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Locatieplan Veiligheid en Gezondheid 
 

 
Dit locatieplan is bedoeld voor de pedagogisch medewerkers en coaches en wordt jaarlijks doorlopen 
en waar nodig aangepast. Dit plan kan worden gebruik als checklist om de maatregelen op het gebied 
gezondheid en veiligheid te controleren. De vakjes worden aangevinkt als de controle op het punt is 
gedaan. 
 
De basis voor dit locatieplan is vastgelegd in de beleidsvisie gezondheid en veiligheid. Het locatieplan 
wordt een keer per jaar in de teams besproken en de acties die hieruit voortkomen worden opgepakt 
door het team. Ook bij veranderingen in de ruimte(s) of verhuizing wordt het locatieplan opnieuw 
bekeken. Daarnaast checkt de GGD jaarlijks of het beleid Gezondheid en Veiligheid “leeft” op de 
locaties.  
 
 
Datum:  
 

 

Peuterleerplek (naam) 
 

Samenwerkende basisschool:  
 

 
Teamleden: 

 
 
Ouders die hebben meegedacht: 

 

Pedagogisch Medewerkers:  
 
 
 
Pedagogisch coach: 
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1. Grote risico's  

 
1.1 Fysieke veiligheid 
 
Vallen van hoogte 
☐ Als er een aankleedtafel is zorgen pedagogisch medewerkers ervoor dat een peuter er niet  van af 
kan vallen. 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.  
☐ 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 dragen geen sieraden en kleding met koordjes waar ze mee kunnen blijven hangen in  
     speeltoestellen.  
 

 
 
 
 
 
 

 

 



Beleid Veiligheid en Gezondheid 
Document: Locatieplan Veiligheid en Gezondheid 
Documenteigenaar: Beleid & kwaliteit medewerker 
Datum: 1-10-2022 
 

3 
 

 
Vergiftiging  
☐ schoonmaakartikelen en andere schadelijke stoffen worden op een veilige plek opgeborgen waar  
     de peuters niet bij kunnen; 
☐ giftige planten op de buitenspeelplek worden verwijderd; 
☐ 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 
☐ 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 ten alle tijden 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; 
☐ Vanaf 20 graden worden peuters 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 
☐ 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 los liggen 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.  
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Verdrinking 
☐ 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 in dit plan omschreven welke 
veiligheidsmaatregelen er genomen zijn. 
 

 

 
1.2 Sociale veiligheid 
 
Grensoverschrijdend gedrag 
☐ 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.  
 
Kindermishandeling  
☐ er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, deze wordt elk jaar besproken;  
☐ medewerkers worden doorlopend getraind in het werken met deze meldcode en passen de  
     meldcode toe bij een vermoeden van huiselijk geweld; 
☐ er wordt voor ieder gebied van JongLeren aandachtsfunctionarissen getraind;  
☐ regelmatig worden de zorgpeuters besproken in het team waarbij ook aandacht is voor  
     vermoedens van kindermishandeling. 

 
Vermissing 
☐ 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. Een volwassen    
     begeleider begeleid maximaal vier peuters. De peuters zijn duidelijk herkenbaar met één  
     kleur reflecterende hesjes en armbandjes met daarop de speciale telefoonnummers; 
☐ deuren 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 zijn dan 12 jaar.  
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1.3 Gezondheid  
Verspreiding via de lucht:  
☐ er is hoest- nies discipline, ventileren en luchten.  

 
Verspreiding via de handen:  
☐ de handen worden op de juiste momenten gewassen (o.a. bij binnenkomst; voor het eten; na 
toiletbezoek).  
☐ 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 lopen,  
     voordat ze het water gebruiken. 

 
Via oppervlakken (speelgoed):  
☐ 1 keer per jaar wordt al het speelgoed schoon gemaakt 

 
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. 
 
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 te voorkomen, treedt het 
      protocol toediening medicijnen op de peuterleerplek in werking. 
 

Gezonde tussendoortjes en traktatie: 
☐ op de peuterleerplekken wordt zowel ‘s ochtend als ‘s middags het door de kinderen 
meegebrachte fruit en/of groente gegeten. Hierbij krijgen zij water of thee te drinken. Voor traktaties 
hanteren we de regel: gezonde traktaties (geen snoep, koek of chips). Dit geldt eveneens voor 
tussendoortjes die genuttigd worden. Voor de feestdagen kan er een uitzondering gemaakt worden in 
overleg met de locatie.  

 

  

 



Beleid Veiligheid en Gezondheid 
Document: Locatieplan Veiligheid en Gezondheid 
Documenteigenaar: Beleid & kwaliteit medewerker 
Datum: 1-10-2022 
 

6 
 

 
1.4 Brand/Calamiteiten 
☐ minstens één van de aanwezige pedagogische medewerkers heeft een BHV-diploma; 
☐ er is een ontruimingsplan aanwezig; 
☐ jaarlijks is er 1 brandoefening; 
☐ de brandring wordt consequent gebruikt voor de registratie van de aanwezige peuters door een   
     naam- of fotolabel aan de brandring te bevestigen; 
☐ de vluchtdeuren zijn ten allen tijden vrij van obstakels en van binnenuit eenvoudig te openen.  
      Looproutes zijn altijd vrij. Stem hier in goed af met de basisschool.  
☐ de EHBO koffer wordt jaarlijks gecontroleerd op volledigheid, houdbaarheidsdata inhoud en indien  
      noodzakelijk aangevuld. Na gebruik van de koffer wordt deze weer verzegeld. Voor bestellen van  
      nieuwe materialen zie WijZijnXtra – JongLeren inkoop. 

 

 

2. Kleine risico's 
 
 

2.1  Vallen, struikelen, botsen, bezeren of beknellen 
Pedagogisch medewerkers letten op:  
☐ dat er een veiligheidssluiting zit op laden en deuren. En de deuren een deurstrip hebben.  
☐ veiligheid meubilair en speelmateriaal (is het heel?). 
☐ obstakels op de vloer en in de (speel)ruimte (bijvoorbeeld een kleed, zand). 

 
 

 
2.2 Buitenspelen 
Pedagogisch medewerkers letten op: 
☐ dat de buitenruimte schoon en veilig is.  
☐ de zandbak dagelijks afdekken en voor gebruik controleren of deze schoon is.  
☐ onder toezicht mogen peuters spelen met de speeltoestellen die geschikt zijn voor hun leeftijd. 

 
Als er geen aangrenzend buitenspeelterrein is staan hieronder ook de afspraken die gemaakt zijn over 
het veilig bereiken van dit terrein. 
 

 

 

 


