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Locatieplan Veiligheid & Gezondheid 
Aanvullend op Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid 

KDV/PG/BSO NAAM LOCATIE 
Datum 10-03-2022
Functie, naam PM-ers Joannes 23 

Wat willen we bereiken? 

In het beleidsplan V&G van Kind & Co Ludens zijn de grootste en voornaamste risico’s opgenomen. In 
het locatieplan Veiligheid & Gezondheid beschrijven we locatie specifieke risico’s, de bijbehorende 
afspraken en maatregelen én onze huisregels. Deze zijn aanvullend op ons gezamenlijke algemeen 
beleid. Daarnaast wordt dit deel bijgesteld bij veranderingen op de locatie zoals een interne 
verhuizing, verbouwing wijzigingen in de leeftijdsopbouw van de doelgroep of in geval van aanschaf 
nieuwe speeltoestellen.  

Hoe doen we dit? 

• We bespreken en evalueren jaarlijks risico's, afspraken en huisregels met het team.
• Na evaluatie worden afspraken in dit plan aangevuld/gewijzigd; ook de datum.
• We informeren invalkrachten over de (gewijzigde) afspraken en huisregels van de locatie.
• We melden gebreken, mankementen, oneffenheden m.b.t.

gebouw/buitenruimte/meubilair/elektrische apparatuur/verlichting/verwarming/speeltoestellen zo
snel mogelijk in Axxerion/Faccilitor.

PG = Peutergroep, Peutercentrum of Peuterspeelgroep. 

A. Fysieke veiligheid

Verbranding, elektrocutie en brand 
Genomen maatregelen en of afspraken zijn: 

Opvangsoort Maatregel: 
Verbranding 

PG Zet hete voedingsmiddelen, (keuken)apparatuur e.d. buiten bereik van kinderen. 
PG Niet rondlopen met hete koffie/thee. 

Elektrocutie 
PG Kinderen gebruiken geen of spelen niet met elektrische apparatuur (bv. 

kookplaatje, keukenapparatuur, PC, radio). Bij gebruik van bijv. een laptop is dit 
altijd samen met een volwassene. 

PG Snoeren bij voorkeur in kabelgoot; geen loshangende snoeren 
PG Verlengsnoeren worden niet structureel gebruikt. 

Brand, vluchtroutes en ontruiming 
PG Tekeningen en knutselwerkjes worden langs wand opgehangen. 
PG In-, door-, (nood)uitgangen, gangpaden, trappen en vluchtroutes zijn vrij van 

opslag en obstakels (over de minimale vereiste breedte van 80 cm). 
Houd de stookruimte vrij van opslag. 

PG Buggy’s worden niet gestald. Deze nemen ouders weer mee naar huis 
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Opvangsoort Maatregel: 
PG Inbraak-en/of uitbraak werende middelen op nooduitgangsdeuren zijn zo 

afgesteld dat tijdens de opvang de nooduitgang/-deur direct (onbelemmerd) 
geopend kan worden. 

PG Zonwering is in beide lokalen voor één raam aangebracht en verhindert geen 
uitgang. 
Deuren van de nooduitgangen zijn van binnenuit direct te openen (zonder gebruik 
te maken van sleutels of andere losse voorwerpen). 

PG Brand- en/of brandvertragende deuren/luiken die voorzien zijn van drangers zijn 
gesloten.   

PG Brand- en/of brandvertragende deuren die voorzien zijn kleefmagneten mogen 
open staan met de kleefmagneet.   

PG Het slot van het hek van de buitenruimte aan de straatkant is tijdens opening van 
het slot, zodat het direct en onbelemmerd kan worden geopend. Wel zit er een 
veiligheidssluiting op, zodat kinderen niet zelfstandig het hek kunnen openen. De 
andere hekken van de buitenruimte (naar de basisschoolpleinen) zijn wel op slot. 

Vallen van hoogte, ongevallen, beknelling verstikking 
Genomen maatregelen en of afspraken zijn: 

Opvangsoort Maatregel: 
PG De EHBO-doos wordt minimaal 1X per jaar gecheckt /na gebruik aangevuld 

(K&C bestel via Axxerion) 

PG Kinderen worden niet aan armen opgetild. 
Scherpe messen, gevaarlijke materialen buiten bereik van kinderen opbergen: in 
de keukenkastjes met kinderbeveiliging 

PG Zorg voor voldoende speelruimte en opruimmomenten 
Binnen: 

PG Deuren naar kantoor en basisschool altijd sluiten. 
PG Kinderen mogen alleen onder begeleiding op aankleedmeubel en trapjes. 
PG Kinderen mogen alleen met begeleiding in de keuken t.b.v. een activiteit. 

Speelgoed regelmatig controleren op oneffenheden, mankementen: kapot 
speelgoed wegleggen/weggooien. 

PG Als kinderen eraan toe zijn, gaan zij (onder toezicht) zelf op de stoelen en banken 
zitten. 

PG Kinderen in een triptrapstoel schuif je van tafel weg als je van tafel gaat. 
PG I.g.v. deur met dranger, is een stopper of ander voorwerp om deur open te zetten

niet toegestaan,
PG Gebruik van stopper of ander voorwerp bij een groepsdeur zonder dranger is 

alleen toegestaan als toezicht op weglopen kind is geborgd. 
PG In het gebouw maken wij gebruik van de trap naar de gymzaal. Peuters die dat 

kunnen, mogen dit zelfstandig, maar wel onder toezicht, doen. De andere peuters 
doen dit met begeleiding, bijv. aan de hand van een volwassene. 
In geval afspraken/maatregelen afwijken van organisatie breed beleid 
of afspraken: beschrijf deze hieronder: 

PG In de gymzaal gebruiken wij valmatten onder de speeltoestellen. Speeltoestellen 
worden altijd onder begeleiding van volwassenen gebruikt. 

PG Buiten: 
PG Speelpleinen voor het naar buiten gaan controleren op afval, oneffenheden en 

mankementen.  
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Opvangsoort Maatregel: 
PG Speeltoestellen voor het naar buiten gaan controleren op oneffenheden en 

mankementen (kapotte speeltoestellen afzetten). 
PG Kinderen gaan alleen onder begeleiding naar buiten. 
PG Let op fietsende kinderen, leer ze om te gaan met opletten op andere kinderen. 

Verstikking 
PG Kinderen eten altijd in bijzijn van PMer. 

Kleine tomaatjes en druiven bieden wij gehalveerd aan. 
PG Kinderen spelen met klein speelgoed/-materiaal alleen onder toezicht. 
PG Plastic/vuilniszakken worden bewaard in kastjes met kinderbeveiliging. 
PG Zonwering is automatisch en heeft geen koordjes. 

Vergiftiging 
Genomen maatregelen en of afspraken zijn: 

Opvangsoort Maatregel: 
PG Schoonmaakmiddelen en plastic/vuilniszakken worden bewaard in kastjes met 

kinderbeveiliging.  
PG Tassen medewerkers opbergen in het kantoor. Ouders zeggen tassen bij zich te 

houden zodat kinderen er niet bij kunnen.  
PG Check dagelijks buitenruimte/tuin op giftige planten/paddenstoelen/onkruid. 
PG Giftige stoffen (medicijnen van kinderen en pm's, sigaretten, schoonmaak- en 

desinfectiemiddelen, ongediertebestrijdingsmiddelen, lijm, terpentine etc.) buiten 
bereik van kinderen, in kastjes met kinderbeveiliging of op afgesloten kantoor 
opbergen.   

Verdrinking en vermissing 
Genomen maatregelen en of afspraken zijn: 

Opvangsoort Maatregel: 
Verdrinking 

PG In de nabije omgeving van de locatie bevindt zich geen water. 
Vermissing 

PG De deuren naar het speelplein zijn dicht, maar niet op slot. De binnendeur naar 
de school is dicht, maar niet op slot. Het slot van het hek van de buitenruimte aan 
de straatkant is tijdens opening van het slot, zodat het direct en onbelemmerd 
kan worden geopend. Wel zit er een veiligheidssluiting op, zodat kinderen niet 
zelfstandig het hek kunnen openen. De andere hekken van de buitenruimte (naar 
de basisschoolpleinen) zijn wel op slot.  

Verkeer en omgeving 
Genomen maatregelen en of afspraken zijn: 

Opvangsoort Maatregel: 
In geval afspraken/maatregelen afwijken van organisatie breed beleid 
of afspraken: beschrijf deze hieronder: 

PG Kinderen blijven op het afgesloten schoolplein tot de ouder/verzorger er is. 
Kinderen worden altijd uit school gehaald door een ouder/verzorger en steken 
samen de weg over. PMers benoemen dit ook naar ouders. 

PG Kinderen Blijven op het plein totdat zij opgehaald worden. Tijdens het ophalen 
staat er altijd minimaal 1 PMer bij het hek en houdt toezicht op het ophalen. 
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PG Tijdens groepsuitstapjes worden kinderen altijd begeleid door hun 
ouder/verzorger. 
Vervoer 

PG Kinderen worden altijd tot aan de deur gebracht en bij het hek gehaald door een 
ouder/verzorger.  

De achterwachtregeling 
Genomen maatregelen en of afspraken zijn: 

Opvangsoort Maatregel: 
PG Als een medewerker i.v.m. (½ uurs-/drie-uursregeling wel eens alleen in het 

gebouw is,  

Achterwacht wordt onderling met het team afgesproken. Als er 1 groep aanwezig 
is dan wordt per keer met de school achterwacht afgesproken, VE coach of VE 
manager. 

PG Als een medewerker alleen op een groep staat/kan staan, mag de achterwacht op 
afstand worden geregeld, Deze moet binnen 15 minuten aanwezig kunnen zijn.  
Per keer wordt de achterwacht met onderling of met school, VE coach en/of 
manager afgestemd.  

B. Sociale veiligheid

Grensoverschrijdend gedrag en kindermishandeling 
Genomen maatregelen en of afspraken zijn: 

Opvangsoort Maatregel: 
PG Wij hebben 2 ruimtes waar de peutergroepen zijn. Deze staan via ramen en een 

toiletruimte met ramen in verbinding met elkaar. Er is op die manier altijd zicht op 
elkaar en op de kinderen. Op elke groep is er altijd minimaal 1 PM-er aanwezig. De 
basisschool bevindt zich in een apart deel van het gebouw. Als wij met de kinderen 
gebruik maken van het speellokaal, is er altijd minimaal 1 PM-er die de kinderen 
begeleidt. 

Vierogenprincipe in de praktijk (0-4jaar) 
Genomen maatregelen of afspraken zijn: 

Opvangsoort Maatregel: 
PG Kind & Co Ludens geeft vorm aan het vierogenprincipe door te werken aan: 

• Een open en professioneel werkklimaat
• De inrichting van de ruimten en bouwkundige voorzieningen ter

bevordering van transparantie.
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Opvangsoort Maatregel: 
Naast deze organisatie brede maatregelen worden er ook locatie specifieke 
maatregelen genomen:  

• Tussen de lokalen en de sanitaire ruimte zijn meerdere ramen zodat er
altijd zicht is op de andere groep.

• Op de groepen zijn er met regelmaat studenten van de universiteit ter
aanvulling op de PM-ers.

Deze maatregelen en afspraken worden jaarlijks met de oudercommissie 
geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. 

C. Gezondheid

Overdracht van ziektekiemen en bacteriën: 
Genomen maatregelen en of afspraken zijn: 

Opvangsoort Maatregel: 
PG Bij binnenkomst, na het buitenspelen en voor het fruit eten, wassen wij met de 

kinderen de handen met water en zeep.  
PG Het bereiden van eten tijdens een activiteit, vindt plaats in de keuken of aan de 

schoongemaakte tafel. 
PG Washandjes gaan direct na gebruik in de was. 
PG Na een activiteit wordt de grote tafel schoongemaakt. 

 (Preventie) coronavirus (Covid 19) 
Wij volgen de algemene richtlijnen en protocollen die door de overheid worden 
uitgedragen. Op de locatie kunnen er aanvullende maatregelen en afspraken 
gemaakt zijn ten aanzien van veiligheids-, hygiëne- en gezondheidsrisico’s: 

PG We houden het aantal bezoekers op locatie zo beperkt mogelijk en volgen de 
algemene richtlijnen met betrekking tot afstand houden, handhygiëne, hoest- en 
nies in ellenboog, ventileren en luchten etc. 

PG Bij de toegang locatie hangt een bord met de coronamaatregel 1,5 meter afstand 
houden. 

PG Voor ouders en bezoekers is er de mogelijkheid om handen te desinfecteren. 
PG Ouders en bezoekers worden verzocht om zich aan looproutes en specifieke 

aanvullende maatregelen te houden. 
PG Speelgoed dat kinderen met hun mond ontdekt hebben, wordt direct apart 

gehouden en schoongemaakt. 
PG We hebben extra aandacht voor het schoonmaken van handcontactpunten zoals: 

- Deuren
- Kranen
- Handgrepen van keukenkastjes, vaatwasser, koelkast, wasmachine
- Telefoon, tablets, smartphones
- (Licht)schakelaars, bedieningsknop voordeur
- Armleuningen stoelen, rugleuning (peuter)stoelen, vaste bank aan de grote

tafel
- Tafelbladen (inclusief randen)

PG Brengen en halen doen ouders bij het hek of tot aan de buitendeur. Ouders komen 
niet in de klas, tenzij er een duidelijke individuele afspraak gemaakt is. 
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Opvangsoort Maatregel: 
Voedselhygiëne 

PG - Een lijstje van allergieën zit voorin de groepsmap zodat dit voor iedereen
inzichtelijk is.

- Traktaties zijn verpakt en worden vooraf gecontroleerd door PM.
- Een epipen wordt bewaard op kantoor met de instructie bij de gegevens van

het kind in de groepsmap.

Binnenmilieu, buitenmilieu en zonverbranding 
Genomen maatregelen en of afspraken zijn: 

Opvangsoort Maatregel: 
PG Geen speelgoed mee naar toilet, gebeurt dit toch dan wordt dit schoongemaakt. 
PG Dieren weghouden van de groep. 
PG In de locatie, op het plein en buiten bij het hek wordt niet gerookt. Eventueel roken 

gebeurt uit zicht van de locatie. 
PG Giftige stoffen (medicijnen van kinderen en pm's, sigaretten, schoonmaak- en 

desinfectiemiddelen, ongediertebestrijdingsmiddelen, lijm, terpentine etc.) buiten 
bereik van kinderen, in afgesloten kast of op afgesloten kantoor, opbergen.  

PG - Afspraak met ouders om kinderen vóór hun komst in te smeren.
- Tussentijds eventueel een extra insmeerrondje met zonnebrandcreme.
- Bij warm en zonnig gebruik maken van zonwering en (buiten)zonnescherm.
- Kinderen zoveel mogelijk in de schaduw laten spelen.
- Kinderen extra water laten drinken.

Huisregels 
Opvangsoort Maatregel: 
PG Binnen lopen we, buiten kunnen we rennen 
PG We gebruiken materiaal zoals het bedoeld is, 
PG We bieden kinderen de ruimte om hun eigen ontdekkingen te doen (bij ons mag je 

vies worden) 
PG Klimmen mag op het klimrek, niet in kasten en op stoeltjes en de bank. 
PG Morsen op de vloer? Even opruimen! 
PG We zitten aan tafel en op banken 
PG Het hek is geen klimtoestel 
PG Als we klaar zijn met spelen ruimen we op, ook buiten 
PG Ga om met anderen zoals je dat zelf ook prettig zou vinden 
PG De keuken is voor de PM-ers. 
PG We gaan samen met een PM naar het gymlokaal. 
PG Als er kinderen buiten/in de gymzaal zijn, is er altijd een PM in de buurt. PM’ers 

verdelen zich over de ruimtes waar de kinderen zijn 
PG We hebben vertrouwen in de competenties van kinderen en laten hen zo veel 

mogelijk zélf doen. We houden wel een oogje in het zeil. 
PG We maken gebruik van vaste rituelen, zoals een vast dagritme, vaste groepsregels 

en vaste liedjes (bijv. Goedemorgen allemaal, Smakelijk eten, Dag Dag allemaal). 
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Opvangsoort Maatregel: 
PG We vertellen de kinderen waaróm we iets gevaarlijk vinden (praten en uitleggen). 
PG Mobiele telefoons, tablet en laptop zijn alleen voor PM. Kinderen alleen op inititiaef 

en met begeleiding van PM. 


