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1 
Inleiding 

Voor u ligt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van JongLeren en haar locaties. 

Met behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locaties 

werken. Met als doel de peuters en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke 

werk-, speel- en leefomgeving te bieden waarbij peuters beschermd worden tegen 

risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s.  

 

Dit beleidsplan wordt jaarlijks herzien. Dit jaar staat in het teken van COVID-19. Vele 

protocollen en beslisbomen zijn er in de afgelopen maanden gebruikt. Deze zijn echter 

behoorlijk aan verandering onderhevig. Vandaar dat we in dit beleidsplan slechts 

verwijzen naar de informatie omtrent COVID-19. Deze dient immers steeds up-to-date 

te zijn.   

 

De directeur JongLeren is samen met de gebiedscoördinatoren eindverantwoordelijk 

voor het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid. Dit beleid komt in de praktijk goed tot 

zijn recht wanneer alle medewerkers zich betrokken voelen en het beleid uitdragen. 

Daarom staan er tijdens locatieoverleggen thema’s over veiligheid en gezondheid op 

de agenda. Dit om continu in gesprek te blijven over het beleid. Zo blijven we scherp 

op onze werkwijzen, kunnen we monitoren of genomen maatregelen wel of niet 

effectief zijn en kunnen we bij veranderingen in de omgeving of situatie, zoals bij 

verbouwingen of veranderingen in de inrichting, direct controleren of het beleid al dan 

niet moet worden aangescherpt. 
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2 
Missie, visie en doel 

 

 

Missie: 

Wij bieden peuters een veilige en gezonde peuterleerplek. Dit doen we door:  

- peuters af te schermen van grote risico’s 

- peuters te leren omgaan met kleinere risico’s 

- peuters uit te dagen en te prikkelen in hun ontwikkeling 

 

Visie: 

JongLeren verzorgt deskundig en liefdevol de opvang op de peuterleerplekken voor 

een groot aantal Haagse peuters in de leeftijd van 2,5 – 4 jaar. Een peuterleerplek is 

een voorziening waar doelgericht wordt gewerkt aan de (taal)ontwikkeling van 

peuters. Daarbij leren peuters bij ons al jong dat zij inbreng kunnen hebben in hun 

groep.  

 

Vanuit deze visie is de peuterleerplek zo ingericht dat peuters veilig kunnen spelen, 

bewegen en ontdekken. Elke peuterleerplek voldoet aan de wettelijke eisen met 

betrekking tot accommodatie, inrichting, veiligheid en hygiëne.  

 

Doel 

JongLeren wil ten aanzien van Veiligheid en Gezondheid in het kader van de 

wettelijke eisen een beleid creëren waar alle medewerkers zich mede-eigenaar van 

voelen.  

 

De belangrijkste aandachtspunten binnen het vormgeven van het beleid zijn:  

1) het bewustzijn van mogelijke risico’s; 

2) het voeren van een goed beleid op grote en kleine risico’s; 

3) verantwoord omgaan met een uitdagende speelleeromgeving; 

4) met alle betrokkenen continu het gesprek hierover aangaan. 

 

Dit alles met als doel een veilige, gezonde omgeving, maar ook uitdagende omgeving 

te creëren waar peuters zich optimaal kunnen ontwikkelen.  
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3 
Grote risico's  

 

In dit hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste grote risico’s die op onze 

peuterleerplekken kunnen leiden tot ernstige ongevallen, incidenten of 

gezondheidsproblemen. We hebben de risico’s onderverdeeld in vier categorieën; 

fysieke veiligheid, sociale veiligheid, gezondheid en brand/calamiteiten. Per categorie 

hebben we belangrijke risico’s benoemd met de daarbij behorende maatregelen die 

zijn of worden genomen om het risico tot het minimum te beperken.  

3.1 Fysieke veiligheid 
Ten aanzien van fysieke veiligheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als 

grote risico’s: 

 

- Vallen van hoogte 

Genomen maatregelen zijn: 

• er is een verantwoorde aankleedtafel met de noodzakelijke materialen bij de 

verzorging van de peuters binnen handbereik. Pedagogisch medewerkers 

zorgen ervoor dat een peuter er niet vanaf valt. Een peuter wordt altijd 

begeleid bij het zelf op en af klimmen van de aankleedtafel; 

• onze speeltoestellen worden jaarlijks gekeurd en hebben een logboek; 

• er worden geen materialen geplaatst bij een (open) raam waar peuters op 

kunnen klimmen, zoals opstapjes of een zandbak; 

• de stoelen en banken worden regelmatig gecheckt op stabiliteit; 

• peuters wordt geleerd rustig te zitten op het hoge meubilair zodat ze er niet 

afglijden of afvallen; 

• als er een trap is bij de locatie wordt ervoor gezorgd dat de trap veilig is. 

Daarnaast zijn er afspraken met de peuters over het gebruik van de trap. 

 

- Verstikking.  

Genomen maatregelen zijn:  

• peuters leren dat ze tijdens eten en drinken rustig zitten; 

• er wordt bij voorkeur geen raamdecoratie met koordjes gebruikt. Als 

raamdecoratie met koordjes wordt gebruikt, moet gebruik worden gemaakt 

van koordkikkers. De koordjes worden altijd hoog opgebonden; 

• het gebruik van een fopspeen wordt ernstig afgeraden. Dit in verband met het 

afbijten van het speengedeelte; 

• speelgoed wordt doorlopend gecontroleerd door de pedagogisch 

medewerkers op kleine loszittende delen; 

• klein speelgoed wordt gebruikt onder toezicht van een pedagogisch 

medewerker. Peuters leren om te gaan met deze materialen maar mogen 

deze niet zelf pakken; 

• peuters dragen geen sieraden en kleding met koordjes waar ze mee kunnen 

blijven hangen in speeltoestellen.  

 

 

- Vergiftiging.  

Genomen maatregelen zijn: 

• schoonmaakartikelen en andere schadelijke stoffen worden op een veilige 

plek opgeborgen waar de peuters niet bij kunnen; 

• giftige planten op de buitenspeelplek worden verwijderd; 
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• medewerkers ruimen hun tas op in een af te sluiten kast. De inhoud kan een 

groot risico vormen, denk bijvoorbeeld aan medicijnen, sigaretten of 

cosmetica. Ook met ouders wordt afgesproken dat zij hun tas bij zich houden 

en gesloten houden; 

• ongedierte-gif wordt alleen gebruikt in afgesloten doosjes en staat op plekken 

waar de peuters niet bij kunnen. 

 

- Verbranding 

Genomen maatregelen zijn: 

• er zijn geen hete dranken in de nabijheid van peuters. Ook met ouders wordt 

afgesproken dat zij hete drank uit de nabijheid van de peuters houden. Thee 

wordt te allen tijde aangelengd met koud water; 

• de leidingen en de CV wordt zoveel mogelijk afgedekt. Peuters wordt geleerd 

dat de leidingen en de CV warm/heet zijn; 

• er wordt op geen enkele wijze open vuur gebruikt, zoals lucifers, kaarsjes of 

aanstekers; 

• peuters worden ingesmeerd met zonnebrandcrème met minimaal factor 30. 

De buitenspeelplekken zijn zoveel mogelijk beschaduwd. Aan ouders wordt 

gevraagd hun peuter een T-shirt en een petje mee te geven.  

 

- Elektrocutie 

Genomen maatregelen zijn: 

• alle stopcontacten en verlengsnoeren zijn voorzien van 

stopcontactbeveiligers. Dit wordt doorlopend gecontroleerd door de 

pedagogisch medewerkers; 

• elektriciteitssnoeren worden via een kabelgoot geleid zodat ze niet losliggen 

en peuters er niet aan kunnen trekken; 

• apparaten worden bij het gebruik gecontroleerd op loszittende of beschadigde 

snoeren; 

• elektrische apparaten staan zo opgesteld dat peuters er niet bij kunnen.  

 

- Verdrinking 

Genomen maatregelen zijn: 

• er is altijd toezicht op de peuters die in een zwembadje spelen door een 

pedagogisch medewerker; 

• als er een uitstapje gemaakt wordt naar plekken waar ook water aanwezig is 

om in te spelen of te zwemmen worden hier specifieke afspraken over 

gemaakt met de peuters en hun ouder(s); 

• wanneer er een sloot in de buurt is van de peuterleerplek worden hierover 

afspraken opgenomen in het plan van aanpak; 

 

In het kader van de fysieke veiligheid kunnen de protocollen ongevallen en vermissing 

in werking worden gezet wanneer dit noodzakelijk is.  

3.2 Sociale veiligheid 
Ten aanzien van sociale veiligheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als 

grote risico’s: 

 

- Grensoverschrijdend gedrag 

Genomen maatregelen zijn: 

• alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG-verklaring) 

en zijn gekoppeld in het Personenregister Kinderopvang; 

• we werken met het vierogenprincipe. In hoofdstuk 6.2 staat dit verder 

omschreven. Indien nodig zijn er nog aanvullende afspraken opgenomen in 

het actieplan; 
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• mocht het nodig zijn, bijvoorbeeld na een klacht van een ouder, dan wordt een 

medewerker tijdelijk van de groep gehaald en wordt er onderzoek ingesteld.  

 

- Kindermishandeling  

Genomen maatregelen zijn: 

• er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;  

• medewerkers zijn getraind in het werken met deze meldcode en passen de 

meldcode toe bij een vermoeden van huiselijk geweld; 

• er zijn voor ieder gebied van JongLeren aandachtsfunctionarissen getraind en 

in functie;  

• regelmatig worden peuters besproken in het team waarbij ook aandacht is 

voor vermoedens van kindermishandeling. 

 

- Vermissing 

Genomen maatregelen zijn: 

• er wordt aan de hand van het protocol Vermissing gewerkt bij (vermoedens 

van) een vermissing; 

• er zijn duidelijke afspraken over toezicht en hoe te handelen bij uitstapjes 

zoals dat een volwassen begeleider maximaal vier peuters mag begeleiden 

en dat peuters duidelijk herkenbaar zijn met één kleur reflecterende hesjes en 

armbandjes met daarop het speciale telefoonnummers; 

• buitendeuren kunnen door de peuters niet zelf worden opengemaakt; 

• buitenruimtes zijn goed afgesloten; 

• er zijn duidelijke afspraken over toezicht bij de medewerkers onderling; 

• de peuter wordt niet meegegeven aan personen waarvan de ouders niet bij 

brengen hebben aangegeven dat een ander het kind komt halen. De ander 

dient bekend te zijn bij de pedagogisch medewerker en ouder te zijn dan 12 

jaar.  

 

In het kader van de sociale veiligheid zijn er ook protocollen niet-opgehaalde kinderen 

en dreigende situaties die gevolgd worden als dit nodig is. 

3.3 Gezondheid  
Ten aanzien van gezondheid onderscheiden we allergie, medische fouten en hoge 

zomerse temperaturen en daarnaast besmettelijke ziekten gedefinieerd als grote 

risico’s. En sinds maart 2020 natuurlijk ook COVID-19. Alle getroffen maatregelen 

worden steeds up-to-date gehouden met de informatie vanuit het RIVM en GGD 

Haaglanden. Ze worden gepubliceerd op WijZijnXtra. En met mailings onder de 

aandacht gebracht van zowel ouders als medewerkers.  

 

- Allergie 

Genomen maatregelen zijn: 

• er wordt tijdens het plaatsingsgesprek gevraagd of een peuter een 

voedselallergie heeft; 

• mocht een peuter voedselallergie hebben dan wordt dit zichtbaar gemaakt 

voor (inval)pm’ers op een handige plek, bijvoorbeeld de binnenkant van het 

keukenkastje;  

• bij het trakteren van andere kinderen wordt rekening gehouden met dit kind, 

bijvoorbeeld door aan ouders te vragen om te zorgen dat er een vervangende 

traktatie is. 

 

- Medische fouten: 

Op de peuterleerplekken van JongLeren worden in beginsel geen medicijnen gegeven 

of toegediend door de pedagogisch medewerkers. Indien echter sprake is van een 

situatie waarbij toedienen van medicijnen noodzakelijk is om een bedreigende situatie 
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te voorkomen, treedt het protocol toediening medicijnen op de peuterleerplek in 

werking. 
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- Hoge zomerse temperaturen 
Kinderen zijn kwetsbaar voor hitte omdat ze niet altijd zelf acties ondernemen als ze 
het te heet hebben. Het risico tijdens hitte bij jonge kinderen wordt vooral bepaald 
door het gedrag van verzorgers/pedagogisch medewerkers. Het is aan hen om ervoor 
te zorgen dat kinderen niet te warm gekleed zijn, niet verbranden, meer te drinken 
krijgen en rustiger aan doen. Op een heel warme zomerdag treedt het hitteprotocol in 
werking.  

- Besmettelijke ziekten: 

• Gastro enteritis (bijvoorbeeld diarree door onhygiënisch werken bij luier 

verschonen = kruisbesmetting)  

• Voedselinfectie of voedselvergiftiging 

• Infectie via water (legionella) 

• Huidinfectie (bijvoorbeeld krentenbaard)  

• Luchtweginfectie (bijvoorbeeld RS-virus) 

 

Verspreiding van en besmetting met bovenstaande gezondheidsrisico’s proberen wij 

te voorkomen. Dit doen we ten eerste door goede schoonmaak op de 

peuterleerplekken. De afspraken over de schoonmaak zijn vastgelegd en worden 

gemonitord door middel van een logboek. Ten tweede werken we volgens 

onderstaande afspraken. Deze zijn nader uitgewerkt in de werkinstructie hygiëne.  

 

Verspreiding via de lucht:  

- er is hoest- nies discipline, ventileren en luchten.  

 

Verspreiding via de handen:  

- er is handhygiëne op de juiste momenten en juiste manier; 

- persoonlijke hygiëne bij kleding, nagels en sieraden. 

 

Via voedsel en water:  

- de pedagogisch medewerkers zorgen voor voedsel- en waterhygiëne en voedsel- 

en waterveiligheid; 

- na iedere vakantie laten de pedagogisch medewerkers de kranen vijf minuten 

doorstromen voordat ze het water gebruiken. 

 

Via oppervlakken (speelgoed):  

- er is goede schoonmaak. 

 

Informeren: 

- als het gaat om infectieziektes worden ouders geïnformeerd door middel van een 

mondelinge mededeling en een schriftelijke mededeling die op een duidelijk 

zichtbare plaats op de peuterleerplek hangt. Dit staat verder beschreven in het 

protocol besmettelijke ziekten. 

 

3.4 Brand/Calamiteiten 
Genomen maatregelen zijn: 

• minstens één van de aanwezige pedagogische medewerkers heeft een BHV-

diploma; 

• er is een ontruimingsplan aanwezig; 

• minimaal jaarlijks is er een brandoefening; 

• de brandring wordt consequent gebruikt voor de registratie van de aanwezige 

peuters door een naam- of fotolabel aan de brandring te bevestigen; 
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• de vluchtdeuren zijn te allen tijde vrij van obstakels en van binnenuit 

eenvoudig te openen. Looproutes zijn altijd vrij. 



 BELEIDSPLAN VEILIGHEID EN GEZONDHEID 

 11 

4 
Omgang met kleine risico's 

 

4.1 Leren omgaan met kleine risico’s 

In onze missie geven we aan dat we peuters willen uitdagen en prikkelen in hun 
ontwikkeling. Daarom kunnen peuters naar hartenlust experimenteren en ontdekken. 
Leren omgaan met risico’s is daarbij erg belangrijk voor peuters. Internationaal 
wetenschappelijk onderzoek toont aan dat leren omgaan met risico’s goed is voor de 
ontwikkeling van peuters, zoals ook te vinden op veiligheid.nl/risicovol spelen.  

Daarnaast willen we de peuters beschermen tegen onaanvaardbare risico’s. 
Deze grens tussen aanvaardbaar risico en de ruimte voor ontwikkeling en 
onaanvaardbaar risico proberen we op de volgende werkwijze te bepalen.  

• Door het ervaren van risicovolle situaties, bijvoorbeeld tijdens het spelen, 
ontwikkelen peuters risicocompetenties: ze leren risico’s inschatten en 
ontwikkelen cognitieve vaardigheden om de juiste afwegingen te maken 
wanneer een risicovolle situatie zich opnieuw voordoet.  

• Het nemen van risico’s is een onderdeel van de ‘gereedschapskist’ voor 
effectief leren. Risicovol spelen ontwikkelt een positieve houding van ‘ik kan 
het’ en daarmee gaat een peuter uitdagingen meer zien als iets om van te 
genieten dan om te vermijden. Dit vergroot onafhankelijkheid en 
zelfvertrouwen, wat belangrijk kan zijn voor hun doorzettingsvermogen als ze 
geconfronteerd worden met uitdagingen.  

• Het leren omgaan met risico’s heeft een positieve invloed op de fysieke en 
mentale gezondheid van peuters en op het ontwikkelen van sociale 
vaardigheden. Peuters staan sterker in hun schoenen en kunnen beter 
conflicten oplossen en emoties herkennen van speelmaatjes.  

• Bewegingen die veel voorkomen bij risicovol spelen, zoals slingeren, klimmen, 
rollen, hangen en glijden, zijn niet alleen leuk voor peuters, maar ook van 
essentieel belang voor hun motorische vaardigheden, balans, coördinatie, en 
lichaamsbewustzijn. Peuters die dat niet doen zijn vaker onhandig, voelen 
zich ongemakkelijk in hun eigen lichaam, hebben een slechte balans en 
bewegingsangst.  

De bovengenoemde risico’s aanvaarden wij als risico’s met slechts kleine gevolgen. 
Wij leren peuters hier op de juiste wijze mee om te gaan. Om risicovolle speelsituaties 
veilig te houden moeten peuters zich tijdens spelsituaties of activiteiten houden aan 
diverse afspraken. Daarnaast zijn er afspraken over hoe om te gaan met spullen als 
speelgoed en gereedschap, om te voorkomen dat door oneigenlijk gebruik letsel kan 
ontstaan.  

4.2 Afspraken en maatregelen kleine risico’s 

Om risico’s te beperken zijn pedagogisch medewerkers zich dagelijks bewust van de 
veiligheid op hun peuterleerplek. Daarnaast leren de peuters zelf ook op de veiligheid 
van hun gedrag te letten. Daarom worden er goede afspraken met de peuters 
gemaakt. Wij hebben de volgende kleine risico’s geïnventariseerd die gelden voor alle 
peuterleerplekken. Per peuterleerplek zijn er soms aanvullende vaste afspraken 
nodig. Deze zijn opgenomen in een actieplan per peuterleerplek. 
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4.2.1 Vallen, struikelen, botsen, bezeren of beknellen 

Pedagogisch medewerkers letten op:  

• dat de vloer zo min mogelijk nat is en waarschuwen peuters als de vloer nat is 

(entree, keuken en speelruimte); 

• veiligheid meubilair en speelmateriaal (is het heel?). 
 
Gemaakte afspraken met de peuters: 
- niet rennen binnen en in de gang; 
- binnen niet gooien met voorwerpen; 
- geen zand op de grond gooien; 
- niet te veel ‘los’ speelgoed tegelijk gebruiken; 
- afspraken over het gebruik van speelgoed en materiaal om te voorkomen dat door 

oneigenlijk gebruik letsel kan ontstaan; 
- afspraken over veilig gedrag tijdens een activiteit; 

- afspraken over gebruik meubilair, zoals rustig zitten tijdens het eten. 

 

Gemaakte afspraken met ouders: 

- ouders wordt gevraagd erop te letten dat hun kind zich houdt aan de 

bovenstaande regels bij de entree. 

4.2.2 Buitenspelen 
Buitenspelen is belangrijk voor peuters. De wettelijke eis die wordt gesteld binnen de 
kinderopvang over buitenspelen is dat peuters te allen tijd buiten moeten kunnen 
spelen. Doordat JongLeren meestal samen met de basisschool van de buitenruimte 
gebruik maakt, kunnen wij niet overal aan deze eis voldoen. De gemeente Den Haag 
heeft door middel van een gedoogbeschikking toestemming gegeven aan de 
peuterleerplekken waar wij niet kunnen voldoen aan de wettelijk eis om de huidige 
situatie voor te laten bestaan. Er is voor deze peuterleerplekken een 
buitenspeelrooster beschikbaar conform de eisen van het gedoogbesluit.  
 
In het kader van de veiligheid en de gezondheid letten de pedagogisch medewerkers 
op:  

• dat de zandbak schoon en veilig is; 

• dat de buitenruimte schoon en veilig is. 
 
Gemaakte afspraken met de peuters: 
- afspraken over gebruik speeltoestellen. 
 

 

4.2.3 Gezondheidsrisico’s beperken 
Gemaakte afspraken met de peuters: 
- wassen van de handen na toiletbezoek; 
- niet spelen met de afvalemmer maar wel zelfstandig afval weggooien; 
- het houden van de hand voor de mond tijdens niezen of hoesten; 
- materiaal met kleine onderdelen alleen onder toezicht van de pedagogisch 

medewerkers gebruiken. 

Alle bovenstaand afspraken worden regelmatig met de peuters besproken en 
herhaald. Bijvoorbeeld voorafgaand aan een activiteit of spel, voorafgaand aan een 
verschoningsmoment of in periodes dat veel peuters en pedagogisch medewerkers 
verkouden zijn.  
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5 
Actieplannen 

Met ingang van 1 januari 2018 is het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid 
geïmplementeerd. Dit betekent dat er in eerste instantie per locatie een overzicht is 
gemaakt van de afspraken die er zijn om de peuters te leren verantwoord om te gaan 
met een uitdagende speelleeromgeving. Daarnaast vindt er dagelijks een visuele 
check plaats van de ruimtes binnen en buiten. Pedagogisch medewerkers bekijken de 
ruimte als ze binnenkomen. Risicovolle situaties of bijzonderheden worden direct 
verholpen of, indien nodig, doorgegeven aan de afdeling facilitaire zaken.  

In 2019 is dit uitgebreid met de afspraken per peuterleerplek met een actieplan waarin 
alle grote en kleine risico’s worden benoemd en waarin locaties op maat dit actieplan 
verder kunnen aanvullen.  

Dit actieplan wordt ook in 2020 indien noodzakelijk herzien op iedere peuterleerplek 
en minimaal twee keer per jaar worden aspecten uit het beleid Veiligheid en 
Gezondheid besproken in het locatieoverleg.  

Nieuwe medewerkers en stagiaires/vrijwilligers worden op de hoogte gebracht van 
zowel het algemene beleidsplan als het locatie specifieke actieplan. 
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6 
Thema’s uitgelicht 

 

6.1 Grensoverschrijdend gedrag 
Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door peuters kan een enorme 

impact hebben op het welbevinden van de getroffen peuter. Op onze 

peuterleerplekken heeft dit thema dan ook onze bijzondere aandacht. We hebben de 

volgende maatregelen genomen om grensoverschrijdend gedrag met elkaar te 

voorkomen en wat te doen als we merken dat het toch gebeurt: 

• tijdens locatieoverleggen wordt regelmatig over het onderwerp gesproken om 

zo een open cultuur te creëren waarbij medewerkers elkaar durven aan te 

spreken; 

• de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt nageleefd; 

• in het pedagogisch beleidsplan hebben we opgenomen dat peuters wordt 

geleerd hoe je met elkaar om kunt gaan waarbij er respect is voor normen en 

waarden. Zo leren peuters wat wel en niet toelaatbaar is, en wat gepast en 

ongepast gedrag is; 

• daarnaast leren we peuters dat het belangrijk is dat ze het direct aangeven als 

zij bepaald gedrag ervaren dat niet wenselijk is. We helpen ze mondiger te 

maken op momenten dat dit nodig is. 

 

De volgende maatregelen worden genomen om grensoverschrijdend gedrag te 

voorkomen: 

• alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG-verklaring) 

en zijn gekoppeld in het Personenregister Kinderopvang; 

• we werken met het vierogenprincipe, dat bekend is en wordt nageleefd.  

• er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

• medewerkers kennen de meldcode en passen hem toe bij een vermoeden 

van kindermishandeling. 

6.2 Vierogenprincipe 
De peuteropvang op onze locaties is zo georganiseerd dat een pedagogisch 

medewerker, stagiair, vrijwilliger of andere volwassene zijn of haar werkzaamheden 

uitsluitend kan verrichten terwijl hij of zij gezien of gehoord kan worden door een 

andere volwassene. 

 

Wij geven hier op de volgende wijze vorm aan: 

Transparantie: 

De peuterleerplekken van JongLeren zijn over het algemeen ruim en voorzien van 

glas. Het is belangrijk om het glas (zichtramen) transparant te houden en niet dicht te 

plakken met werkjes en mededelingen. Op sommige locaties zijn ruimtes, bijvoorbeeld 

het toilet en de speelruimte, verbonden met tussendeuren. Als één van de 

medewerkers tijdelijk de groep verlaat voor een toiletbezoek met de peuters, staan de 

deuren open. Hierdoor is er vanuit de groepsruimte over en weer zicht op de andere 

ruimte. Daar waar vanuit veiligheidseisen andere passende maatregelen nodig zijn, 

wordt dit in het actieplan opgenomen.  

 

Personeelsbezetting: 

Op de locaties van JongLeren wordt altijd gewerkt met twee medewerkers op de 

groep, eventueel aangevuld met stagiaires en vrijwilligers. De aanwezigheid van 

stagiaires en vrijwilligers vergroot het aantal ogen en oren op de groep. 
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Kortdurend alleen op de groep: 

Even allen op de groep wordt opgelost door de tussendeur naar de buurruimte open 

te zetten en de collega te melden dat de ander even weg is. Momenten waarvoor 

deze afspraken gelden zijn bijvoorbeeld: toiletbezoek, even naar de hal of voorraad 

halen. 

 

Toezicht bij buiten spelen: 

Een medewerker is niet langdurig en structureel alleen buiten met peuters. Het 

buitenspelen geschiedt over het algemeen op speelplaatsen die zichtbaar zijn door 

omringende woningen en/of de samenwerkende school. 

 

Specifieke situaties: 

Afspraken buiten de groepsruimte binnen de openingstijden zijn niet toegestaan, 

indien er daardoor geen twee volwassenen achterblijven op de groep. 

 

Het vierogenprincipe is ook opgenomen in het pedagogisch beleidsplan.  
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7 
 EHBO-regeling 

 

Op onze locaties doen we er alles aan om te voorkomen dat een peuter letsel oploopt 
als gevolg van een ongeluk(je). Toch is dit helaas niet geheel te voorkomen. 
Daarnaast kunnen zich andere calamiteiten voordoen, waardoor EHBO noodzakelijk 
is. Op al onze peuterleerplekken werkt minimaal één medewerker met een geldig en 
geregistreerd certificaat voor kinder-EHBO. Elk jaar volgen de medewerkers een 
herhaling kinder-EHBO. Er wordt gewerkt met een ongevallenprotocol.   

Er is ook altijd een BHV-geschoolde medewerker aanwezig die getraind is in het 
ontruimen en blussen.  
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8 
Beleidscyclus  

 

Van doelen naar maatregelen en acties en het bijstellen van beleid  

Onze beleidscyclus start met het beleid dat beschreven is in dit beleidsplan. Jaarlijks 
wordt door de pedagogisch medewerkers een actieplan van hun eigen locatie 
gemaakt. Deze uitkomsten worden besproken in het managementteam, bestaande uit 
de directeur en de gebiedscoördinatoren van JongLeren. Er wordt gemonitord of in het 
beleidsplan nog de juiste grote risico’s worden benoemd of dat er een wijziging of 
aanvulling nodig is met de daarbij behorende aanvullende acties. Of dat er andere 
wijzigingen / aanpassingen noodzakelijk zijn. 

Voor de start van een nieuwe peuterleerplek, bij een verbouwing, ander gebruik van 
ruimte of verhuizing wordt ook een actieplan ingevuld.  

De directeur en de gebiedscoördinatoren hebben contact over brandveiligheid, 
arbeidsomstandigheden (Arbo) en onderhoud zo vaak als nodig is met de 
stafmedewerkers facilitaire zaken. De onderwerpen brandveiligheid en 
arbeidsomstandigheden (Arbo) worden conform een Xtra-breed beleid uitgevoerd. 
JongLeren is werkmaatschappij van Xtra. Daarnaast is er voor alle locaties een 
meerjaren-onderhoudsplan.  

Welke maatregelen worden genomen en hoe worden deze geëvalueerd? 

Minimaal twee keer per jaar staan thema’s uit het beleidsplan Veiligheid en 
Gezondheid op de agenda in het locatieoverleg van een peuterleerplek. Daarin wordt 
onder andere ook gevolgd of de actieplannen worden uitgevoerd en het beoogde 
effect hebben. Op deze manier blijft het beleid Veiligheid en Gezondheid onder de 
aandacht van alle betrokkenen. 
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9 
Communicatie en afstemming intern en extern  

 

We vinden het belangrijk dat medewerkers zich betrokken voelen bij het beleidsplan 
veiligheid en gezondheid. Zij zijn dan ook altijd actief betrokken bij het opstellen van 
een actieplan. Ook met het opstellen en bijstellen van het beleidsplan veiligheid en 
gezondheid spelen zij een rol.  

Tijdens locatieoverleggen is het bespreken van mogelijke veiligheids- en 
gezondheidsrisico’s in het algemeen en specifiek voor de locatie minstens twee keer 
per jaar een vast agendapunt. Zo is het mogelijk zaken bespreekbaar te maken en 
direct bij te stellen.  

Nieuwe medewerkers worden tijdens hun inwerkperiode op de hoogte gesteld van het 
beleid veiligheid en gezondheid en de afspraken op de locatie. Ervaren medewerkers 
helpen hen bij het zich eigen maken van dit beleid en de afspraken.  

Actuele zaken of aandachtspunten worden via diverse kanalen onder de aandacht 
gebracht van alle locaties en medewerkers (WijZijnXtra, groep JongLeren, 
Ouderportal en mail).  

Via het ouderportal berichten we ouders over onze activiteiten ten aanzien van 
veiligheid en gezondheid. Zij kunnen op de ouderportal ook dit beleidsplan inzien. 
Wanneer er vragen zijn van ouders worden deze zo mogelijk ter plekke beantwoord. 
Als er aanleiding is om met ouders in gesprek te gaan over de afspraken in dit beleid, 
dan wordt dit door de pedagogisch medewerker natuurlijk gedaan.  

Over groot onderhoud en investeringen is er jaarlijks overleg tussen de directeur 
JongLeren, gebiedscoördinatoren en de manager van afdeling facilitair. Veiligheids- 
en gezondheidsaspecten worden hierin besproken en waar nodig worden acties 
uitgezet. 
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10 
Ondersteuning en melding van klachten 

Als ouders niet tevreden zijn over onze dienstverlening, kunnen zij dit bespreken met 

de betrokken medewerker of de leidinggevende van de betrokken medewerker. Wij 

zullen gezamenlijk kijken of we tot een oplossing kunnen komen. Soms komen we er 

niet samen uit, dan bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen over onze 

dienstverlening, conform de klachtenregeling 

 

Wij zijn aangesloten bij de landelijke Geschillencommissie Kinderopvang. Indien 

ouders niet tevreden zijn over de afhandeling van de klacht door ons, kunnen zij 

terecht bij deze commissie. 

 


