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1. INLEIDING
Het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van KDV Waldorfhaus heeft als doel een zo veilig en 
gezond mogelijke omgeving te bieden aan kinderen en pedagogisch medewerkers waarbij kinde-
ren beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s. 
Met behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe KDV Waldorfhaus dit doet. 

Waldorfhaus biedt kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar met de antroposofie als grondslag. 
Binnen het kinderdagverblijf van het Waldorfhaus werken wij met twee stamgroepen (een vaste 
groep kinderen) van maximaal 16 kinderen en organiseren dagelijks een peuter activiteit. Het gaat 
om verticale groepen waar kinderen worden opgevangen tussen 0-4 jaar.

2. MISSIE, VISIE EN DOEL
Het Waldorfhaus is een kind kenniscentrum met een eigen identiteit. Binnen de uitvoering van de 
bedrijfsactiviteiten volgen wij de wet kinderopvang zoals in het Nederlands wetboek is omschre-
ven. In 2005 is de wet kinderopvang aangenomen. 

Binnen het Waldorfhaus bewegen wij mee met de door de overheid gestelde eisen en regels 
aan de kinderopvang. Wetten veranderen. Via o.a. de nieuwsbrief, website en email, zullen wij in 
eerste instantie de pedagogisch medewerkers maar ook zeker de ouders/verzorgers op de hoogte 
brengen van landelijke wijzigingen.

Doel:
•  De medewerkers zijn bewust van het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid en zijn op de hoog-

te van hoe te handelen en wat nodig is om een veilige en gezonde KDV te creëren

3. GROTE RISICO’S EN MAATREGELEN T.O.V. DE GROTE RISICO’S
Om ervoor te zorgen dat de pedagogisch medewerkers bewust blijven van de grote risico’s die 
kunnen plaatsvinden op het KDV, wordt er tijdens teamvergaderingen gekeken naar de grote risi-
co’s. Dit zodat de medewerkers bewust zijn van welke maatregelen nodig zijn om deze risico’s te 
voorkomen. Dit o.a. door duidelijke regels en afspraken op te stellen, de RI gezondheid en veilig-
heid en een actieplan gezondheid en veiligheid (zie bijlage). 

Veiligheidsverslag en gezondheidsverslag is het verslag dat gemaakt wordt naar de acties van de 
afgelopen periode. Hierin wordt vermeld wat er gedaan is en de eventuele veranderingen die het 
met zich mee heeft gebracht.
Een duidelijke beschrijving van de risico’s die naar voren komen uit de risico inventarisatie en ge-
nomen acties.  Eventuele wijziging in protocollen, procedures en beleidsplannen,
calamiteiten, veilig vervoer van kinderen, ongevallen registraties, etc. moeten hierin ook worden 
verwerkt.

Maatregelen t.o.v. de grote risico’s  
Een aantal voorbeelden  van risico’s met grote gevolgen voor kinderen en de maatregelen op het 
gebied van veiligheid:
•  Bijv. wiegedood, kan leiden tot overlijden of ernstig letsel. Maatregelen die genomen worden 

zijn terug te vinden in de procedure wiegedood en veilig slapen, zie bijlage.
•  Verstikking, maatregelen zijn bijv. koordjes uit  kleding halen, geen losse onderdelen in slaapzak-

jes, koordjes opbossen/oprollen. 
•  Vallen uit hoogslaper, of hoge box. Maatregel is een hekje met dubbele veiligheidssluiting.
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Een aantal voorbeelden van risico’s met grote gevolgen voor kinderen en de maatregelen op het 
gebied van gezondheid:
•  Vergiftiging, maatregel is EHBO en kinder EHBO, mogelijk giftige producten achter slot en grendel.
•  Uitdroging. Maatregel op vaste tijden drinken aanbieden.
•  Kinderen die in de bosjes hebben gespeeld, maatregel is controleren op teken. 
•  Zonnesteken of oververhitting. Maatregel is insmeren, zonnescherm, op het heetste moment van 

de dag binnen blijven. 

4. OMGANG MET KLEINE RISICO’S
Het hanteren van regels en afspraken, en de regels en afspraken die zijn gemaakt naar aanleiding 
van de RI. Deze regels worden inzichtelijk gemaakt en regelmatig besproken met de kinderen. 

5. RISICO INVENTARISATIE
De risico inventarisatie veiligheid en gezondheid wordt jaarlijks uitgevoerd. Alle pedagogisch me-
dewerkers hebben hierin een taak. Aan de hand van deze inventarisatie hebben we de risico’s op 
het KDV in kaart gebracht. De grote risico’s zijn reeds beschreven in hoofdstuk 3. In de bijlage zijn 
de uitkomsten van de risico-inventarisatie terug te vinden, evenals het hieruit volgende actieplan. 
De risico inventarisatie is een instrument om risico’s te inventariseren. In de teamoverleggen wordt 
het actieplan en de acties besproken en afgetekend. De RI is op de locatie aanwezig en toegan-
kelijk voor iedere pedagogisch medewerker. In de map bevindt zich tevens een toelichting/uitleg 
van dit instrument.

6. THEMA’S UITGELICHT

6.1 GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG
Om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen werken we met de Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling en met het protocol grensoverschrijdend gedrag. Dit wordt tijdens teamver-
gaderingen zoveel mogelijk onder de aandacht gebracht zodat alle medewerkers op de hoogte 
zijn en dat zij weten wat te doen bij grensoverschrijdend gedrag. Zie protocol meldcode huiselijk 
geweld en kindermishandeling en het protocol grensoverschrijdend gedrag in de bijlagen. Hierin 
staat duidelijk in, welke stappen de pedagogisch medewerkers, de beroepskrachten, beroeps-
krachten in opleiding, stagiaires,  vrijwilligers, overige volwassenen en kinderen moeten nemen, 
wat te doen bij grensoverschrijdend gedrag, bij kindermishandeling en seksueel grensoverschrij-
dend gedrag: in stappen staat in de procedure aangegeven hoe te handelen als dit ervaren wordt 
door ouders/verzorgers, ervaren door de houder, beroepskracht, stagiaire, beroepskracht in oplei-
ding en vrijwilligers. 

Met het naleven van het vier ogen principe is het ook de bedoeling om situaties waarin grens-
overschrijdend gedrag kan plaatsvinden, er altijd meerdere mensen aanwezig zijn. Zie volgende 
paragraaf. Tevens zijn alle medewerkers zijn in het bezit van een VOG en aangemeld in het per-
soonsregister.

6.2 HET VIER-OGEN PRINCIPE
Naar aanleiding van een zedenzaak in Amsterdam heeft de commissie gunning in haar rapport 
(2013) de term vierogenprincipe geïntroduceerd. Het doel van het vierogenprincipe is: situaties 
voorkomen waarbinnen (seksueel) misbruik kan worden gepleegd. Concreet samengevat is: dat 
alle houders van kindercentra de kinderopvang zo organiseren dat de pedagogisch medewerkers 
in opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten als zij gezien of gehoord kunnen wor-
den door een andere volwassene. Hieronder staat omschreven hoe er binnen het Waldorfhaus 
vorm wordt gegeven aan het vierogenprincipe.

Er is een codeslot aanwezig om de deur te openen. Ouders/verzorgers kunnen op deze wijze op 
ieder moment zelfstandig binnen komen.
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Wij streven ernaar om met meer dan één pedagogisch medewerker aanwezig te zijn op de loca-
tie. Tijdens open en sluitingstijd kunnen de pedagogisch medewerker, mits verantwoord, voor alle 
leeftijdsgroepen, de groepen samenvoegen. Dit kan in een groepsruimte maar bijvoorbeeld ook 
in de speelstraat. 
De ruimtes van het Waldorfhaus zijn door het vele glas vrij transparant. Om een goed overzicht 
te blijven behouden, zullen de ramen en deuren niet beplakt worden of afgesloten met gordij-
nen. De groepsruimte en speelstraat zijn ingericht met laag meubilair, zodat de ruimte goed is te 
overzien. In de slaapkamer wordt gebruik gemaakt van een babyfoon met camera en geluid. De 
ontvanger staat in een van de groepsruimten zodat altijd een extra paar ogen/oren meekijkt en 
luistert.

Uitstapjes worden gemaakt met minimaal twee pedagogisch medewerkers (of andere volwasse-
nen) zodat de pedagogisch medewerker niet alleen is met de kinderen.

Tijdens het teamoverleg en bij het sollicitatiegesprek van een pedagogisch medewerker wordt het 
beleid besproken. Voor het vierogenprincipe is extra aandacht. Deze extra aandacht is toegespitst 
op open communicatie en een open aanspreekcultuur die wij nastreven binnen het Waldorfhaus.
Tijdens het teamoverleg en trainingen in en extern zal er aandacht zijn voor het (durven) aanspre-
ken van elkaar. 
Het betreft het aanspreken van: 
- De houder
- De collega
Dit om iedereen op gepaste wijze bewust te houden en te maken van het vier ogen principe.
Pedagogisch medewerkers worden door middel van teambijeenkomsten en trainingen getraind 
in het signaleren en doorverwijzen. Dit met de meldcode (kindermishandeling) als leidraad. Zie: 
meldcode in de kast in de map en digitaal aan te vragen. Door teamoverleg en training wordt 
duidelijk gesproken over het niet negeren van het welbekende ‘onderbuikgevoel’. Hoe hieraan 
vervolg: pedagogisch medewerkers kunnen de teamleider of de houder hierover informeren. Dit 
thema wordt steeds maandelijks herhaald. Veiligheid staat centraal en ligt aan de basis van goede 
zorg. Ook volgen de houder en eindverantwoordelijke jaarlijkse trainingen over het coachen en 
signaleren van opvallende en mindere opvallende zaken binnen het team. De aanwezigheid van 
de eindverantwoordelijke op de locatie geeft inzicht in de gedragen van de individuele pedago-
gisch medewerkers en het functioneren van het team. Door de aanwezigheid van de eindverant-
woordelijke is de drempel voor ouders/verzorgers ook lager om even een gesprek aan te knopen.

Vertrouwenspersoon 
Het aanspreken van elkaar blijft een delicaat punt. Zeker als het gaat om ongewenst gedrag. Voor 
iedereen die dat toch lastig vindt, werkt het Waldorfhaus met een vertrouwenspersoon. In de hal 
hangt ten alle tijden een brief met de gegevens van de vertrouwenspersoon van het Waldorfhaus. 
Zij kan hulp bieden bij het zetten van vervolgstappen na eventuele signaleringen. 

Voor vragen over het vierogenprincipe kunt u ten alle tijden terecht bij het bestuur.
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6.3 ACHTERWACHTREGELING
In het Waldorfhaus wordt gewerkt met gekwalificeerde beroepskrachten en groepshulpen. 
Mede hiermee wordt er gewaarborgd dat er altijd minimaal één gekwalificeerde kracht en één 
groepshulp aanwezig zijn, zodat de groep nooit alleen gelaten wordt. In geval van calamiteiten 
kan er een beroep worden gedaan op de volgende personen:
•  Abichail Baumgart (bestuur) 0613241306. Daarnaast is er een lijst aanwezig van personeelsleden 

die in geval van nood altijd gebeld kunnen worden.  
•  De Kristal is een multifunctioneel gebouw waar verschillende instanties zijn 
   gehuisvest, onder andere de huisartsenpraktijken en de poli van het IJsselland
   Ziekenhuis.
•  Onderling bestaat de afspraak dat in geval van calamiteit een beroep gedaan mag worden op 

medewerkers van de aanwezige instanties. Er kan ook contact worden opgenomen met Humani-
tas: tel. 010-8924870.

6.4 HYGIËNE EN GEZONDHEID
Zie procedure Hygiëne en gezondheid.
Kinderen vormen een kwetsbare groep om een infectieziekte op te lopen. Via andere kinderen en 
door het gezamenlijk gebruik van materialen en toiletten komen zij vaker in  contact met allerlei 
ziekteverwekkers waartegen zij nog geen weerstand hebben opgebouwd. Hygiënemaatregelen 
zijn noodzakelijk om overdracht van ziektekiemen
tegen te gaan. Kinderen hebben recht op een gezond leef- en werkmilieu in de kinderopvang.

6.4.1 Handhygiëne
Wanneer moeten de handen gewassen worden?
Als kinderen uit school komen, met water en zeep of desinfecterende gel.
De handen van de kinderen en de leiding worden gewassen voor:
- het eten of het helpen bij eten klaarmaken/bereiden/aanraken;
- bij wondverzorging.
- Zie in de bijlage: werkwijze handen wassen

De handen van de kinderen en de leiding worden gewassen na:
- Toiletgebruik/billen afvegen/luier verschonen
- Contact met lichaamsvochten zoals speeksel, snot, braaksel, ontlasting, wondvocht of
   bloed
- Wondverzorging
- Zichtbare verontreiniging van de handen
- Hoesten, niezen en snuiten
- Buiten spelen
- Contact met vuil textiel of de afvalbak
- Schoonmaakwerkzaamheden
- Het uittrekken van handschoenen

Plan een toiletronde in voordat de kinderen aan tafel gaan (met name voor de peuters en kleu-
ters).

Handen wassen gaat als volgt:
- Gebruik stromend water
- Maak de handen nat en doe er vloeibare zeep op
- Wrijf de handen gedurende 10 seconden over elkaar en zorg ervoor dat water en zeep over
  de gehele handen worden verdeeld
- Let op kritische punten; was ook de vingertoppen goed, tussen de vingers en vergeet de
  duimen niet
- Spoel de handen al wrijvend af onder stromend water
- Droog de handen af met een schone droge handdoek 
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- Gebruik bij voorkeur papieren handdoeken
- Sluit de kraan met uw elleboog of het papieren doekje, indien er geen no-touch kraan
   aanwezig is

Indien er geen papieren maar katoenen handdoeken worden gebruikt, moeten deze minstens elk 
dagdeel worden vervangen. Als de handdoek vuil of nat is geworden, is
tussentijds verschonen noodzakelijk. Gebruik in geval van een besmettelijke ziekte die via ontlas-
ting en handen wordt overgedragen (bijvoorbeeld diarree) altijd papieren wegwerphanddoeken.

Indien er geen gelegenheid is om de handen te wassen, kunnen de handen ook ingewreven wor-
den met handalcohol.
Let op: handalcohol heeft geen reinigende maar een desinfecterende werking en kan alleen ge-
bruikt worden bij zichtbaar schone handen.

Horloges, armbanden, ringen en andere sieraden kunnen ziekteverwekkers vasthouden en belem-
meren een goede handhygiëne. Draag geen sieraden bij risicovolle handelingen zoals het ver-
schonen van een luier, wondverzorging of het bereiden van eten.

Voor schone handen geldt ook dat de nagels schoon zijn. Houd nagels kort en schoon, draag 
liever geen nagellak en/ of kunstnagels.

6.4.2. Schoonmaken
In een normale situatie is goed en regelmatig reinigen voldoende om besmettingsrisico’s te be-
perken. De frequentie waarmee gereinigd moet worden, is afhankelijk van de snelheid en de mate 
van vervuiling van de verschillende ruimten.

Voor reinigen gelden de volgende principes:
- Verwijder zichtbare verontreinigingen direct.
- Reinig oppervlakken, hulpmiddelen en materialen periodiek omdat ze door gebruik
  onzichtbaar besmet kunnen raken. (Zie schoonmaakschema)

Aandachtspunten reinigen
- Gebruik dagelijks schoon materiaal (schone doeken, schone wisser etc.)
- Gebruik alleen wegwerp sponzen.
- Maak eerst droog schoon. Werk hierbij van schoon naar vuil en van hoog naar laag.
- Zorg voor een juiste dosering van schoonmaakmiddelen.
- Ververs zichtbaar vervuild sopwater tussendoor.
- Reinig schoonmaakmaterialen na gebruik. Wasdoeken op 60° en laat het
  schoonmaakmateriaal aan de lucht drogen. Laat nooit natte sopdoeken en dweilen in
  emmers achter, om uitgroei van bacteriën te voorkomen.
- Vervang de stofzuigerfilter volgens het voorschrift van de fabrikant.
- Besteed extra aandacht aan het reinigen van handcontactpunten, zoals kranen, 
  lichtknopjes, deurkrukken en doorspoelknoppen. Via deze oppervlakken kunnen
  ziektekiemen makkelijk worden overgedragen.

6.4.3 Desinfecteren van materialen
In situaties waarbij een verhoogd risico op besmetting aanwezig is, moet desinfectie toegepast 
worden:
- Desinfecteer als een oppervlak met bloed (bijvoorbeeld uit bloedneus of wondjes)
  verontreinigd is.
- Desinfecteer als een oppervlak is verontreinigd met bloederige diarree of braaksel.
  Voordat het desinfecteren plaatsvindt, moet er eerst goed (huishoudelijk) gereinigd zijn, 
  strikt volgens voorschrift.
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De juiste volgorde van handelingen; een juiste dosering, voldoende inwerktijd en goed naspoelen 
en drogen, zijn bepalend voor de effectiviteit en veiligheid van het proces. Landelijk beleid is om 
niet te desinfecteren waar reiniging voldoende is. Gebruik een zo beperkt mogelijk pakket desin-
fectiemiddelen. Meng geen verschillende schoonmaakmiddelen.Dit kan gevaarlijk zijn.
Desinfectiemiddelen (wettelijk toegelaten):
- Alcohol 70 %; oppervlakken kleiner dat ½ m², laat het oppervlak aan de lucht drogen.
- Chloortabletten (alleen in overleg met de GGD); grotere oppervlakken, laat het oppervlak 
  aan de lucht drogen.
- Wat niet gebruikt mag worden (niet wettelijk toegelaten) zijn; dettol, Lysol. Lyortol.

Hoe desinfecteren:
Gebruik bij voorkeur wegwerp schoonmaakmateriaal en trek handschoenen aan om de eigen 
handen te beschermen. Na het desinfecteren schoonmaakmateriaal; sopdoeken, etc. weggooien. 
Wees alert dat het desinfecterend middel buiten bereik van kinderen blijft. Vergeet na afloop niet 
de eigen handen schoon te maken. Wanneer je handschoenen hebt gedragen, is het voldoende 
de handen na afloop te wassen met water en zeep. Bij geen handschoenen, moeten de handen na 
afloop worden gewassen met water en zeep en daarna gedesinfecteerd met handalcohol. (70%)

Textiel en speelgoed kunnen in de wasmachine. (minimaal 60º)

6.4.4 Bloed
In bloed kunnen virussen aanwezig zijn.

Maatregelen ter voorkoming van bloedoverdraagbare aandoeningen zijn:
- Draag wegwerphandschoenen bij elk contact met bloed, wondvocht of lichaamsvochten die 
  zichtbaar met bloed zijn vermengd. (na gebruik direct weggooien en daarna handen
  wassen met water en zeep)
- Verwijder gemorst bloed als volgt; met handschoenen het bloed opnemen met een
   papieren tissue, de ondergrond goed schoonmaken met water en zeep en daarna
   desinfecteren.
- Was met bloed bevuild linnengoed, kleding op 60°.
- Dek wondjes af met een waterafstotend pleister.

Wat te doen als er toch bloedcontact is geweest:
- Laat het wondje goed doorbloeden en spoel met water of fysiologisch zout
- Desinfecteer met een wonddesinfectiemiddel, bijvoorbeeld betadine-jodium of alcohol
  70-80%.

6.4.5 Voeding en hygiëne
Zie ook procedure voedsel en veiligheid.

Bereiden van broodmaaltijd:
- Was de handen
- Haal de producten zo kort mogelijk van tevoren uit de koeling
- Zorg voor schoon serviesgoed
- Maak de porties niet te groot
- Gebruik voor het pakken van de kaas, vlees een schone vork die alleen daarvoor gebruikt
   wordt. Gebruik voor zoet beleg een schone lepel, niet met het tafelmes in de pot.
- Melkproducten niet te lang op tafel laten staan (maximaal een half uur buiten de koeling)
- Na het eten de restjes direct dateren, afdekken en in de koeling zetten. Restjes de
   volgende dag opmaken, anders weggooien.
- Gebruikte materialen direct na het eten in de afwasmachine zetten, of afwassen
- Niet schoonmaken in de keuken terwijl je met het eten bereiden bezig bent
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6.4.5 Toilethygiëne
- Leer de kinderen plaats te nemen zonder de handen op de pot te zetten.
- Was de handen na toiletbezoek.
- Gebruik vloeibare zeep en papieren handdoeken.
- Kleuters moeten begeleid worden in het naar de toilet gaan totdat zij alle handelingen
  zelfstandig kunnen uitvoeren.
- Om het plassen naast het toilet te voorkomen is de tip de jongens zittend te laten plassen.

6.4.6 Geneesmiddelenverstrekking op verzoek
Tijdens de BSO/KDV is het af en toe nodig dat kinderen medische zorg krijgen tijdens het verblijf. 
Daarom is het voor de beroepskrachten belangrijk om te weten hoe zij hygiënisch en veilig kun-
nen handelen.

Medicatieformulier
Bij het toedienen van geneesmiddelen is het van belang dat:
- Er een medicatie formulier is opgesteld. Met hierin de volgende informatie
• Om welk medicijn het gaat.
• Het gebruik en dosering van het medicijn.
• Wanneer en hoe vaak het toegediend moet worden.
• Hoe lang het medicijn bewaard kan worden en hoe het bewaard moet worden.
- Neem alleen medicijnen aan in de originele verpakking.
- Laat ouders een nieuw medicijn altijd eerst thuis gebruiken.
- Lees goed de bijsluiter, zodat je op de hoogte bent van eventuele bijwerkingen.
- Houd een aftekenlijst bij wanneer het kind het medicijn heeft gehad.
- Zie in de bijlage: medicatieformulier.

Gebruik thermometer
Ziektes kunnen verspreid worden via het gezamenlijk gebruik van een thermometer. Gebruik ther-
mometer hoesjes en maak de thermometer na elk gebruik schoon. Eerst met water en zeep en 
daarna desinfecteren.

6.4.7 Hygiëne zandbakken buiten
Voor aanvang buiten spelen op de BSO/KDV is het belangrijk de zandbak te controleren op zwerf-
vuil en/of uitwerpselen van dieren.
In de winter ook controleren op sneeuw/plassen water en dergelijke (dit voor zover mogelijk weg-
vegen om uitglijden te voorkomen).

Zandbakken buiten:
- Span een vochtdoorlatende afdekking, net of gaas over de zandbak waarmee wordt 
  voorkomen dat honden en katten gebruik maken van de zandbak.
- Indien het niet wordt afgedekt, zandbak controleren op verontreiniging.
- Schep uitwerpselen van honden en katten met ruim zand eromheen weg
- Gebruik buitenspeelgoed niet binnen.
- Voorkom dat kinderen eten en drinken in de zandbak. Zoetigheid trekt mieren, wespen en
   bijen aan.
- Laat de kinderen na het spelen in het zand de handen wassen, kleding uitkloppen.
- Apart speelgoed voor de buiten zandbak, Speelgoed niet in de zandbak laten liggen maar 
  na het spelen opbergen.

Zon, regen en wind zorgen voor een natuurlijke reiniging van het zand. Bij voorkeur de zandbak 
niet afdekken met een plank of deksel omdat het zand hierdoor erg vochtig blijft en er schimmel-
vorming kan ontstaan.
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7. EHBO REGELING
Bijna alle pedagogisch medewerkers hebben kinder EHBO en EHBO, zodat er altijd iemand met 
EHBO op de groep aanwezig is. Op het rooster van het Waldorfhaus wordt duidelijk aangegeven 
wie EHBO heeft. 

Jaarlijks worden deze cursussen herhaald en voordat de licentie verloopt, worden zij ingeroosterd 
voor een cursus.

8. BELEIDSCYCLUS
Met de invoering van de wet kinderopvang wordt de verantwoordelijkheid voor een goede kwa-
liteit bij het KDV zelf gelegd. De wet regelt dat de opvang moet bijdragen aan een gezonde ont-
wikkeling van het kind in een gezonde, veilige omgeving. Deze wet stelt als eis dat er een risico 
inventarisatie met betrekking tot veiligheid en gezondheid wordt uitgevoerd en dat het zo inzicht 
geeft in de veiligheids- en gezondheidsrisico’s die de opvang van kinderen met zich meebrengt. 
Veiligheid en gezondheid binnen het KDV moet voortdurend bewaakt worden. Tijdens teamverga-
deringen worden punten vanuit de RI besproken. 

Pedagogische medewerkers worden bewust gemaakt van wat een risico inventarisatie inhoud en 
wat hun rol en taak daarin is. Ervoor zorgen dat KDV Waldorfhaus een gezonde en veilige omge-
ving is en blijft voor de kinderen.

8.1 PLAN VAN AANPAK
De punten vanuit de risico inventarisatie altijd terugkoppelen naar een evaluatiemoment tijdens 
een teamoverleg. Belangrijk is dat er kort en bondige oplossingen worden bedacht. Overal moet 
een oplossing en actie voor zijn en dat het niet open wordt gelaten.

Dit is iets dat ieder jaar terugkomt. De punten worden hierbij weer stap voor stap bekeken, geëva-
lueerd en eventueel aangepast. 

De medewerkers maken dit eigen door:
Dit met het hele team te bespreken. Het is een gezamenlijke actie. Iedereen doet/helpt mee en is 
van de hele gang van zaken op de hoogte.
Binnen een bepaalde tijd. 

8.1.1 Tijdspad maken van de risico inventarisatie:
• Invullen inventarisatielijst (bolletjes lijst) binnen 1 week.
•  Maken van een actielijst binnen 2 weken na het invullen van de inventarisatielijst.
• Dit bespreken na 1 week.
• Binnen 1 week aanpassen.
• Binnen 1 week veiligheidsverslag/gezondheidsverslag in orde maken.

Alle bijzonderheden van het afgelopen jaar:
- Calamiteiten
- Acties
- Veranderingen
- Aanpassingen
- Uitbreidingen
- Groep erbij/eraf
- Ander lokaal
- Tijdelijke aanpassingen
- Huisregels
- Andere hoeken, meubilair, vervoer, brandveiligheid, BHV, etc.
- Schoonmaken/schoonmaaklijsten toevoegen 
-  Onderwerpen uithalen; huisregels, werkplan, elektriciteit, schoonmaken, discipline, toiletgang, 

buitenspelen, etc.
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8.2 WELKE MAATREGELEN WORDEN GENOMEN?
Naar aanleiding van deze inventarisatie zijn er een aantal actiepunten op de agenda gezet met 
als doel de kwaliteit van de opvang te verbeteren.  O.a. dat in de slaapkamer een Co2 meter is 
geplaatst om het binnenklimaat beter te kunnen beheersen. Zie actieplan veiligheid en actieplan 
gezondheid. In verband met  CO2 melders zijn er registratieformulieren en  moeten, na korte per-
soneelsinstructie, dagelijks worden ingevuld na uitlezen CO2 melder. De formulieren zijn te vinden 
in de map formulieren. De ingevulde formulieren worden bewaard in een map. 

Voor een totaaloverzicht van te nemen maatregelen wordt verwezen naar het plan van aanpak in 
de bijlage.

8.3 HOE WORDEN MAATREGELEN GEËVALUEERD?
De maatregelen worden tijdens een teamoverleg geëvalueerd. Als team bespreken we of de 
maatregelen hebben geholpen en of eventueel aangepast, bijgesteld moeten worden om te wer-
ken aan een veilige en gezonde omgeving. 

9. COMMUNICATIE EN AFSTEMMING MET INTERN EN EXTERN
Pedagogisch medewerkers worden op de hoogte gesteld van het beleidsplan veiligheid en 
gezondheid. Hierin spelen zij een actieve rol; zij worden meegenomen in het vormgeven van het 
dynamisch beleid. Tijdens de maandelijkse teamvergaderingen is dit een vast agendapunt. Zo 
wordt het beleid veiligheid en gezondheid actueel gehouden. Ook door coaching op de werk-
vloer wordt dit actueel gehouden. 
De pedagogisch medewerkers hebben een informatiemap die jaarlijks wordt geactualiseerd, in-
dien nodig eerder.  

Ouders/verzorgers hebben inzage in het pedagogisch beleidsplan en het beleidsplan veiligheid 
en gezondheid. In het beleid worden alle zaken aangaande het Waldorfhaus omschreven.

Tijdens het intakegesprek brengen we ouders/verzorgers op de hoogte over ons beleid ten aan-
zien van veiligheid en gezondheid. Dit is tevens vrij in te zien op de website. Zo zijn ouders direct 
op de hoogte. Daarnaast worden ouders via de maandelijkse nieuwsbrief en via de oudercom-
missie op de hoogte gehouden van lopende activiteiten en wijzigingen. Wanneer er vragen zijn 
van ouders, worden deze zo mogelijk ter plekke beantwoord. Wanneer deze vraag voor meerdere 
ouders interessant is, wordt deze tevens in de nieuwsbrief opgenomen.
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Bijlage 1: Werkwijze handen wassen

Was de handen met water en zeep op het moment dat de handen (on) zichtbaar vervuild zijn.
- Maak de handen nat en doe er vloeibare zeep op.
-  Wrijf de handen gedurende 10 seconden over elkaar en zorg ervoor dat water en zeep over de 

gehele handen worden verdeeld.
-  Let op kritische punten; was ook de vingertoppen goed, tussen de vingers en vergeet de duimen 

niet.
- Spoel de handen al wrijvend af onder stromend water.
-  Droog de handen af met een schone droge handdoek. Gebruik bij voorkeur papieren handdoeken.
-  Sluit de kraan met uw elleboog of het papieren doekje, indien er geen no-touch kraan aanwezig is.
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Bijlage 2: Medicatie formulier
 

MEDICATIE
Hierbij geeft (naam ouder/verzorger):

Ouder/verzorger van (naam kind):

Toestemming om zijn/haar kind tijdens het verblijf bij Waldorfhaus het hierna genoemde genees-
middel/zelfzorgmiddel toe te dienen.

Naam Medicatie   ____________________________________________________

Houdbaar tot   _______________________________________________________

Reden van Medicatie _______________________________________________________

Periode   ________________________________________________________

Hoeveelheid   ________________________________________________________

Frequentie   ________________________________________________________

Het geneesmiddel dient bewaart te worden op de volgende plaats _________________

Voor akkoord,

Plaats en datum:

Handtekening ouder/verzorger:

Overzicht verstrekking medicatie 

Datum  Tijdstip Naam pedagogisch medewerkster   Paraaf


