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1 INLEIDING 
 
 
Voor u ligt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van buitenschoolse opvang (BSO) Visser ‘t Hooft. Met 
behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe wij op onze locatie om gaan met veiligheid en 
gezondheid, hoe wij werken. Met als doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke 
werk, speel en leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige 
gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s. Dit beleidsplan is geldig vanaf juni 2021.   
 
Om tot dit beleidsplan te komen zijn gesprekken gevoerd met teamleden en is er tijdens 
teamvergaderingen aandacht geweest voor het thema Veiligheid en Gezondheid. Centraal stond hierin of 
de huidige manier van werken leidt tot een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving. 
Indien noodzakelijk zijn er maatregelen opgesteld voor verbetering.  
 
De directeur en coördinator zijn eindverantwoordelijke voor het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid. Een 
beleid komt in de praktijk echter pas goed tot zijn recht als alle medewerkers zich betrokken voelen en het 
beleid uitdragen. Daarom zal er tijdens elk teamoverleg een thema, of een onderdeel van een thema, over 
veiligheid of gezondheid op de agenda staan. Dit om continu in gesprek te blijven over het beleid. Onze 
wens is dat de oudercommissie over dit onderwerp ook met ons in gesprek wil blijven. Zo blijven we 
scherp op onze werkwijzen 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 om het beleid actueel te houden.  
 
Het beleidsplan blijft geldig maar kan tussentijds altijd aangepast worden indien dit wenselijk of 
noodzakelijk is. Ter advies legt de coördinator van de BSO dit voor aan de oudercommissie. Teamleden 
krijgen in de toekomst taken toegewezen waar zij affiniteit mee hebben om hen medeverantwoordelijk te 
maken voor de veiligheid en gezondheid bij de BSO. Zo hopen wij ervoor te zorgen dat we de veiligheid en 
gezondheid van de betrokkenen bij de BSO kunnen waarborgen. 
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2 MISSIE, VISIE en DOEL 
 
Met ingang van 2019 werken we met de Risicomonitor van Veiligheid.nl                                                                        
Wij vangen kinderen daardoor op in een veilige en gezonde BSO.  
 
We schermen kinderen af van grote risico’s en leren ze om te gaan met kleinere risico’s.  
 
Dat doen wij bijvoorbeeld door het maken van afspraken. Voor de teamleden zijn er werkinstructies en 
afspraken waar zij zich aan dienen te houden. 
   
De Visser ‘t Hooft staat voor kinderopvang waar gewerkt wordt vanuit de aandacht voor het kind. We 
leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling, opvoeding en verzorging van kinderen. Het blijven 
uitdagen van kinderen en het leren omgaan met verschillende soorten situaties vormen daarvan een 
belangrijk onderdeel. Een veilige en gezonde leef- en speelomgeving vormt de basis van dit alles.   
 
We willen de kinderen afschermen van grote risico’s en leren omgaan met kleinere risico’s waarbij we de 
ruimte op blijven zoeken om de kinderen uit te dagen en te prikkelen in hun ontwikkeling.  
 
Vanuit de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang dient de BSO een beleid te creëren ten aanzien van 
Veiligheid en Gezondheid waar alle medewerkers zich verantwoordelijk voor 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 risico’s  
 
3) Het gesprek hierover aangaan met elkaar, met de ouders en met de kinderen.   
 
Dit alles met als doel, een veilige en gezonde omgeving te creëren waar kinderen onbezorgd kunnen 
spelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.   
 
 
 

3 GROTE RISICO’S 
 
Waarborgen van fysieke veiligheid, gezondheid en sociale veiligheid van de kinderen.  
 
 
In dit hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste grote risico’s die op onze locatie kunnen leiden tot 
ernstige ongevallen, incidenten of gezondheidsproblemen. We hebben de risico’s onderverdeeld in drie 
categorieën; fysieke veiligheid, sociale veiligheid en gezondheid. Per categorie hebben we de belangrijkste 
risico’s benoemd met de daarbij behorende maatregelen die zijn of worden genomen om het risico tot het 
minimum te beperken. PM-ers weten hoe te handelen i.g.v. ongeval en/of incident. Zij handelen volgens 
de richtlijnen van EHBK en/of BHV. In het geval van vermissing handelen PM-ers volgens de werkinstructie 
vermissing. Deze zit in de map Beleid en is online e voor alle PM toegankelijk. Voor de overige risico’s 
waarvoor we maatregelen nemen verwijzen we naar de Risicomonitor waarin de complete risico-
inventarisatie is opgenomen.  
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Fysieke veiligheid                                                                                                              
Kinderen ontdekken de wereld om zich heen, willen dingen uitproberen en zien daarbij geen gevaar. Hoe 
ouder het kind hoe beter het gevaren en gevolgen leert (her)kennen. De leiding streeft een zo veilig 
mogelijke omgeving na, gedocumenteerd in de RIE (= risico-inventarisatielijst/ Risicomonitor). Hierbij de 
pedagogische aspecten niet uit het oog verliezend. (je mag een schaar uit de kast pakken maar loop daar 
op de goede manier mee). Zodra zich wijzigingen in de omgeving/ BSO voordoen wordt de RIE aangepast. 
We leren ze omgaan met klein gevaar en beschermen ze tegen groot gevaar. In geval van ontruiming is een 
vluchtplan gemaakt. Een afbeelding van de vluchtroute en verzamelplaats hangt bij de deur. De 
speelattributen op het plein en in de gymzaal worden jaarlijks gecontroleerd. De controles worden 
bijgehouden in een logboek. (kantoor directie) 
 
Gezondheid                                                                                                                     
Op school en bij de BSO komen kinderen ook via andere kinderen in aanraking met ziekteverwekkers. 
Daarom besteden we extra aandacht aan hygiëne. We bespreken deze disciplines aan tafel en zo nodig 
met de kinderen individueel. In de BSO-ruimtes hangt een pictogram overzicht waarop het handenwassen 
staat aangegeven. Handen wassen voor je aan tafel gaat/ klaarmaken en verstrekken fruit, voedsel/ 
schoonmaken materiaal en omgeving/ handen wassen na toiletgebruik/ aanleren nies- en hoestdiscipline/ 
maatregelen aangaande bloed/ ventileren. Nu worden ook tussendoor handen extra gewassen. In deze tijd 
dat we met Corona te maken hebben zijn de maatregelen ook vanuit de overheid verscherpt. We volgen 
het Overheidsbeleid ten aanzien van Corona. (Protocol kinderopvang & Covid-19 versie 24-6-2021, Map 
Beleid). Mensen inclusief kinderen met verkoudheidsklachten moeten thuisblijven en een Coronatest laten 
doen.  
Alle ruimtes worden extra geventileerd door de ramen zoveel mogelijk open te zetten. In de aula draaien 
de plafondventilators continue. 
 
Sociale veiligheid                                                                                                          
We beschermen kinderen tegen grensoverschrijdend gedrag van zowel de volwassenen in school als ook 
andere kinderen. Mede door het opendeurenbeleid (binnen de locatie) zijn we constant in staat om 
iedereen in alle BSO-ruimtes te zien en te horen. We hebben een ‘gesloten deurenbeleid’ t.a.v. de 
buitendeuren. We gebruiken de Kanjertraining om voor de kinderen en de groep een standaard te creëren 
in hoe met elkaar om te gaan. Het BSO-team heeft de Kanjertraining gevolgd.  
 
 
Fysieke veiligheid grote risico’s, voorbeelden en maatregelen: 
 
Vallen van grote hoogte:  
Het speelhuis bij de Guppy’s:   

- Er mogen maximaal 2 kinderen boven in het speelhuis spelen.                                    
- Er mogen geen verkleedkleden/ kleden mee naar boven, om het struikelen van de trap te 

voorkomen.                                                                                                         
- Op de randen mag niet gehangen en/of gezeten worden. 

 
Buitenruimte: klimrek, containers, bomen, hekken:                                                              

- Onder het klimrek zijn dikke rubberen matten geplaatst.                                              
- De Guppy’s mogen alleen aan de zijkanten van het klimrek, niet bovenop.       Kinderen mogen niet 

op de containers en in bomen klimmen. 
 
Verstikking:                                                                                                              

- Tijdens het eten en drinken blijven de kinderen zitten.    
 
Verbranden:                                                                                                               
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- Thee wordt in de keuken in de thermoskan bereid met 50% koud water!                                                                                                                                      
De oven wordt bij de Guppy’s afgeschermd met een tafel en er is altijd 1 pedagogisch medewerker 
in de ruimte aanwezig. Bij de Orka’s wordt de toegang tot de oven afgezet door een keukastdeur 
open te zetten met een kruk erachter. 

 
Vallen:                                                                                                                            

- We hangen alle jassen en tassen van de vloer aan de kapstokken.                   
- We lopen binnen rustig.                                                                                              
- We overleggen met de groepsleiding voordat we het podium op mogen.        
- We zorgen ervoor dat de vloer droog blijft. 

 
Vermissing: 

- Tijdens het buitenspelen op het kleuterplein is het plein afgesloten met hekken voorzien van kind 
veilige sluiting. 

- Bij uitstapjes worden vooraf school T-shirts aangetrokken. 
- In het geval van vermissing gebruiken we de werkinstructie vermissing'. 

 
Gezondheidsrisico’s, maatregelen: 
 

- We hoesten en niezen in onze elleboogholte en wassen onze handen met water en zeep. 
- Nu in Corona tijd blijven verkouden mensen thuis. Zodra iemand verkoudheidsklachten krijgt gaat 

deze naar huis. Tenzij er sprake is van bekende astma/ allergie klachten. We volgen het 
Overheidsbeleid inzake Corona. 

- Na ieder toiletbezoek, voor we aan tafel gaan en als we van buiten komen wassen we onze handen 
met water en zeep. 

- Bij het verschonen na een sanitair ongelukje dragen de pm-ers wegwerphandschoenen. 
- Pm-ers wassen hun handen voor het bereiden van eten, drinken. 
- Op geopende levensmiddelen verpakkingen komt de openingsdatum te staan. 
- Aan het eind van iedere BSO dag komt een professionele schoonmaker de school schoonmaken.  
- De speelmaterialen worden tweemaal per jaar of zo nodig gereinigd. 
- Binnen praten we rustig.                                                                       
- Lichaamshouding: Kind loopt letsel op door verkeerde houding tijdens spelen, werken op de 

computer. We zitten rechtop op de kruk met de juiste voetensteunhoogte. 
 

Sociale veiligheid, maatregelen: 
 
Van alle pm-ers en het schoolteam is een recente geldige VOG aanwezig. M.i.v. 1-3-2018 zijn alle overige 
mensen die vaker dan incidenteel workshops geven of op andere basis in school aanwezig zijn in het bezit 
van een voor kinderopvang geldig VOG (84, 86) en geregistreerd in het Personenregister Kinderopvang.                                                                                                                               
De deuren van de BSO-ruimtes staan altijd open. De ramen worden niet afgeplakt.                                                                                                                      
We creëren en bewaken een veilig sociaal emotioneel klimaat.                         
We beschikken over een Meldcode Kindermishandeling (zie bijlage 1) met daarin vastgelegd een procedure 
die gevolgd wordt in geval van (vermoeden) van kindermishandeling. De pm-ers weten het stappenplan 
van de Meldcode te vinden. De Aandachts-Functionaris van school (Annemiek Rijk) is 
eindverantwoordelijke in deze. 
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4 OMGANG MET KLEINE RISICO’S 
 
Door goede afspraken te maken met de kinderen kunnen deze gemiddeld vanaf hun tweede levensjaar 
leren omgaan met diverse kleine risico’s. Denk ten aanzien van veiligheid bijvoorbeeld aan afspraken die 
gelden tijdens spelsituaties of activiteiten en hoe om te gaan met bijvoorbeeld speelgoed en gereedschap. 
Om kinderen mee te laten helpen om risico’s te beperken kunnen ook ten aanzien van gezondheid 
afspraken worden gemaakt. Denk aan het wassen van de handen na toiletbezoek of niezen of hoesten in 
de elleboogholte. Ook kunnen kinderen leren hoe ze met prullenbakken om dienen te gaan of leren hoe ze 
zelf hun afval weg kunnen gooien.   
 

 
 
Onze missie is onze kinderen een zo veilig en gezond mogelijke opvang te bieden. Hierbij willen we 
ongelukken of ziekte als gevolg van een bijvoorbeeld niet schoon of ondeugdelijk speelgoed voorkomen. 
Maar met over-bescherming doen we de kinderen uiteindelijk ook geen goed. Daarom beschermen we de 
kinderen tegen onaanvaardbare risico’s. Een bult, een schaafwond of iets dergelijks kan gebeuren. Sterker 
nog, er zit ook een positieve kant aan:  

- Het heeft een positieve invloed op fysieke gezondheid  
- Het vergroot zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en doorzettingsvermogen  
- Het vergroot sociale vaardigheden  

 
Daarom aanvaarden wij bij BSO Visser t’ Hooft de risico’s die slechts kleine gevolgen kunnen hebben voor 
de kinderen en leren ze hier op een juiste manier mee om te gaan. Om risicovolle speelsituaties veilig te 
houden moeten kinderen zich daarom tijdens spelsituaties of activiteiten houden aan afspraken. Daarnaast 
zijn er afspraken over hoe om te gaan met spullen als speelgoed en gereedschap, dit om te voorkomen dat 
door oneigenlijk gebruik letsel kan ontstaan. Kinderen kunnen deze afspraken terug zien in de BSO ruimtes.  
Voor alle ruimtes zijn voor de kinderen herkenbare lijsten gemaakt met wat wel en niet kan/mag.  
 
Om gezondheidsrisico’s te beperken en de kinderen hieraan zelf bij te laten dragen zijn daarom goede 
afspraken met kinderen noodzakelijk. Voorbeelden van afspraken die met kinderen zijn gemaakt zijn het 
wassen van de handen na toiletbezoek of niezen of hoesten je elleboogholte.  Ook deze afspraken zijn 
terug te vinden in de BSO-ruimtes. Ook leren de jonge kinderen dat ze niet met de afvalemmer mogen 
spelen.  

Leren omgaan met risico’s is erg belangrijk voor kinderen. Internationaal wetenschappelijk 
onderzoek toont aan dat leren omgaan met risico’s goed is voor de ontwikkeling van kinderen.  

 Door het ervaren van risicovolle situaties, bijvoorbeeld tijdens het spelen, ontwikkelen kinderen 
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 kind 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 kinderen en op het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Kinderen 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 kinderen, maar ook van essentieel belang voor hun motorische 
vaardigheden, balans, coördinatie, en lichaamsbewustzijn. Kinderen die dat niet doen zijn vaker 
onhandig, voelen zich ongemakkelijk in hun eigen lichaam, hebben een slechte balans en 
bewegingsangst. 
[Bron: veiligheid.nl/risicovolspelen] 
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De exacte afspraken die zijn gemaakt met kinderen zijn terug te vinden in de Risicomonitor. De afspraken 
worden regelmatig met de kinderen besproken en/of herhaald. Bijvoorbeeld voorafgaand aan een 
activiteit of spel of in periodes dat veel kinderen en medewerkers verkouden zijn. 
 

5 RISICO-INVENTARISATIE 
 
De risico’s zijn eind 2019 en begin januari 2020 geïnventariseerd middels de Risicomonitor van 
Veiligheid.nl. 
 
In de periode oktober 2017 tot december 2017 hebben we op de ‘oude manier’ de jaarlijkse risico-
inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd (RIE). Aan de hand van deze inventarisatie hebben we 
de risico’s op onze locatie in kaart gebracht. In november 2017 zijn er geen nieuwe risico’s in kaart 
gebracht en hebben we gekeken naar de werkinstructies en protocollen. Het beleid wordt bijgesteld zodra 
er aanleiding voor is. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van wijzigingen in de ruimtes van de BSO of 
gewijzigd gebruik van die ruimtes, bijvoorbeeld bij een verbouwing, dan wordt het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid bijgesteld. Ook als blijkt dat genomen maatregelen niet effectief en adequaat zijn of 
onvoldoende bekend en uitgevoerd worden, is een aanpassing van het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
noodzakelijk.   
 
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. Vanaf 2019 worden de risico’s in 
kaart brengen aan de hand van de QuickScans in de nieuwe Risicomonitor. In 2021 kan deze ook als 
papieren versie afgedrukt worden. Vanaf 2019 zijn wij betalende gebruiker van de nieuwe Risicomonitor. 
(het heeft langer geduurd dan gepland ivm brand bij de organisatie van de risicomonitor zelf). 
 De risico’s worden nu in kaart gebracht aan de hand van vier thema’s;   
 
Veilig ontdekken  
Verzorgen  
Veilig en gezond gebouw en buitenruimtes  
Sociale veiligheid  
 
Op deze wijze willen wij vormgeven aan onze missie. 
 
 
 

6 THEMA’S UITGELICHT 
 
Grensoverschrijdend gedrag 
Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen kan een enorme impact hebben op het 
welbevinden van het getroffen kind. Op onze locatie 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 team-overleggen wordt regelmatig over het onderwerp gesproken om zo een open cultuur 
te creëren waarbij medewerkers elkaar durven aan te spreken. 

- De Meldcode Huishoudelijke geweld en kindermishandeling wordt nageleefd. 
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- In het pedagogisch beleidsplan hebben we opgenomen dat kinderen wordt geleerd hoe je met 
elkaar om kunt gaan waarbij respect is voor normen en waarden. Zo weten kinderen wat wel en 
niet toelaatbaar is, en wat gepast en ongepast gedrag is.  

- Daarnaast leren we kinderen 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. 
(Kanjertraining) 

 
De volgende maatregelen worden genomen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen: 

- Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG-verklaring) met minimaal 
functieaspecten 84 en 86. 

- We werken met een opendeuren-beleid. (binnen locatie) 
- Medewerkers kennen het opendeuren-beleid 
- Het opendeuren-beleid wordt goed nageleefd. 
- Medewerkers spreken elkaar aan als ze merken dat het opendeuren-beleid niet goed wordt 

nageleefd. 
- Er zijn duidelijke afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een ander kind mishandelt. 
- Medewerkers kennen de afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een ander kind 

mishandelt. 
- Er is een meldcode huiselijk geweld en protocol wat te doen als kindermishandeling wordt 

vermoed. 
- Medewerkers kennen de meldcode en passen hem toe bij een vermoeden van kindermishandeling. 
- Iedereen die op regelmatige basis in BSO/school aanwezig is staat miv 1-3-2018 geregistreerd in het 

Personenregister Kinderopvang. 
 
Het gaat om het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in 
opleiding, stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. Onder grensoverschrijdend 
gedrag vallen zowel seksuele, fysieke als psychische grensoverschrijdingen. Het ziet bijvoorbeeld ook toe 
op pestgedrag van kinderen onderling.  
 
· Tijdens teamoverleg wordt regelmatig over het onderwerp gesproken middels verschillende werkvormen 
om zo een open cultuur te creëren waarbij medewerkers elkaar durven aan te spreken.  
 
· In het pedagogisch beleidsplan hebben we opgenomen dat kinderen wordt geleerd hoe je met elkaar om 
kunt gaan waarbij respect is voor normen en waarden. Zo weten kinderen wat wel en niet toelaatbaar is, 
en wat gepast en ongepast gedrag is.   
 
· Daarnaast leren we kinderen 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.  
 
· Medewerkers spreken elkaar aan als ze signaleren dat er mogelijk sprake is van grensoverschrijdend 
gedrag.  
 
· Medewerkers kennen de afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een ander kind 
mishandelt op de opvang.  
 
· De Aandachts-Functionaris Kindermishandeling van Visser ‘t Hooft is dat ook bij de BSO. 
 
· Er is een protocol hoe te handelen in geval van ongewenste omgangsvormen cq seksuele intimidatie door 
een medewerker van de BSO.  
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· Medewerkers kennen het protocol hoe te handelen in geval van ongewenste omgangsvormen cq 
seksuele intimidatie door een medewerker van de BSO.  
 
· Omdat wij een school-eigen BSO zijn is de pest-coördinator van school is dat tevens voor de BSO.  
 
· De Visser ‘t Hooft heeft een pestprotocol. 
 
Achterwachtregeling  
Onze achterwachtregeling bestaat hieruit dat wij nooit alleen werken!!!    
Bij de BSO openen en sluiten we met minimaal twee pm-ers. Het gebruik maken van de achterwacht is dus 
echt in uitzonderlijke situaties. In geval van ziekte wordt inval geregeld. 
 
In het geval dat we met twee pm-ers werken, bijvoorbeeld in een vakantie, dan is degene die evt 
boodschappen gaat doen telefonisch bereikbaar en ook binnen tien minuten weer terug op school. 
Tijdens de zomervakantie is een van de pm-ers achterwacht bij calamiteiten. Voor de zomervakantie 
worden de taken en weken verdeeld. Wie werken wanneer en wie is wanneer achterwacht. 
  
 
Gedragscode Stichting Tabijn  
Samen met de kinderen en ouders zorgen wij voor een veilige school. Om dit te bereiken is er een 
gedragscode Tabijn opgesteld. De gedragscode is een leidraad voor iedereen die voor de stichting werkt of 
de scholen van Tabijn bezoekt. Hij geldt dus voor alle medewerkers, kinderen, ouders en ook voor de 
medewerkers van het bestuur bureau. Tabijn verwacht dat iedereen zich houdt aan de gedragscode. Het is 
belangrijk dat we met elkaar over ons gedrag praten en dat we over wenselijk en integer gedrag samen 
duidelijke afspraken maken. Deze afspraken zijn verwoord in vier kernwaarden: ontwikkeling, 
verantwoordelijkheid, respect en veiligheid.  
 
Ontwikkeling: Wij ontwikkelen onszelf. · Wij vinden leren leuk. · Wij zien ontwikkeling als een kans op 
groei. · Wij denken in mogelijkheden. · Wij geven elkaar de ruimte. · Wij hebben hoge verwachtingen  
 
Verantwoordelijkheid: Wij zijn partners in de ontwikkeling van het kind. · Wij zien er verzorgt uit. · Wij 
zijn ons bewust van ons rolmodel. · Wij hebben oog voor elkaar.  
 
Respect: Wij tonen respect voor elkaar en onze omgeving. · Wij zijn gelijkwaardig en onderkennen 
verschillen. · Wij dragen zorg voor de schooleigendommen en de eigendommen van een ander. · Wij 
communiceren zorgvuldig. · Wij respecteren de opvatting van de ander.  
 
Veiligheid: Wij zorgen voor een veilige leer-, werk- en leefomgeving. · Wij grijpen respectvol in bij 
pestgedrag en andere vormen van geweld. · Wij gaan integer om met informatie. · Wij hebben 
vertrouwen in onszelf en de ander. · Wij komen onze afspraken na. · Wij vertrouwen in elkaars 
vakkundigheid en deskundigheid. 
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7 EHBO REGELING 
 
Om adequaat te kunnen handelen bij incidenten is het noodzakelijk dat er tijdens openingsuren op elke 
locatie minimaal een volwassene aanwezig is met een geldig en geregistreerd certificaat voor kinder-EHBO.  
In deze periode met Corona zijn veel herhalingstrainingen vervallen. We doen ons best om z.s.m. de 
herhalingstrainingen te doen. 
 
Bij de BSO doen we er alles aan om te voorkomen dat een kind 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 onze locatie hebben de volgende medewerkers een geldig 
en geregistreerd certificaat voor eerste hulp bij werken met kinderen van het Nederlands Instituut voor 
Bedrijfshulpverlening: 
 

Naam EHBK Praktijk BHV Praktijk Herhaling 
Theorie 

Herhaling 
Praktijk 

Karin 
Lammertsma 

EHBK 13-3-
2019 

BHV 13-3-
2019 

 17-6-2020 EHBK/BHV 8-9-
2021 

Kitty Gijsbers EHBK 10-4-
2019 

BHV 10-4-
2019 

 EHBK oktober 
2021 

Liesbeth 
Hamersma 

EHBK 23-3-
2021 

  EHBK maart 
2022 

Linda Apeldoorn EHBK 13-3-
2019 

BHV 25-6-
2021 

 EHBK 8-9-2021 

Renee van der 
Vinne 

EHBK 23-3-
2021 

  EHBK maart 
2022 

Samantha de Beer EHBK 16-1-
2020 

 EHBK 16-4-
2021 

EHBK 21-4-2021 

 
 (Door Covid 19 zijn de nascholingsbijeenkomsten na maart 2020 veelal uitgesteld. Zodra e.a. weer 
mogelijk is gaat iedereen op herhaling.  
(Ook nu zijn we i.g.n. allemaal in staat om zo nodig EHBO toe te passen) 
 
De certificaten zijn behaald bij het volgende instituut:  
Soliede  
Postbus 416  
1940 AK Beverwijk  
0251-273888  
KVK: 34249946 
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8 BELEIDSCYCLUS 
 
Beleidscyclus 
Van doelen naar maatregelen en acties en het bijstellen van beleid  
De beleidscyclus bestaat uit vier fasen: 
 

1. Een eerste fase waarin voorbereidingen worden gedaan om de risico-inventarisatie te kunnen 
uitvoeren. De directeur, Els Kok, de BSO-coördinator, Karin Lammertsma zijn verantwoordelijk voor 
de uitvoering van de Quick Scans. 

2. Een tweede fase, start Quick Scan, gaan we als BSO-team daadwerkelijk aan de slag met de nieuwe 
risico-inventarisatie. We gaan dan met de medewerkers in gesprek over de te behandelen thema’s 
zodat een overzicht ontstaat van aandachtspunten die voor verbetering vatbaar zijn. 

3. Een derde fase waarin wordt opgesteld hoe deze verbeterpunten het beste aangepakt kunnen 
worden, in de vorm van een plan van aanpak. 

4. En een laatste vierde fase om te evalueren of de aanpassingen hebben geleid tot verbetering. 
 
Het doorlopen van de cyclus duurt gemiddeld een jaar. Dit kan eventueel korter zijn wanneer kleine 
onderwerpen door afzonderlijke pm-ers worden opgepakt.  
 
Plan van aanpak 
Op basis van de uitkomsten van de Quick Scan maken we een actieplan en een jaarplan. De voortgang van 
beide plannen wordt regelmatig geëvalueerd tijdens teamoverleggen. Op basis van de evaluaties wordt 
het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid bijgesteld. 
2020; Het blijkt dat individuele medewerkers geen acties kunnen ondernemen in de Risicomonitor. Tijdens 
Team-overleggen worden onderwerpen besproken die daarna evt door de coördinator in de Risicomonitor 
worden aangepast. 
 
Welke maatregelen worden genomen? 
De maatregelen die worden genomen om het beleidsplan weer aan te laten sluiten bij de actuele situatie 
op de opvang zijn terug te vinden in de RIE. (zie RIE locatie, maatregelen). 
 
Hoe worden maatregelen geëvalueerd?  
Het BSO-team evalueert tweemaandelijks tijdens een teamoverleg de genomen maatregelen en/of 
ondernomen acties en bespreekt wat er e.v.t. nog aangepast dient te worden. Bij positief resultaat wordt 
het beleid hierop aangepast. 
 
In de afgelopen periode hebben we ondervonden dat de volgende maatregelen een positief effect hebben 
gehad op het verbeteren van het veiligheids- en gezondheidsbeleid: 

- Zodra de lantaarnpalen aangaan gaan we naar binnen. 
- Kinderen kunnen worden ingeschreven voor incidentele opvang tot een leeftijd van 10 jaar. Dit om 

het stabiele sociale klimaat te kunnen waarborgen. 
(oudere kinderen die geen BSO gewend zijn hebben moeite het BSO klimaat zich eigen te maken) 

9 COMMUNICATIE en AFSTEMMING INTERN EN EXTERN 
 
We vinden het belangrijk dat medewerkers zich betrokken voelen bij het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid. Wanneer het beleidsplan voor veiligheid en gezondheid wordt opgesteld of bijgesteld, 
spelen zij dan ook allen een actieve rol hierin. Wanneer een nieuwe medewerker op de locatie komt 
werken zorgen we voor een uitgebreide introductie in het veiligheids- en gezondheidsbeleid, met indien 
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nodig eventuele extra opleiding en instructies. Zodanig dat deze persoon in staat is tot het nemen van 
maatregelen wanneer dit aan de orde is. Alle pm hebben inzage in de Risico-monitor waar ook het 
Beleidsplan V&G is terug te vinden. Het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid ligt ter inzage op de BSO 
en staat online in de BSO-tegel op sharepoint. 
 
Tijdens teamoverleg is het bespreken van mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s een vast 
agendapunt. Zo wordt het mogelijk zaken bespreekbaar te maken en direct bij te stellen. Medewerkers 
worden hierdoor vertrouwd met het geven van feedback aan elkaar. Het bespreken zal gebeuren aan de 
hand van verschillende werkvormen.   
 
Wij zijn voornemens om ieder half jaar te werken met een speerpunt op het gebied van Veiligheid en 
Gezondheid om op deze manier de aanpak van dit punt te borgen, voor medewerkers, kinderen en ouders. 
Daarnaast zijn er werkafspraken gemaakt die een samenvatting vormen van de diverse beleidsstukken.  
In 2020 en 2021 zullen dat voornamelijk de maatregelen zijn t.a.v. Covid 19. 
 
Via Social Schools en via de oudercommissie berichten we ouders over onze activiteiten ten aanzien van 
veiligheid en gezondheid. Wanneer er vragen zijn van ouders worden deze zo mogelijk ter plekke 
beantwoord. Wanneer deze vraag voor meerdere ouders interessant is, wordt deze gedeeld op Social 
Schools. Op de website vermelden wij het bestaan van het Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid en deze 
zal ter inzage liggen bij de BSO. Het Beleidsplan V&G staat ook op de informatiepagina van de Kidskonnect 
ouderapp. Nieuwe ouders krijgen een informatiekaart (Praktische info BSO) mee met alle informatie die 
van belang is voor een verblijf bij de BSO.  
 
Indien nodig informeren wij extern betrokkenen, te denken valt aan stagiairs en invallers, persoonlijk over 
de informatie die voor hen van belang kan zijn. 
 

10 ONDERSTEUNING en MEDLING VAN KLACHTEN 
 
Hoewel we ons uiterste best doen een helder en zorgvuldig beleid te voeren ten aanzien van veiligheid en 
gezondheid, kan het altijd voorkomen dat een medewerker, ouder of oudercommissie een klacht heeft. 
We staan open voor feedback, en bespreken deze klacht het liefst direct met de medewerker of ouder zelf 
om tot een oplossing te komen. De klacht kan mondeling of schriftelijk worden ingediend. Schriftelijk kunt 
u de klacht neerleggen bij de coördinator van de BSO. De klachten handelen wij serieus en in vertrouwen 
af.  
 
Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht via de interne klachtenprocedure, dan kunt u uw 
vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Kinderopvang. Een medewerker van het 
Klachtenloket zal uw klacht met informatie, gericht advies, bemiddeling of mediation proberen op te 
lossen.  
 
U kunt ook een klacht direct indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang 
en Peuterspeelzalen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt 
uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat beide partijen de uitspraak moeten 
nakomen en dat hoger beroep tegen de uitspraak niet mogelijk is. Meer informatie hierover vindt u op de 
website van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen en op de website van Visser ‘t 
Hooft.  
 
Het klachten regelement kunt u terugvinden in de KidsKonnect App. 
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     Stappen Meldcode BSO Visser ’t Hooft 
 

De leerkracht/pedagogisch medewerker 
BSO brengt de signalen in kaart en 
bespreekt deze met de AF, Annemiek Rijk. 
De AF registreert samen met de 
leerkracht de signalen in ESIS onder het 
kopje meldcode. 

Stap 1 
In kaart brengen van signalen 
Kindcheck 
Zorgen bespreken 
Documenteren 

AF checkt of een risico bestaat op ernstige 
schade voor kinderen waar hij zorg voor 
draagt (kindcheck). 

 
 

 
Stap 2 

Collegiale consultatie 
Bij twijfel: Veilig Thuis 
Letseldeskundige 
Documenteren 

Contact met Veilig Thuis wordt uitgevoerd 
door de AF. Zo ook eventueel contact met 
letseldeskundige via VT. AF draagt samen 
met de LK/pedagogisch medewerker BSO 
zorg voor het documenteren van de 
zorgsituatie. 

 
 

 
Stap 3 

Gesprek met ouders 
Documenteren 

AF voert samen met directeur en 
leerkracht/pedagogisch medewerker BSO 
de gesprekken met de ouders en 
documenteert deze gesprekken 
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Stap 4 

Wegen van het geweld 
Bij twijfel: Veilig Thuis 
Bespreken en documenteren 

Bij twijfel raadpleegt AF Veilig Thuis.. AF 
bespreekt de bevindingen met alle direct 
betrokkenen in de school en 
documenteert ook deze stap in ESIS.  

 

 
 

AF organiseert noodzakelijke 
hulp en volgt effecten van 
deze hulp. AF documenteert 
deze hulp in ESIS. Er wordt 
alsnog een melding gedaan als 

de zorg blijft bestaan. 

Stap 5A 
Hulp organiseren 
Bespreken 
Documenteren 

Stap 5B 
Melden 
Bespreken 
Documenteren 

AF en directie beslissen over 
wel/niet melden.  
Directie/AF doet de melding. 
Directie en AF delen aan 
ouders mede er een melding 
komt bij VT. 
AF documenteert deze stap 
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