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Voorwoord 

Dit protocol Veiligheid is opgesteld om risico’s op het gebied van veiligheid zo klein 

mogelijk te maken. Kinderdagverblijf De Speelhoeve  neemt de verantwoording om de 

medewerkers en ouders op de hoogte te stellen van dit protocol. De medewerkers 

ondersteunen elkaar in het handelen volgens dit protocol. Daarnaast wordt iedere jaar 

een risico inventarisatie veiligheid gemaakt.  We gaan dan na welke mogelijke gevaren er 

voor een kind in een ruimte zijn. We maken afspraken met elkaar om de kans dat er iets 

mis gaat zo klein mogelijk te maken.  
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Algemene afspraken:  

 Er worden altijd voldoende medewerkers ingezet op de groep, zodat een kind niet 

in een onveilige situatie komt doordat de groep te groot wordt. 

 Het is altijd bekend wei de kinderen komen halen. Onbevoegden worden niet 

toegelaten in het pand/buitenruimte. Bij twijfel worden de ouders ingelicht en het 

kind niet meegegeven (zie ook “Huisregels”).    

 Vloeren mogen niet glad zijn. Controleer regelmatig of de vloerbedekking (zeil) 

nog goed vastzit en/of het materiaal nog stroef genoeg is.  

 I.v.m. uitglijden, lopen kinderen binnen niet op sokken. Zij hebben sloffen of 

schoenen aan.  

 Binnen wordt niet gerend.  

 Binnen wordt niet met spullen gegooid, ook niet met ballen.  

 Kleine onderdeeltjes en kapot speelgoed wordt weggegooid en slingeren dus niet 

op de grond.  

 Kinderen worden opgetild onder de oksels, in de middel of onder de billen, maar 

niet aan de handen i.v.m. het uit de kom schieten van elleboog of schouder.  

 Het is zaak op te passen voor uitstekende delen of scherpe randen, radiatoren zijn 

daarom afgeschermd en kapstokken steken niet uit.  

 Er moet, in verband met mogelijke ongelukken, een telefoon aanwezig  zijn die 

daadwerkelijk gebruikt kan worden.  

 Er dienen geen hinderlijke drempels te zijn.  

 Verwijder direct afval op trappen en vloeren 

 Sluit de ruimte waar de afvalbak staat af met sleutel of hekje. Zorg dat de 

kinderen niet bij plastic zakjes kunnen. Berg deze op in een afgesloten kastje. 

 De vloermat is vastgelegd (met tape). 

 Droog bij nat weer de vloer nadat de kinderen weer binnen zijn gekomen 

 Verwijder meteen de schroeven, spijkers en punaises bij het verwijderen van 

schilderijen en kaarten. 

 Er dienen geen giftige planten aanwezig te zijn.  

 (huis)dieren zijn niet toegestaan in het kinderdagverblijf.  

 Regelmatige controle van (buiten)speelgoed is nodig. Stuk speelgoed wordt 

weggegooid of gerepareerd. Vies speelgoed wordt schoongemaakt.  

 Berg plastic zakken op in een kastje met slot en sluit deze consequent 

 Bij KDV De Speelhoeve is een verbandtrommel aanwezig.  

 Er worden alleen spenen gebruikt die de kinderen zelf meenemen. Spenen worden 

wel gecontroleerd.  

 Laat geen spenen aan koorden om de nek hangen. 

 Gebruik de slaapkamer niet als opslagruimte. 

 

Speelplaats en het buitenspelen:  

 Kinderen gaan niet naar buiten voordat de leidsters klaar zijn om mee naar buiten 

te gaan. 

 Buitenspeelgoed wordt na gebruik op een vaste plaats opgeruimd (bergruimte) 

 Er is geen gereedschap aanwezig  op het buitenspeelterrein of het gereedschap in 

een wordt afgesloten ruimte of kist bewaard. 

 De bergruimte wordt afgesloten met een slot en/of schuif op een hoogte van 

minstens 1,35 meter. 

 Kinderen mogen niet in de bergruimte. 
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 Fietsen worden in fietsenrekken geplaatst.  

 Losse obstakels worden niet in fiets- en looproutes geplaatst.  

 Kinderen wordt geleerd uit te kijken bij het spelen in de buurt van ruiten. 

 Er wordt niet gebotst met de fietsjes/auto’s tegen elkaar, of tegen de muren of 

hekken.  

 Een veilige bodem heeft geen gevaarlijke roosters, uitstekende boomwortels, 

uitstekende putdeksels of losliggende en verzakte tegels. Bij constatering van 

genoemde punten, worden deze zo spoedig mogelijk verholpen.  

 De speelplaats wordt 2 keer per jaar gecontroleerd op oneffenheden, gladde 

plekken en/of  verzakte tegels  

 Dagelijks wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van glasscherven, scherpe 

metaalonderdelen en andere gevaarlijke voorwerpen.  

 Op de buitenspeelplaats worden geen voor kinderen schadelijke 

bestrijdingsmiddelen gebruikt. 

 De stukken van de buitenspeelplaats waar gevaarlijke bestrijdingsmiddelen 

gebruikt zijn, worden tijdelijk afgezet 

 Er wordt altijd direct toezicht gehouden door een leidster wanneer er gebruikt 

wordt gemaakt van de buitenspeelruimtes. 

  Verwijder zoveel mogelijk kleine objecten, steentjes of kraaltjes. 

 Er is een apart speelgedeelte voor jongere kinderen. 

 Hekjes zijn altijd dicht tijdens het buitenspelen.  

 De buitenspeelplaats is goed verlicht. 

 

 

 

Omheining:  

 Een omheining is ervoor om ballen en andere speelvoorwerpen tegen te houden 

en tevens om te voorkomen dat kinderen de weg op hollen of op onveilige 

plaatsen komen en dat (huis)dieren buiten de omheining blijven.  

 De omheining bestaat niet uit prikkeldraad, een hek met scherpe punten, een 

beplanting met scherpe punten, giftige planten en struiken e.d..  

 De omheining nodigt niet uit tot beklimmen. Eventueel klimmen wordt bemoeilijkt 

door opstap mogelijkheden te verwijderen (denk aan losse glijbaan, stoelen, etc.)  

 Kinderen mogen niet zelf over de hekken klimmen.  

 De spijlen van een geschikte omheining staan minder dan 10 cm uit elkaar.  

 De maximale maaswijdte van gaas is 4x4 cm.  

 De hoogte van de omheining is 1 m (dit is de minimale norm) tot 1.20 m.  

 De maximale afstand tussen bodem en onderkant van de omheining is 5 cm. 

 De opstapmogelijkheid is tussen de 20 en 70 cm.  

 

Speeltoestellen:  

 De ondergrond onder de toestellen is schokdempend.  

 Speeltoestellen voor kinderen tot 4 jaar zijn niet hoger dan 1.50 m.  

 Speeltoestellen hebben geen scherpe, ruwe of uitstekende delen waaraan het kind 

zich kan verwonden of met de kleding aan kan blijven haken. 

 Kinderen glijden alleen onder toezicht van de glijbaan.  

 Een losse glijbaan ligt vlak als hij niet wordt gebruikt.  

 De toestellen mogen geen beklemminggevaar opleveren voor het kind.  
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 De afmetingen ervan dienen aangepast te zijn aan de afmetingen van het kind, 

zoals bijvoorbeeld de doorsnee van de handgrepen en de tredenafstanden.  

 Het kind moet de toestellen even gemakkelijk kunnen verlaten als het erin of erop 

kan komen. 

 Tussen de speeltoestellen moet voldoende loopruimte zijn, dat houdt in: 2 m voor 

niet bewegende toestellen en 4 m voor bewegende toestellen.  

 De toestellen moeten stabiel en onbeweeglijk verankerd zijn.  

 Houten toestellen moeten splintervrij zijn.  

 Speeltoestellen van na 27 maart 1997 voldoen aan de wettelijke richtlijnen en 

hebben een certificaat van goedkeuring.  

 Buitenspelmateriaal wordt regelmatig gecontroleerd op gebreken: gebreken 

worden gerepareerd of spelmateriaal wordt weggegooid.  

 

Spelen in de zon:  

Kinderen voelen zich lekker bij mooi weer en spelen graag buiten. De zon zorgt  

ook voor de aanmaak van vitamine D, dat is goed voor hun botten. Maar te veel  

zon is niet gezond. Met de juiste bescherming kan veel ellende worden  

voorkomen.  

 Houd de kinderen tussen 12.00 en 15.00 uur zo veel mogelijk uit de zon. De 

kinderen blijven tussen 13.00 uur en 14.00 uur binnen. Bij extreem felle zon 

blijven de kinderen ook tussen 14.00 uur en 15.00 uur binnen.  

 Kinderen jonger dan zes maanden zetten we helemaal niet in de zon.  

 Laat kinderen op zonnige dagen zoveel mogelijk in de schaduw spelen.Ook als 

kinderen alleen in de schaduw zitten moeten ze worden ingesmeerd.  

 Bij zonnig weer zetten we zoveel mogelijk parasols op en creëren we zoveel 

mogelijk schaduw plekken.  

 Kleding (ook een petje/hoedje), biedt de beste bescherming tegen de zon. 

 Ouders worden verzocht zonnehoedjes en eventueel andere zonbescherming mee 

te geven. 

 Wanneer een kind een petje bij zich heeft zetten we deze altijd op.  

 Wanneer de kinderen niet met water spelen, laten we de kinderen broek en shirt 

aanhouden. 

 Een half uur voordat we naar buiten gaan smeren we de kinderen in  

 Wij gebruiken minimaal beschermingsfactor 20-30. Een kind kan maximaal drie 

uur in de zon met een hoge beschermingsfactor. Wij proberen dit echter te 

beperken. Wij smeren gevoelige zones zoals neus, oren, nek, voeten extra in. 

Waar nodig smeren we de kinderen vaker in. Wij herhalen het insmeren na het 

zwemmen. Waterproof producten zullen toch voor een deel verdwijnen bij het 

afdrogen of spelen in het water en zand.  

 Bij warm weer krijgen de kinderen meer drinken aangeboden dan normaal.  

 Wanneer het erg heet is passen we de activiteiten aan, doen rustiger aan en 

rusten vaker. 

 

Water:  

 Wanneer een zwembad wordt opgezet, staat hierin een klein laagje water.  

 Na het gebruik wordt het badje geleegd. 

 Te allen tijde is er toezicht van een leidster.  

 We gaan niet met de kinderen naar het openbare zwembad.  
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Spelen in de kou:  

Wij vinden het belangrijk dat kinderen iedere dag even buitenspelen (voor zover het 

weer dat toelaat.) Ook in de winter of bij minder mooi weer spelen kinderen graag 

buiten. Bij extreme kou of slecht weer beperken we de duur van het buitenspelen en 

zorgen we voor goede kleding om onderkoeling te voorkomen. We kunnen ook gebruiken 

maken van de zaal waar een (bal) spel gedaan kan worden.  

 

Deuren en ramen:  

Voor deuren en ramen geldt:  

 Alle lage ramen / glaswerk zijn voorzien van veiligheidsglas  

 Alleen hoge ramen openen voor ventilatie. 

 Geen raamdecoraties hangen voor lage ramen.  

 Kinderen mogen niet op vensterbanken klimmen. Ook worden 

opstapmogelijkheden weggehaald om te voorkomen dat kinderen door / uit ramen 

vallen.  

 Bij ventileren wordt gebruik gemaakt van hoge ramen.  

 Deuren die op een kier mogen blijven staan zijn zoveel mogelijk voorzien van een 

deur blok. 

 De scharnierende kant van de deuren zijn voorzien van veiligheidstrips 

(vingerprotectie). 

 De staat van de veiligheidstrip worden jaarlijks gecontroleerd 

 De keuken is afgezonderd van de ruimte.  

 KDV De Speelhoeve is tijdens openingsuren (m.u.v. de breng- en haaltijden) 

afgesloten en kan alleen van binnenuit geopend worden. Hiermee wordt 

voorkomen dat iemand onaangekondigd binnenkomt.  Er dient tijdens deze tijden 

gebeld te worden wanneer men toegang wilt tot het kinderdagverblijf.  

 kijk uit met spelen in de buurt van ruiten. 

 

Trappen:  

 De deur van de ingang naar de zolder (De Vlinder) is te allen tijde afgesloten.  

 Kinderen mogen niet naar boven. 

 Traptreden mogen niet glad zijn.  

  

 

Elektra:  

 De meterkast bevindt zich niet in het kinderdagverblijf , maar in de boerderij van 

de eigenaar/verhuurder. In de meterkasten is een aardlekschakelaar gemonteerd.  

 Onbeveiligde lage stopcontacten of stopcontacten bereikbaar vanaf een stoel of 

bed zijn zoveel mogelijk voorzien van stopcontactbeveiligers.  

 Stopcontacten zijn zoveel mogelijk boven 1.35 m hoogte geplaatst.  

 Snoeren worden zo weggeborgen dat ze voor kinderen niet toegankelijk zijn.  

 Elektrische apparaten zijn zo opgesteld dat ze niet bereikbaar zijn voor kinderen.  

 Controleer regelmatig of de stopcontactbeveiligers nog (goed) op de 

stopcontacten zitten. 
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Schoonmaken en giftige stoffen:  

 Schoonmaakmiddelen worden opgeborgen in een afgesloten kast.  

 Schoonmaakmiddelen worden opgeborgen in een afgesloten kast of op een hoogte 

van minimaal 1.5 meter.  

 Voedsel wordt niet naast giftige stoffen opgeborgen.  

 Het schoonhouden van de diverse ruimtes gebeurd zoveel mogelijk op tijdstippen 

dat de kinderen niet aanwezig zijn.  

 Kinderen komen niet in de bergruimtes.  

 Gebruik muizengif in afgesloten doosjes en zet deze neer op plaatsen waar 

kinderen er niet bij kunnen. 

 Er is een “Gifwijzer” aanwezig op het kinderdagverblijf, waarin staat wat te doen 

bij het innemen van gevaarlijke stoffen.  Bij vergiftiging, belt de leidster 112 

 

Spelmateriaal:  

 Bij de aanschaf van spelmateriaal wordt gelet op de kwaliteit en de leeftijdsgroep 

waarvoor het bestemd is.  

 Spelmateriaal wordt o.a. besteld via erkende leveranciers.  

 Speelgoed wordt na gebruik direct opgeruimd. 

 Kleine materialen worden alleen gepakt als groten daar gericht mee gaan spelen.  

 Het speelgoed met kleine onderdelen wordt opgeborgen in een afgesloten 

kast/doos. 

 Als speelgoed gevaar oplevert voor de kinderen wordt het direct verwijderd.  

 Het speelgoed wordt regelmatig gecontroleerd op slijtage of gebreken. Kleine 

onderdelen en kapot spelmateriaal wordt weggegooid.  

 Speelgoed met onderdelen kleiner dan 3,5 cm is niet beschikbaar voor kinderen 

jonger dan 3 jaar. 

 Koordjes en strikjes aan speelgoed mogen niet langer zijn dan 22 cm 

 Controleer of stiksel van speelgoedbeest niet los laat. 

 Laat geen speelgoed en knuffels in bed laten liggen die als opstapje gebruikt 

kunnen worden. 

 

Meubilair:  

 Bij de aanschaf van meubilair wordt gelet op de kwaliteit en de leeftijdsgroep 

waarvoor het bestemd is.  

 Meubilair wordt gecontroleerd op splinters en afbladderende verf. Wanneer dit 

geconstateerd wordt, moet het meubilair geschuurd en eventueel op nieuw 

geverfd worden. 

 Meubilair en decorstukken worden zo geplaatst dat ze niet in de looproute staan 

en dat er voldoende ruimte is om er omheen te lopen.  

 Zet de box laag als een baby kan zitten. 

 Haal speelgoed dat als opstapmogelijkheid kan dienen uit de box 

 Zet oudere kinderen die uit de box kunnen klimmen (vanaf 2,5 jaar) niet meer in 

de box. 

 Zorg dat het kind met een been aan weerskanten van de kruisband in de 

kinderstoel zit. 

 Begeleid het kind bij het naar boven en beneden klimmen op de aankleedtafel of 

laat oudere kinderen op de billen naar beneden klimmen. 

 Berg trapje van de aankleedtafel op of klap het in. 
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 Blijf altijd in de buurt van het kind bij het verschonen op de aankleedtafel en zet 

vooraf alle benodigdheden klaar.  

 Leg kinderen in een bed waar ze niet uit kunnen en zorg dat er altijd toezicht is op 

de slaapruimtes. 

 Zet de bedbodem van het ledikant laag als het kind kan zitten 

 Controleer regelmatig de bedjes. Is de staat van de sluiting van het dakje en de 

spijlen nog goed en zijn de bevestigingspunten voor de bedbodem nog stevig en 

stabiel. 

 

Kasten:  

 Kasten (en andere onstabiele voorwerpen) die om kunnen vallen, worden in dien 

mogelijk verankerd (aan de muur).  

 Zware dingen worden onderin de kasten geplaatst.  

 Kinderen mogen niet in kasten klimmen.  

 

Omgaan met messen, gereedschap en kantoormaterialen:  

 Kinderen mogen zelf alleen botte messen en/of scharen gebruiken.  

 Scherpe messen worden buiten bereik van kinderen opgeborgen.  

 Scherpe messen staan met de punt naar beneden in de vaatwasser.  

 Er is geen gereedschap aanwezig in het kinderdagverblijf , anders dan 

speelgoedgereedschap. 

 Gevaarlijke kantoorartikelen worden buiten bereik van kinderen opgeborgen.  

 

Roken:  

In het gebouw is het verboden om te roken.  

 

 

Tassen en jassen van pedagogische medewerkers:  

In de tassen en jassen van pedagogische medewerkers kunnen kind-onvriendelijke 

materialen zitten, zoals medicijnen enz. Daarom bergen de pedagogische medewerkers 

hun jassen en tassen op buiten het bereik van de kinderen.  

 

Verbranding:  

Een kind kan zich verbranden door verschillende oorzaken. Om het risico op verbranding 

zo laag mogelijk te houden, nemen wij de volgende voorzorgsmaatregelen:  

 Kinderen mogen niet in de keuken komen. De keuken is afgeschermd met een 

hekje.  

 Lucifers en aanstekers worden hoog opgeborgen of in een kast of lade met slot en 

worden opgeborgen direct na gebruik.  

 Tassen / jassen van volwassenen kunnen ook lucifers / aanstekers bevatten. Deze 

worden daarom buiten bereik van kinderen opgeborgen.   

 Er is een koude mengkraan geplaatst waar kinderen bij kunnen.  

 Kranen die niet zijn voorzien van beveiliging, zijn hoge kranen.  

 Opstapmogelijkheden in de buurt van deze kranen worden verwijderd.  

 Thee en koffie wordt bewaard in thermoskannen.  

 We gebruiken koffie- en theekopjes met goede oortjes.  

 Thee- en koffiekopjes worden ver op tafel /aanrecht gezet.  

 Drink geen thee (of andere hete dranken) als kinderen op schoot zitten. 
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 Snoeren van apparaten in de keuken worden niet los of binnen bereik van 

kinderen opgehangen.  

 De waterkoker is in de afgesloten keuken geplaatst en wel zo dat een kind er niet 

makkelijk bij kan. 

 Radiators zijn afgeschermd door omkasting. 

 

 

 


