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Protocol: Veiligheid 

  
 
Waarom dit protocol?  
 
Dat er bij een buitenschoolse opvang ook aan de veiligheid gedacht wordt is logisch, maar voor 
werknemers en ouders is het ook prettig als een aantal van die regels vastliggen in een protocol. Veel 
regels liggen (ook) al vast in andere protocollen, zie daarvoor de andere protocollen. Daarbij worden 
er jaarlijks inventarisaties gemaakt voor de veiligheid waarbij alles gecontroleerd wordt. Met 
jaarlijkse GGD-inspecties worden die inventarisaties, actiepunten en verslagen beoordeeld.  
 
1. De ruimte  
1.1. Leefruimte Bij binnenkomst in nat weer wordt de vloer goed na-gedroogd. Ruimtes worden zo 
ingedeeld dat er genoeg ruimte over blijft om doorheen te lopen en eventueel te spelen. Er wordt in 
de leefruimtes gespeeld. De kinderen spelen dus niet in de sanitaire ruimtes of andere aangewezen 
lokalen van de . Er wordt in alle ruimtes gedacht aan het opruimen van speelgoed e.d. Kinderen 
gooien binnen niet met spullen. Afval op de grond wordt onmiddellijk opgeruimd. Kinderen mogen 
niet rennen in de ruimtes. Bij nat weer en een natte gang wordt de vloer regelmatig gedroogd, zodat 
de kinderen niet uitglijden bij binnenkomst.  
 
1.2. Meubels 
Meubels en speelgoed worden vaak gecontroleerd op defecten en splinters en ivm de veiligheid 
worden kapotte meubels en/of speelgoed meteen verwijderd van de groep. Indien reparatie 
mogelijk is zullen dingen gerepareerd worden en anders (indien nodig) vervangen. Kasten staan vast 
of zijn zwaar genoeg dat ze niet zomaar omvallen. Wanneer er ladekasten nieuw worden aangeschaft 
zullen ze voorzien zijn van een kantelbeveiliging. Sloten op deuren, kasten en lades worden altijd 
goed gesloten.  
 
1.3. Stopcontacten  
Alle stopcontacten zijn voorzien van stopcontactbeveiligers (indien de stopcontacten zich bevinden 
op een hoogte waar de kinderen bij kunnen). Nieuwe stopcontacten worden geplaats boven 1,50m. 
Er wordt door alle pedagogisch medewerk(st)ers goed in de gaten gehouden dat de stopcontacten 
nog veilig zijn en voorzien van stopcontactbeveiligers. Wanneer stopcontactbeveiliging mist wordt 
deze zo snel mogelijk aangebracht. Apparaten staan vast of het snoer loopt zo dat de kinderen hier 
niet bij kunnen of dit geen onnodig risico met zich meebrengt. Kinderen worden dan gewezen op de 
gevaren en er wordt geacht dat kinderen van deze leeftijd hiermee om kunnen gaan.  
 
1.4. Schoonmaakmiddelen en schoonmaken  
Er wordt nooit schoongemaakt met de kinderen erbij. Kinderen glijden dus in principe niet uit over  
een vloer. Er is een gif wijzer aanwezig in de eetruimte om bij incidenten toch te weten wat te doen. 

Schoonmaakmiddelen worden opgeborgen in een hoge en/of afsluitbare kast, zodat kinderen hier 

nooit bij kunnen. Kasten worden altijd gesloten. Vloeren worden nooit gedweild met kinderen erbij 

of wanneer er ouders of kinderen verwacht worden.  
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 2. Wandelen  

Als we met de kinderen gaan wandelen wordt er voor gezorgd dat de kinderen niet gaan spelen in 

struikjes. Als er door het bos of hoog gras gewandeld wordt, wordt er daarna gecontroleerd op 

teken. Kinderen dragen in de zomer zonnehoedjes of petjes voor de zon en hebben daarom al 

minder kans op een teek in hun haren. Wanneer er een teek is wordt deze verwijderd met behulp 

van een tekenpen en wordt de wond onmiddellijk gedesinfecteerd. Met wandelen wordt ook de 

leidster/kind-ratio in acht genomen, waarbij dus een maximum geldt van 10 kinderen. Stagiaires 

tellen hier niet in mee. 

3. Buiten spelen (ook in hitte en kou)  
Als het extreem warm is wordt de duur van het buitenspelen beperkt en als het extreem koud is of 

hard regent ook. De oude kinderen zijn in principe oud genoeg dit zelf ook aan te kunnen voelen, 

maar worden dus zeker in de gate gehouden. In de winter is het de bedoeling dat de kinderen met 

warme kleding naar buiten gaan. Meegenomen sjaals, wanten en mutsen worden opgedaan. Heeft 

een kind geen van deze dingen mee en is het buiten echt te koud zonder deze kleding, dan kan het 

kind niet naar buiten.  

3.1 Speelregels:                                                                                                                                                                                       

- Er zijn altijd pedagogisch medewerk(st)ers bij de kinderen buiten, tenzij ouders een   

toestemmingsformulier hebben getekend dat ze zonder toezicht buiten mogen spelen.                                                   

- Kinderen blijven altijd op het terrein. Wanneer ze het terrein verlaten is dit altijd onder begeleiding 

van een pedagogisch medewerk(st)er.                                                                                                                                       

- Er wordt gefietst op de tegels en gespeeld in de zandbak en op het gras.                                                                         

- Met zand wordt alleen in de zandbak gespeeld.                                                                                                              

- Er wordt niet gespeeld rondom schommels en de glijbaan.                                                                                            

- Er wordt fietsende kinderen geleerd te letten op andere (spelende kinderen).                                                               

- Voetballen kan op de stenen of op het kunstgras, maar niet rond de speeltoestellen.                                                       

-Het speelterrein wordt altijd door een hek omringt. Er wordt gezorgd dat kinderen niet over dit hek 

heen klimmen. 

4. Overige 

 4.1. Vuur, roken en medicijnen                                                                                                                                                  

Er wordt op onze kinderopvang nooit gebruik gemaakt van echt vuur (wierook, kaarsen, 

waxinelichtjes, olie, gel, etc). Medewerk(st)ers die roken gaan voor hun pauze altijd naar buiten en 

roken dus nooit binnen. Ze bergen aanstekers en sigaretten op een veilige plek op waar kinderen er 

geen toegang tot hebben. Medicijnen voor de kinderen zitten in een afgesloten EHBO-doos op een 

hoogte waar de kinderen niet bij kunnen. Medicijnen van medewerk(st)ers zelf bergen ze op een plek 

die niet toegankelijk is voor kinderen.  
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4.2. Warmwaterkraan                                                                                                                                                           

Bij aanwezigheid van een warmwaterkraan wordt er met de kinderen afgesproken hier niet aan te 

zitten omdat de kraan heet water kan geven en ze zich dan kunnen verbranden (pijn doen). 

Warmwaterkranen worden dus niet gebruikt door de kinderen!  

4.3. Thee en andere warme dranken                                                                                                                                                

We letten erop dat onze pedagogisch medewerk(st)ers en stagiaires hun thee/koffie op plekken 

zetten waar kinderen niet bij kunnen, ver op een tafel, of na een waarschuwing aan de kinderen dat 

er hete thee staat waar ze voor op moeten passen.  

  


