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1 Inleiding 
 
Voor u ligt het beleidsplan ‘Veiligheid en Gezondheid’ van Marron Sport en Natuur BSO1. Dit 
plan is opgesteld aan de hand van de wet Kinderopvang en de Wet Innovatie en Kwaliteit 
Kinderopvang.  
 
Doel van dit plan is om kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk-, 
speel- en leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen gevaarlijke 
situaties met ernstige gevolgen. Daarnaast is het van belang dat iedereen binnen Marron 
Sport en Natuur BSO leert omgaan met kleine risico’s. Met behulp van dit beleidsplan wordt 
inzichtelijk gemaakt hoe er op de locatie gewerkt wordt.  
 
Voor deze locatie wordt met behulp van de Risico Monitor 2 een risico inventarisatie 
gemaakt, waarna er een actieplan wordt opgesteld, maatregelen worden getroffen en 
geëvalueerd. Tussentijds wordt het beleidsplan levendig gehouden door alert te zijn op 
risico’s en in het locatieoverleg de risico’s te bespreken en actie te ondernemen. Deze 
worden ook meegenomen in de ‘evaluatie van actiepunten’.  
 
In het plan wordt verwezen naar handleidingen en protocollen. Deze zijn op de iPad 
zichtbaar voor de medewerkers in de vorm van een handboek. Ouders kunnen er op de 
groep naar vragen. Wijzigingen worden kenbaar gemaakt d.m.v. een persoonlijk bericht naar 
de pedagogisch medewerkers en het locatieoverleg worden de handleidingen en de 
protocollen met elkaar doorgenomen.  
Voor ouders is het beleid inzichtelijk op de website en iPad op de groep.  
 
De directie en de pedagogische beleidsmedewerker zijn verantwoordelijk voor uitvoering van 
het beleid ‘Veiligheid en Gezondheid’. Om de veiligheid en gezondheid te blijven 
waarborgen, is het van belang dat dit beleid een terugkerende rol heeft binnen het team van 
Marron Sport en Natuur BSO. Naast het invullen van de Risico Monitor zullen er in het 
locatieoverleg onderwerpen en thema’s met betrekking tot veiligheid en gezondheid 
besproken worden in de vergaderingen. Indien nodig kunnen onderdelen, veranderende 
situaties en de werkwijze aangepast of aangescherpt worden. Eventuele ongevallen worden 
geregistreerd bij de leidinggevende en vervolgens verwerkt zodat deze in de toekomst 
voorkomen kunnen worden. Hier ligt een belangrijke taak voor alle medewerkers.  
 
 
 
 

 
1 Vanaf heden genoemd Marron. 
2 De RisicoMonitor is een hulpmiddel om een beleidsplan op te stellen en actueel te houden. Het biedt een 
methode om met behulp van quickscans inzichtelijk te maken of het gevoerde beleid op diverse thema's 
actueel en toereikend is. 
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2 Missie en visie 
 
Marron Sport en Natuur BSO staat voor het creëren van een veilige en gezonde leef-, werk- 
en speelomgeving voor kinderen, medewerkers en ouders. 
Dit doet Marron Sport en Natuur BSO door: 

• Kinderen af te schermen van grote risico’s; 

• Kinderen te leren omgaan met kleine risico’s; 

• Kinderen te prikkelen en stimuleren in hun omgeving; 

• Medewerkers actief betrokken te laten zijn bij het creëren van een veilige en gezonde 
leef-, werk-, en speelomgeving; 

• Ouders te betrekken bij deze omgevingen. 
 

2.1 Visie 

Marron Sport en Natuur BSO staat voor een huiselijke sfeer met aandacht voor elk individu. 
Daarbij spelen creatieve en motoriek stimulering, sociaal contact met anderen, hygiënische 
omgeving, gezonde voeding en een veilige speelomgeving een belangrijke rol. 
 

2.2 Doel 

Vanuit de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang dient Marron Sport en Natuur 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: 

• Het bewustzijn van mogelijke risico’s; 

• Het voeren van een goed beleid op grote risico’s; 

• Het gesprek hierover aangaan met elkaar en met de externe betrokkenen  
Dit alles met als doel, een veilige en gezonde omgeving te creëren waar kinderen onbezorgd 
kunnen spelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. 
Waarbij het belangrijk is dat;  

• Alle medewerkers betrokken blijven bij het invullen van de RIE. 

• Alle medewerkers, partners en ouders betrokken te laten blijven bij een veilige en 
gezonden leef-, werk- en speelomgeving. 
 

3 Voornaamste risico’s met grote gevolgen 
In dit hoofdstuk staan de belangrijkste risico’s omschreven ten aanzien van veiligheid en 
gezondheid, die zijn vastgesteld voor de opening van Marron Sport en Natuur BSO. Per 
onderdeel wordt beschreven op welke wijze de medewerkers van Marron Sport en Natuur 
BSO met deze risico’s omgaan om de risico’s tot een minimum te beperken. 
 
Algemene maatregelen van Marron Sport en Natuur BSO om de veiligheid en gezondheid 
optimaal mogelijk te maken: 

• Pedagogische medewerkers betrekken bij het invullen van de risico-
inventarisatielijsten; 

• EHak van alle pedagogische medewerkers; 

• BHV van een geselecteerde groep medewerkers; 

• Teamvergaderingen met aandacht voor veiligheid en gezondheid; 

• Een huishoudelijke medewerker voor een schone omgeving; 

• Een klusjesman voor kleine reparaties. 
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3.1 Voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid kinderen  

Ten aanzien van de fysieke veiligheid heeft Marron Sport en Natuur BSO de volgende 

risico’s benoemd als grote risico’s. Deze risico’s staan hieronder benoemd, met een 

verwijzing naar de desbetreffende handleiding, waarin het handelen is uitgewerkt. Deze 

handleidingen zijn te alle tijden terug te vinden op de groep van Marron Sport en Natuur 

BSO, zodat deze, indien nodig, op elk moment ingekeken kunnen worden. 

 
EHBO 
Gedurende de openingstijden van Marron Sport en Natuur BSO is er ten minste één 
pedagogisch medewerker aanwezig die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp 
aan kinderen. Hiervoor volgen alle medewerkers van Marron Sport en Natuur BSO jaarlijks 
een cursus om zo gekwalificeerd te blijven. Nieuwe medewerkers worden in deze planning 
meegenomen.  
 
Grensoverschrijdend gedrag door medewerkers 
Grensoverschrijdend gedrag kan een enorme impact hebben op het welbevinden van het 
kind. Het gaat om het risico op grensoverschrijdend gedrag door een volwassene. Hieronder 
valt zowel seksuele, fysieke als psychische grensoverschrijdingen. Om een veilige omgeving 
te bieden voor zowel de kinderen als de pedagogisch medewerkers zijn de gedragsregels 
opgenomen in het beleid.  

• Protocol ‘Meldcode kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ 

• Aandachtfunctionaris (zie jaarplan aandachtfunctionaris 2022) 

• Handleiding ‘Grensoverschrijdend gedrag’ 

• ‘Gedragsregels voor iedereen’ (inzichtelijk op de locatie en toegestuurd naar de 
medewerkers)  

• Zie hoofdstuk 6 voor meer informatie 
 
Kindermishandeling (extern) 
In onze meldcode ‘Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ hebben wij ons 
stappenplan beschreven dat gevolgd dient te worden bij vermoedens van 
kindermishandeling buiten Marron Sport en Natuur BSO.  

• Protocol ‘Meldcode kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ 

• Aandachtfunctionaris (zie jaarplan aandachtfunctionaris 2020) 

• Ten minste tweemaal per jaar wordt dit onderwerp meegenomen in de 
teamvergadering.  

• Tijdens elke teamvergadering worden kinderen besproken zodat het laagdrempelig is 
voor medewerkers om een kind in te brengen waarbij zij opvallend gedrag zien.  

• Sociale kaart van Marron Sport en Natuur BSO, zie bijlage 1.  

• Zie hoofdstuk 6 voor meer informatie  
 
Achterwacht 

Marron Sport en Natuur BSO maakt gebruik van een achterwacht regeling als er slechts een 

pedagogisch medewerker op de BSO aanwezig is. De achterwacht is na telefonisch contact 

binnen vijftien minuten aanwezig. Deze persoon is tijdens opvangtijden altijd telefonisch 

bereikbaar. 

Bij ziekte medewerker wordt degene gebeld die back-up staat voor die dag.  

• Zie handleiding ‘Achterwacht’ voor de gegevens.  
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De urenregeling 
3- uurs regeling 
De Wet IKK geeft aan dat er maximaal 3 uur mag worden afgeweken van de BKR als de 
opvang minimaal 10 uur aaneengesloten open is. In vakantieperiodes en tijdens studiedagen 
is deze regeling bij Marron Sport en Natuur BSO van toepassing. De invulling hiervan is 
beschreven in het pedagogisch beleidsplan van Marron Sport en Natuur BSO. 
 
Half uurs regeling 
Marron Sport en Natuur BSO wijkt bij de start van de dag, tijdens het ophalen van de 
kinderen, of aan het einde van de dag af van de ratio met een max. van 30 minuten in totaal. 
Dit geldt voor het standaard dagritme. Hierbij wordt rekening gehouden dat ten minste de 
helft van het benodigde aantal beroepskrachten wordt ingezet. Zie hiervoor op de website 
onze openingstijden. 
 
Huisvesting en bouw van het pand 

• Het pand is in 2018 opgeleverd en voldoet aan het bouwbesluit van 2012. 
Marron Sport en Natuur BSO zorgt voor een veilige omgeving. De binnen- en buitenruimte 
zijn zo ingericht dat de opvang voor de kinderen veilig kan verlopen en aansluit bij de leeftijd 
van de kinderen, de visie van Marron Sport en Natuur BSO en de veiligheidseisen vanuit de 
brandweer en GGD.  

• Handleiding ‘Binneninrichting’ 

• Handleiding ‘Buiteninrichting’ 
Marron Sport en Natuur BSO heeft het Bouwbesluit Kinderopvang in acht genomen om de 
brandveiligheid op de locatie te waarborgen. Een keer per jaar wordt er gecontroleerd of de 
locatie (nog) brandveilig is. Ook wordt er met de medewerkers over de brandveiligheid 
gesproken en nemen zij een alerte houding in bij het ophangen van versieringen etc.  

• Handleiding ‘Brandveiligheid’ 
 

BHV 
Om voorbereid te zijn op noodsituaties dienen alle pedagogisch medewerkers op de hoogte 
te zijn van het ontruimingsplan. Jaarlijks wordt er een ontruimingsoefening gehouden en is er 
ruimte voor overleg tijdens teamvergaderingen en de jaarlijks terugkomende BHV-cursus. 
Ook zijn er maatregelen getroffen om de brandveiligheid op de locatie te waarborgen. 
Hiervoor zijn de aandachtspunten van VeiligheidNL aanhouden.  

• (Handleiding ‘Ontruimingsplan’) 

• Brandveiligheid waarborgen (Handleiding ‘Brandveiligheid’) 
 
Veiligheid tijdens vervoer  
De kinderen worden te voet of met de BSO auto/bus van school gehaald door een chauffeur 
van Marron Sport en Natuur BSO met een duidelijk Marron Sport en Natuur BSO hesje aan. 
Tijdens het lopen wordt gelet op de verkeersveiligheid met de kinderen en bij het vervoeren 
van de kinderen wordt het protocol ‘Vermissing’ gehanteerd om vermissing te voorkomen en 
niet in paniek te raken mocht het toch gebeuren dat een kind aan het oog ontsnapt.  

• (Handleiding ‘Vervoer’) 

• (Protocol ‘Vermissing’) 
 
Risicovol spelen  
Risicovol spelen is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. Marron Sport en Natuur 
BSO geeft kinderen ruimte om actief te spelen en te leren omgaan met risico’s. Kinderen 
testen en verleggen hierdoor hun grenzen. Hierdoor ontstaat er een risico op (kleine) 
verwondingen.  

• Veilig buiten kunnen spelen. Handleiding ‘Buiten spelen’ 
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• Gedragsregels  

• Handleiding ‘Bomen klimmen’ 

• Vallen van hoogte en gebruik van meubels, Handleiding ‘Binneninrichting’ en 
‘Buiteninrichting’ 

 
Verdrinking  
Het buitenspeelterrein van Marron Sport en Natuur BSO bevindt zich midden op het hockey 
terrein. Kinderen blijven met buiten spelen altijd op het terrein van Marron Sport en Natuur 
BSO. Alleen het hoger gelegen kunstgrasveld mag gebruikt worden door Marron Sport en 
Natuur BSO. Het hek naar de weg is gesloten als de kinderen buiten spelen. Kinderen 
vertellen altijd wat ze gaan doen en waar dat is. Ze blijven in het zicht en zijn hoorbaar door 
de pedagogisch medewerkers. M.u.v. de kinderen die toestemming van ouders hebben om 
zelfstandig te spelen;  
Dit wordt aangeduid met een sticker op de foto van het desbetreffende kind.  

• Handleiding ‘Buiten spelen’ 
 
Verstikking 
Kinderen stoppen van alles is hun mond, hierdoor is er een grote kans dat bij onzorgvuldig 
handelen er een verstikking is bij de kinderen.  Daarom controleren de pedagogisch 
medewerkers het aanwezige speelgoed regelmatig op veiligheid en hygiëne. 

• Protocol ‘Verstikking’ 

• Handleiding ‘Speelgoed’  
 
Verbranding 
Warm water, apparatuur en uv-straling uit zonlicht kunnen nare gevolgen hebben voor 
kinderen waardoor zij brandwonden kunnen oplopen. Marron Sport en Natuur BSO neemt 
daarom de volgende maatregelen in acht.  

• Warme dranken; thee wordt lauw ingeschonken aan de kinderen. Er mogen geen 
warme dranken worden gedronken door de pedagogisch medewerkers in de buurt 
van de kinderen vanwege het mogelijk omstoten.  

• Bar; de kinderen mogen niet zonder toezicht achter de bar aanwezig zijn.  

• Zonbescherming: (Handleiding ‘Warm weer’)  
 
Vermissing 
Ondanks de voorzorgen en alertheid, kunnen kinderen aan de aandacht ontsnappen of 
weglopen. Ieder kind dat kwijt is, wekt grote ongerustheid op en er kan gemakkelijk paniek 
uitbreken. Daarom is er een protocol opgesteld, zodat we doelgericht kunnen handelen en 
het overzicht kunnen behouden. 

• Protocol ‘Vermissing’ 

• Afspraken met ouders en scholen m.b.t. het ophalen van kinderen 

• Huisregels voor alle kinderen en medewerkers (inzichtelijk op de groep en wordt bij 
overeenkomst meegestuurd) 

 
Pesten 
Ruzie maken moet niet verward worden met pesten. Bij pesten is er sprake van een 
machtspositie. Helaas kan pesten overal voor komen en kunnen kinderen hier erg onder 
lijden. Marron Sport en Natuur BSO heeft een anti-pestbeleid opgesteld welke regels er 
gelden bij Marron Sport en Natuur BSO en welke maatregelen er getroffen worden als 
pesten niet ophoudt.  

• Handleiding ‘Anti-pestbeleid’ 

• Hanteren van de ‘Gedragsregels’.  
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Privacy  
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de wet die de privacy van 
burgers beschermt. Deze wet is ook voor de kinderopvang van toepassing. Hierbij wordt 
gedacht aan het verzamelen van gegevens, foto en video materiaal en het verwerken van 
privacy gevoelige informatie.  

• AVG Protocol, op de groep op te vragen 

• AVG toestemmingsformulier voor ouders  

• Handleiding ‘Bescherming Persoonsgegevens’ 
 

3.2 Voornaamste risico’s met grote gevolgen gezondheid kinderen  

Alle medewerkers van Marron Sport en Natuur BSO dienen zich in te zetten om het pand 

schoon te houden. Daarnaast heeft Marron Sport en Natuur BSO een huishoudelijke 

medewerker om buiten de openingstijden grondig schoon te kunnen maken. Ten aanzien 

van de gezondheid heeft Marron Sport en Natuur BSO de volgende risico’s benoemd. 

 
Hygiëne 
Het is belangrijk dat er hygiënisch wordt gewerkt. Via de handen worden de meeste ziekten 
verspreid en overgebracht. Marron Sport en Natuur BSO heeft hier een Protocol ‘Handen 
wassen’ voor opgesteld. Ook is het van belang dat de ruimtes goed schoon zijn. Marron 
Sport en Natuur BSO werkt volgens de RIVM richtlijnen.  
Gezondheidsrisico’s probeert Marron Sport en Natuur BSO te voorkomen door: 

• Handen wassen (Protocol ‘Handen wassen’)  

• Kinderen aanleren hun elleboog voor neus en mond te houden tijdens niezen en 
hoesten (Handleiding ‘Hygiëne’) 

• Schoonmaak schema, hangt op de deur van de BSO.  

• Door te luchten en ventileren   

• Extra alert te zijn op hygiëne voor pedagogisch medewerkers en kinderen 
 

Binnenmilieu  
Een gezonde omgeving voor kinderen betekent ook een goed binnenmilieu. Alle ruimtes in 
een kindercentrum moeten voldoen aan de ventilatie-eisen in het ‘Bouwbesluit 
kinderopvang’. 

• Zelfregulerend ventilatiesysteem 

• Gebruik CO2-meter voor registratie 

• Inrichting van gebouw, zowel binnen als buiten. (Handleiding ‘Binneninrichting’ en 
‘Buiteninrichting’) 

 
Buitenmilieu 
Planten en bomen passen bij de visie van Marron Sport en Natuur BSO. Op het terrein 
rondom het gebouw zijn diverse planten te vinden. Ook is het terrein toegankelijk voor 
iedereen waardoor er zwerfafval terecht kan komen. Marron Sport en Natuur BSO brengt 
daarnaast ook met regelmaat bezoekjes aan het bos naast de BSO.  

• Controle van vuil voor het buiten spelen (Handleiding ‘Buiten spelen’ en ‘Openen en 
sluiten’) 

• Er wordt door de tuinman op gelet dat er geen giftige planten groeien.  

• Protocol ‘Teken’  
 
Voeding 
Bij Marron Sport en Natuur BSO krijgen de kinderen gezonde voeding. Wij beseffen dat 
kinderen volop in de groei zijn en dus eten en drinken nodig hebben met voldoende 
voedingsstoffen. Het niet krijgen van de juiste voeding kan zorgen voor 
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ontwikkelingsproblemen.  
Ook worden er gezonde voedingsgewoonten aangeleerd. Dit is vastgelegd in het 
voedingsbeleid van Marron Sport en Natuur BSO.  

• Voedingsbeleid, openbaar op de website van Marron Sport en Natuur BSO  

• Handleiding ‘Voeding’ 

• Gezonde traktaties  
 
Bewegen 
Door veel en gevarieerd te bewegen leert een kind veel bewegingen onder de knie te krijgen. 
Bewegen is ook belangrijk voor de taal. Risico van kinderen die niet genoeg (buiten) spelen 
is dat zij relatief meer kan hebben op ongevallen of minder snel herstellen tijdens ziekte. Al 
met al kunnen zij sneller gezondheidsrisico’s oplopen.  
Marron Sport en Natuur BSO is zich hiervan bewust en streeft naar veel speeltijd, zowel 
binnen als buiten. 

• Pedagogisch Beleidsplan ‘dagplanning’.  

• Zie hoofdstuk 4 voor meer informatie 
 
Hitte 
Kinderen zijn kwetsbaar voor hitte omdat ze niet altijd zelf acties ondernemen als ze het te 
heet hebben. Het risico tijdens hitte bij jonge kinderen wordt vooral bepaald door het gedrag 
van de verzorgers. Het is aan hen om ervoor te zorgen dat ze niet te warm gekleed zijn, niet 
verbranden, voldoende drinken en rustig aan doen.  

• Handleiding ‘Warm weer’ 
 

Mediaopvoeding 
Marron Sport en Natuur BSO maakt gebruik van een iPad om de aanwezigheid en 
bijzonderheden van de kinderen te registreren en ouders (via een ouderportaal) op de 
hoogte te brengen van de gebeurtenissen op een dag. Marron Sport en Natuur BSO heeft 
als beleid dat er geen beeldscherm (televisie, telefoon, iPad) van de kinderen op de groep 
aanwezig mag zijn. Medewerkers moeten hun telefoon opbergen tijdens het werk.  

• Gedragsregels  

• Gedragsregels medewerkers  
 
Seksuele ontwikkeling  
Alle kinderen maken een seksuele ontwikkeling door. Kinderen verkennen in hun eigen 
tempo het eigen lichaam en dat van anderen. Het is van belang dat de pedagogisch 
medewerker vanuit een ‘kinderbril’ het gedrag van het kind bekijkt en zich afvraagt of het 
gedrag hoort bij de ontwikkeling en leeftijdsfase. Marron Sport en Natuur BSO schept 
hiervoor kaders.  

• Handleiding ‘Seksuele ontwikkeling’ 
 
Ziektekiemen 
Tijdens de intake wordt gevraagd of er wordt deelgenomen aan het 
Rijksvaccinatieprogramma. Dit wordt geregistreerd door Marron Sport en Natuur BSO. In het 
ziektebeleid van Marron Sport en Natuur BSO staat bij welke ziekten kinderen wel of niet 
naar de opvang mogen komen. Het gaat er over het algemeen om hoe het kind zich voelt in 
de groep en of het nog realistisch is dat de pedagogisch medewerker voor het kind kan 
zorgen. Sommige kinderziektes zijn besmettelijk.  

• Samenwerking met de GGD in geval van uitbraak volgende de Wet infectieziekte 

• De ‘KIDDI app’ op de iPad maakt inzichtelijk met welke ziektes kinderen naar de 
opvang mogen en tips om te voorkomen dat leidsters of andere kinderen ook ziek 
worden.  
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• Huisregels 

• Handleiding ‘Voeding’ 

• Handleiding ‘Hygiëne’ 

• Handleiding ‘Ziekte’  
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Vergiftiging 
Kinderen zijn nieuwsgierig en gaan op onderzoek uit. Zij zijn niet op de hoogte van het 
gevaar en kunnen zomaar dingen in de mond stoppen. Het risico is dat ze vergiftigd kunnen 
worden. De maatregelingen die daarvoor worden genomen zijn dat de schoonmaakmiddelen 
en medicijnen, buiten het bereik van de kinderen staan en het plein en het speelgoed 
gecontroleerd worden.  

• Buiten spelen. (Handleiding ‘Buiten spelen’) 

• Schoonmaak. (Handleiding ‘Hygiëne’) 

• Medicijnen (Handleiding ‘Medicijnen’)  

• Speelgoed (Handleiding ‘Speelgoed’)  

• Er is een “Gifwijzer” aanwezig op de locatie, waarin staat wat te doen bij het innemen 
van gevaarlijke stoffen. Bij vergiftiging, belt de leidster 112 

 
 

4 Omgaan met kleine risico’s  
 
Door afspraken en gedragsregels op te stellen met en voor de kinderen, die aansluiten bij de 
desbetreffende leeftijden, krijgen de kinderen de ruimte om te leren gaan met kleine risico’s. 
Deze afspraken worden gemaakt ten aanzien van veiligheid en gezondheid, die gelden 
tijdens spelsituaties, activiteiten, maar ook afspraken m.b.t. omgaan met speelgoed, 
gereedschap en elkaar.  
 

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] 

 

Het doel van Marron Sport en Natuur BSO is om de kinderen een zo veilig en gezond 
mogelijke opvang te bieden. Hierbij is het van belang om ongelukken of ziekte als gevolg van 
bijvoorbeeld niet schoon of ondeugdelijk materiaal te voorkomen. Marron Sport en Natuur 
BSO streeft naar een gezond klimaat, dus kinderen moeten wel de ruimte krijgen om te 
ontdekken, ontwikkelen en ontspannen. Het is dus van belang dat er een balans is, want met 
over-bescherming kan dit de ontwikkeling van een kind remmen. Daarom beschermt Marron 
Sport en Natuur BSO de kinderen tegen onaanvaardbare risico’s. Een bult, een schaafwond 
of iets dergelijks kan gebeuren. Aan zulke gebeurtenissen zit zelfs een positieve kant: 
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• Het heeft een positieve invloed op de fysieke gezondheid; 

• Het vergroot het zelfvertrouwen, de zelfredzaamheid en het doorzettingsvermogen; 

• Het vergroot de sociale vaardigheden. 
 
Daarom aanvaardt Marron Sport en Natuur BSO de risico’s die slechts kleine gevolgen 
kunnen hebben voor de kinderen en leren de pedagogisch medewerkers de kinderen om 
hier op een juiste manier mee om te gaan. Om risicovolle situaties veilig te houden, zijn er 
afspraken en gedragsregels opgesteld. Dit om te voorkomen dat er door oneigenlijk gebruik 
of roekeloos gedrag een letsel kan ontstaan.  
  
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 worden gemaakt zijn: 

• Het wassen van de handen na toiletbezoek en voor eetmomenten; 

• Het houden van een elleboog voor de mond tijdens niezen of hoesten. 
De precieze afspraken zijn terug te lezen in de handleiding ‘Hygiëne’. 
 
Voor de groep geldt dat de inrichting is aangepast aan de leeftijden van de kinderen. De 
ruimte is niet te vol. Er is voldoende afstand tussen meubels en speelmateriaal, zodat de 
kinderen voldoende bewegingsruimte hebben. Hierdoor kunnen botsingen met meubels 
en/of materiaal voorkomen worden.  
Het materiaal is ook aangepast op de mogelijkheden en behoeften van de verschillende 
leeftijden op de groep. Het materiaal is overzichtelijk en de kinderen kunnen zelf kiezen 
waarmee ze willen spelen. Versleten en/of kapot materiaal wordt gerepareerd of indien nodig 
weggegooid. 
 

4.0.1 Omgaan met kleine risico’s bij kinderen van 4 t/m 7 jaar 

• Kinderen gaan bij binnenkomst eerst naar het toilet en wassen hun handen. Daarna 
wordt er gegeten en gedronken. 

• Kinderen kiezen zelf een activiteit. 

• Binnen wordt niet gerend 

• Alles wordt aan het einde van de dag opgeruimd. 

• Marron Sport en Natuur BSO speelt met hun aanbod in op verschillende 
ontwikkelingsgebieden. 

• Marron Sport en Natuur BSO leert de kinderen respect te hebben voor elkaar, voor 
elkaars verschillen en elkaars spullen. 

• Problemen worden d.m.v. praten opgelost. 
 

 4.0.2 Omgaan met kleine risico’s bij kinderen van 8 t/m 12 jaar 

• Idem als de kinderen van 4 t/m 7 jaar. 

• Het aanbod van materialen en activiteiten is aangepast aan de leeftijdsgroep.  

• Er wordt een grote zelfstandigheid verwacht. 
In overleg met ouders: 

• Kinderen mogen zelfstandig buiten spelen op het terrein. 

• Kinderen mogen zelfstandig van school naar Marron Sport en Natuur BSO komen 
en/of zelfstandig van de BSO naar huis of sportvereniging/muziekles.  

• Wanneer kinderen zich niet aan de gemaakte afspraken houden, wordt tijdelijk een 
aantal bevoegdheden zoals zelfstandig buiten spelen ingehouden. Deze afspraken 
worden individueel en vooraf gemaakt, tussen mentor, ouders en kind. 
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5 Risico-inventarisatie 
Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor een gezonde en veilige 

werkomgeving. Preventie staat daarbij centraal. Elke organisatie moet een plan van aanpak 

hebben. Aan de hand van een RI&E (Risico inventarisatie & evaluatie) inventariseren en 

analyseren wij de risico’s en bepalen wij welke maatregelen nodig zijn. De RI&E zet alle 

risico’s op een rij, waarlangs ze gericht aangepakt worden.  

Voor het uitvoeren van de RI&E maakt Marron Sport en Natuur BSO gebruik van de 

RisicoMonitor. De RisicoMonitor is een hulpmiddel om een beleidsplan op te stellen en 

actueel te houden. Het biedt een methode om jaarlijks, met behulp van de quickscans, 

inzichtelijk te maken of het gevoerde beleid op diverse thema's actueel en toereikend is. Zo 

niet, dan kunnen er maatregelen geformuleerd worden en een actieplan worden opgesteld. 

Hierdoor wordt het duidelijk aan welke punten alle medewerkers van Marron Sport en Natuur 

BSO gaan werken. Alle ingevoerde informatie is terug te lezen op het online account van 

Marron Sport en Natuur BSO. Het plan van aanpak met maatregelen en de evaluaties zijn te 

lezen in de bijlage.  

6 Grensoverschrijdend gedrag 

6.1 Grensoverschrijdend gedrag 

Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen kan een enorme invloed 
hebben op het welbevinden van het slachtoffer. Marron Sport en Natuur BSO heeft dit thema 
dan ook extra onder de aandacht.  
 
Marron Sport en Natuur BSO heeft een protocol waarin beschreven staat hoe alle 
medewerkers met elkaar grensoverschrijdend gedrag proberen te voorkomen en wat er 
gedaan moet worden als het toch voor komt. Naast het protocol ‘Meldcode 
kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ heeft Marron Sport en Natuur BSO een 
handleiding ‘Grensoverschrijdend gedrag’, waarin regels staan, maar ook duidelijk stappen 
die zo beschreven staan dat alle medewerkers weten wat er gedaan moet worden. Dit 
thema, het protocol en de handleiding worden jaarlijks besproken met het team. Dit wordt 
gedaan door de aandachtfunctionaris. De aandachtfunctionaris is een vaste medewerker, die 
hiervoor is opgeleid. 

• Tijdens teamvergaderingen wordt regelmatig over het onderwerp gesproken om zo 
een open cultuur te creëren waarbij medewerkers elkaar durven aan te spreken.  

• In het pedagogisch beleid is 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 wordt er bij Marron Sport en Natuur BSO aan de kinderen geleerd 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. 

De volgende maatregelen worden genomen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen: 

• Alle medewerkers, stagiaires en vrijwilligers staan geregistreerd in het Personen 
Register en zijn dus in het bezit van een VOG 

• Er zijn duidelijke afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een ander 
kind mishandeld in de opvang. (Protocol ‘Meldcode kindermishandeling en 
grensoverschrijdend gedrag’) 

• Pedagogisch medewerkers kennen de afspraken hoe er gehandeld moet worden als 
een kind een ander kind mishandeld op de opvang.  

• Er is een protocol wat te doen als kindermishandeling wordt vermoed.  
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• Pedagogisch medewerkers kennen de basis van het protocol wat te doen als 
kindermishandeling wordt vermoed. Dit protocol heeft een vaste plek op de groep, die 
bekend is bij alle medewerkers. 

 
Houding naar kinderen 
Door kinderen te stimuleren zichzelf te respecteren, te vertrouwen op hun gevoel en hun 
eigen grenzen aan te geven vergroot de weerbaarheid en zelfstandigheid van kinderen. 
Hierdoor kunnen de kinderen meer verantwoordelijkheden krijgen. Kinderen worden nooit 
meegenomen naar ruimten als personeelstoilet. Ook bij uitstapjes buiten de deur nemen we 
kinderen nooit mee naar eigen huis.  
  
Bedrijfscultuur  

• Marron Sport en Natuur BSO creëert een cultuur waarin het geven van feedback 
(positief en negatief) normaal is. Aanspreken op gedrag wordt gestimuleerd. 

• Marron Sport en Natuur BSO heeft een aandachtfunctionaris waarbij melding kan 
worden gemaakt van vermoeden van (seksueel) misbruik. 

• Marron Sport en Natuur BSO werkt samen met de zorgconsulent Rheden en indien 
nodig met Veilig Thuis, o.a. om vermoeden van bijzonderheden nader uit te diepen.    

7 Achterwacht 
In de wet wordt de achterwachtregeling als volgt beschreven: Bij de opvang van meer dan 
drie aanwezige kinderen door maar één medewerker moet een achterwachtregeling worden 
getroffen waarin een achterwacht beschikbaar is die bij calamiteiten binnen vijftien minuten 
bij het opvangadres aanwezig is. Deze persoon is tijdens opvangtijden altijd telefonisch 
bereikbaar. 
 
Marron Sport en Natuur BSO heeft dit als volgt geregeld: De achterwacht is de 
overbuurvrouw bij de Imboslaan. Zij kan gebeld worden in geval van calamiteiten. De 
gegevens van deze achterwacht staan in de telefoon. De afspraken zijn vastgelegd in de 
handleiding ‘Achterwacht’. 

8 EHak-regeling 
Om adequaat te kunnen handelen bij incidenten is het noodzakelijk dat er tijdens 
openingsuren bij Marron Sport en Natuur BSO minimaal één volwassene aanwezig is met 
een geldig en geregistreerd certificaat voor kinder-EHBO. Het certificaat van ”Eerste Hulp 
aan kinderen van het Oranje Kruis” is door de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid aangewezen als een van de geregistreerde certificaten, zoals bedoeld in 
de Regeling Wet kinderopvang.    
 
Marron Sport en Natuur BSO doet 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. Bij Marron Sport 
en Natuur BSO hebben alle pedagogisch beroepskrachten een geldig en geregistreerd 
certificaat voor EHak.   
 
Nieuwe pedagogisch medewerkers worden direct in de planning meegenomen.  
 

9 Beleidscyclus 
9.1 Veiligheid en gezondheid in locatieoverleg   
Het locatieoverleg en de Risicomonitor bieden inzicht in de actuele stand van zaken rondom 



15 
Marron Sport en Natuur BSO, Imboslaan 2a, 06-13266670, KVK 54296382  

Laatste Update 27-01-2022 
 

 

 

veiligheid en gezondheid. Tijdens het eerste locatieoverleg van het jaar wordt aangegeven 
hoe het veiligheid en gezondheidsbeleid bij Marron Sport en Natuur BSO een continu proces 
is van opstellen, implementeren, evalueren en actualiseren. Er wordt uitleg gegeven over de 
Risicomonitor. In elk locatieoverleg en managementoverleg is het veiligheid en 
gezondheidsbeleid een vast punt op de agenda en wordt input van het team gevraagd. 
Vanuit de Risicomonitor zullen er ook onderwerpen besproken worden. De pedagogisch 
beleidsmedewerker geeft toelichting op de onderwerpen en met elkaar wordt gekeken naar 
knelpunten en eventuele maatregelen. Op basis van de uitkomsten van de inventarisatie, 
wordt een actieplan opgesteld. Hier wordt een tijdsbestek aan gekoppeld. Dit overzicht is 
terug te lezen in de notulen. De voortgang en de evaluatie hiervan komen regelmatig terug 
het locatieoverleg.  
De actiepunten worden als volgt beschreven:  
 

Actiepunt Maatregel Tijdsplanning  

   

 
Het totaaloverzicht van de actiepunten en maatregelen is te vinden in de bijlage en voor 
medewerkers in te zien op de iPad op de groep.  
 
9.2 Doorlopende beleidscyclus 
Wij hanteren een doorlopende beleidscyclus waarbij wij in elk locatie- en 
managementoverleg beleidspunten bespreken waar de pedagogisch medewerkers vragen 
over hebben of waarvan het management het belangrijk vindt om te bespreken. De 
eventuele maatregelen die genomen worden zijn verwerkt in het actieplan (bijlage 1).  
Op basis van de evaluaties wordt het beleidsplan ‘Veiligheid en gezondheid’ indien nodig 
bijgesteld. De beleidscyclus is een continu proces bij Marron Sport en Natuur BSO dat 
herhaald wordt.  
Na een aanpassing op de groep vindt direct een screening plaats aan de hand van de 
Risicomonitor om zo het beleid aan te passen of maatregelen te nemen. Beleidswijzigingen 
worden door de pedagogisch beleidsmedewerker direct aangepast in de Risicomonitor.  
Daarnaast zorgt de locatieverantwoordelijke ervoor dat jaarlijks de ‘checks’ van de 
Risicomonitor worden doorlopen.  
 
De hele beleidscyclus bestaat uit vier fases: 

• Fase 1: In deze fase worden er voorbereidingen getroffen om de risico-
inventarisatielijsten te kunnen invullen. Er wordt besloten wie verantwoordelijk gaat 
zijn voor het invullen van deze lijsten.  

• Fase 2: In deze fase wordt er aan de slag gegaan met de risico-inventarisatie. In 
deze fase gaan medewerkers in gesprek over de te behandelen thema’s zodat een 
overzicht ontstaat van aandachtspunten die voor verbetering vatbaar zijn. 

• Fase 3: In deze fase wordt een plan gemaakt hoe de verbeterpunten het beste 
aangepakt kunnen worden.  

• Fase 4: In deze fase wordt de hele cyclus geëvalueerd en wordt er gekeken of de 
punten verbeterd zijn.  

 
Urgente actiepunten worden meteen aangepakt en genoteerd op de klussenlijst (iPad).  

 

9.3 Hoe worden maatregelen geëvalueerd? 

Eenmaal per jaar wordt het beleid geëvalueerd. Dit gebeurt door middel van evalueren 
tijdens het locatie- en managementoverleg en het invullen en evalueren van de RIE 
gezondheid en veiligheid. Tussentijds kan het beleid getoetst worden aan de hand van:  

• Het ongevallen formulier; 
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• Het behandelen van klachten; 

• De jaarlijkse inspectie van de GGD; 

• Inspectie van de brandweer. 
  
Wanneer het nodig is zal het beleidsplan ‘Veiligheid en gezondheid’ tussentijds worden 
bijgesteld. De wijzigingen en het plan van aanpak worden in de teamvergaderingen 
besproken met de pedagogische medewerkers. 
 

10 Communicatie en afstemming 

 

10.1 Pedagogische medewerkers 

Marron Sport en Natuur BSO vindt het belangrijk dat medewerkers zich betrokken voelen bij 
veiligheids- en gezondheidsbeleid. Wanneer het beleidsplan voor veiligheid en gezondheid 
wordt opgesteld of bijgesteld, spelen zij dan ook allen een actieve rol hierin. 
 
Tijdens het locatieoverleg is het bespreken van mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s 
een vast agendapunt. Hierdoor wordt het mogelijk zaken bespreekbaar te maken en direct bij 
te stellen. Pedagogische medewerkers worden hierdoor vertrouwd met het geven van 
feedback aan elkaar.  
  
Pedagogische medewerkers worden geïnformeerd over wijzigingen in het beleid en hebben 
op de groep (iPad) inzicht in handleidingen en protocollen.  
 

10.2 Ouders 

Via nieuwsbrieven, mailing, ouderavonden en de oudercommissie houdt Marron Sport en 
Natuur BSO ouders op de hoogte van de activiteiten ten aanzien van veiligheid en 
gezondheid. Het beleidsplan ‘Veiligheid en gezondheid’ is ten alle tijden terug te vinden op 
de website. Wanneer er vragen zijn vanuit ouders worden deze, indien mogelijk, ter plekke 
beantwoordt. Wanneer de vraag voor meerdere ouders interessant zou kunnen zijn, wordt 
het onderwerp meegenomen in de nieuwsbrief, ouderavond of een informatieve mail. Ook 
het GGD rapport met daarin de bevindingen van de inspecteur is terug te lezen op de 
website.  
 

11 Ondersteunen en melden van klachten  

Wij willen ouders graag de mogelijkheid geven te laten weten hoe ze over onze opvang 
denken. Dit geeft ons de mogelijkheid om onze opvang te verbeteren en te werken aan een 
oplossing voor een eventuele klacht. Wij vinden het belangrijk om hier laagdrempelig in te 
zijn en ouders de mogelijkheid te geven hun klacht aan de leidster voor te leggen. Zie 
hiervoor onze ‘Interne klachtenprocedure’. Door een poster hiervan op te hangen in de gang 
zien ouders waar zij met hun klacht of verbeterpunt naar toe kunnen.  
Mocht het niet lukken het probleem op te lossen kunnen ouders of medewerkers zich richten 
tot de Geschillencommissie Kinderopvang waarbij Marron Sport en Natuur BSO is 
aangesloten. Zij zullen extern de klacht in behandeling nemen. 
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Bijlage 1 Sociale kaart Marron Sport en Natuur BSO 2022 

Op de sociale kaart staan de organisaties en instanties van de regio waar Marron Sport en 

Natuur BSO gevestigd is. 

Organisatie: Politie alarmnummer (bij noodsituaties)  

Telefoonnummer: 112 

Organisatie: Politie (ook sociale en jeugdzaken) 

contactpersoon:  plaatselijk politiebureau 

telefoon:   0900-8844 

email:    via contactformulier op de site 

site:    https://www.politie.nl/  

Organisatie: Veilig thuis Gelderland Midden 

Contactpersoon: 

Telefoon:   0800-2000/ 026-4424222 

Email:     

Site:    www.vooreenveiligthuis.nl 

Organisatie: GGD Gelderland Midden Scholenteam 

Contactpersoon:  

Telefoon:   (0800)8446000 en 088-355699 

Email:  

Site: 

Organisatie: Jeugd Bescherming (regio) 

Contactpersoon:  

Telefoon:  088 – 712 12 12  

Email:    contact@jbgld.nl 

Site:    https://www.jbgld.nl/ 

Organisatie: Sociaal Meldpunt Gemeente Rheden 

Bij het Sociaal Meldpunt kunt u terecht met al uw vragen over welzijn, zorg, wonen, werk en 

inkomen, opvoeden en opgroeien. 

Contactpersoon:  

Telefoon:   (026) 49 76 911 

Email:    via contactformulier op de site  

Site:    https://www.rheden.nl/  

Organisatie: GGD 

Contactpersoon:  

Telefoon:   0800 8446 000 

Email:    via contactformulier op de site  

Site:    https://www.vggm.nl  

Organisatie: Consultatiebureau 

Contactpersoon:  Anita Collignon 

Telefoon:   0646845502 

Email:    anita.collignon@vggm.nl  

Site:    https://ggdgm.nl/  

Organisatie: Voeding en Zo diëtist 

Contactpersoon:  Susanne Boks 

https://www.politie.nl/
http://www.vooreenveiligthuis.nl/
tel:088%20-%20712%2012%2012
mailto:contact@jbgld.nl
https://www.jbgld.nl/
https://www.rheden.nl/
https://www.vggm.nl/
mailto:anita.collignon@vggm.nl
https://ggdgm.nl/
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Telefoon:   06-41315321 

Email:    sjbboks@voedingenzo.nl 

Site:     https://voedingenzo.nl/ 

Organisatie: Zorgconsulent 
Contactpersoon:  Christel de Wildt 
Telefoon:   06 15693202 
Email:    c.dewildt@rheden.nl 

Organisatie: Logopediste praktijk 

Contactpersoon:  Marieke Scholten-Rosenboom  

Telefoon:   06 52169951 

Email:    m.rosenboom@rheden.nl 

Site: 

Organisatie: Huisartsen Praktijk Hagenau 

Contactpersoon:  

Telefoon:   026 - 389 96 96 

Email:    administratie@hagenau.nl 

Site:    https://hagenau.onzehuisartsen.nl/  

Organisatie: Kinderfysio het Eiland 

Contactpersoon:  Simone de Kleijn 

Telefoon:   06- 10 22 98 63 

Email:    info@kinderfysiotherapieheteiland.nl  

Organisatie: Incluzio  

Contactpersoon:  Miranda van den Berg 

Telefoon:   06 13 04 56 32 

Email:    mvdberg@incluzio.nl  

Site:    www.incluziorheden.nl  

Organisatie: Bibliotheek Dieren 

Contactpersoon:  Ulrike Koers 

Telefoon:   06 57 53 36 64 
Email:    ulrike.koers@bibliotheekveluwezoom.nl  

Site:    www.bibliotheekveluwezoom.nl  

  

mailto:sjbboks@voedingenzo.nl
https://voedingenzo.nl/
mailto:c.dewildt@rheden.nl
mailto:m.rosenboom@rheden.nl
tel:026%20-%20389%2096%2096
mailto:administratie@hagenau.nl
https://hagenau.onzehuisartsen.nl/
mailto:info@kinderfysiotherapieheteiland.nl
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Bijlage 2 Evaluatie plan van aanpak 2021 

 

Actiepunt Maatregel Tijdsplanning  

Voedingsbeleid onder de 
aandacht brengen  

In het locatieoverleg het voedingsbeleid 
met elkaar bespreken. 
Beleidsmedewerker legt dit uit aan de 
hand van het Voedingsbeleid en de 
richtlijnen van het Voedingscentrum.  
Daarna evalueren en knelpunten 
bespreken. Boterham beleid aanpassen 

22-03-2021 

Onderzoeken van werken in 
bubbels rondom corona.  

Met elkaar kijken naar oplossingen voor 
het werken in bubbels, zoveel mogelijk 
buiten activiteiten en taxi ritten. Ideeën 
uitwerken en kijken of het haalbaar is.  

22-3-3021 

Kindermishandeling en 
huiselijk geweld onder de 
aandacht brengen 

Kennisdeelavond door Veilig Thuis over 
dit thema.  

15-3-2021 

Vier jarigen thuis laten 
voelen 

Vier jarigen meer wegwijs maken in het 
gebouw. Veilig gevoel geven door de 
mentor. Aanpassen in beleid 

13-7-2021 

Positief benaderen van 
kinderen 

Met elkaar in gesprek over het positief 
benaderen van kinderen. Uitgangspunten 
van Marron Sport en Natuur BSO worden 
benoemd aan de hand van het 
beleidsplan.  

27-09-2021 

Medicijnen aftekenen in 
logboek 

Medicijnen, na toedienen, aftekenen in 
logboek kind. Aanpassen in beleid 

27-9-2021 

Risicovol spelen Risicovol spelen bespreken met elkaar. 
Bespreken hoe elke medewerker hierin 
staat. Waar ze tegenaan lopen. Hoe staat 
het in het beleid.  

17-5-2021 

Duidelijk wie 
aandachtsfunctionaris is 

Zichtbaarheid aandachtsfunctionaris in 
beleid en in overleggen.  

Juni 2021 

Inzetten van meer 
chauffeurs 

Er komen nieuwe chauffeurs en 
groepshulp bij zodat PM’ers minder 
hoeven te rijden en direct de kinderen 
kunnen opvangen.  

4-11-2021 

Overdrachtschrift Informatie die belangrijk is, delen in het 
overdrachtschrift zodat afspraken met 
ouders helder zijn voor iedereen 

4-11-2021 

Overdracht met ouders  De overdracht met ouders wordt gedaan 
door diegene die het kind die dag het 
meeste heeft gezien. Bijv. bij een 
activiteit. Incidenten moeten bekend zijn 
bij iedereen.  

4-11-2021 

Contractueel vastleggen 
groepen 

De kinderen die op contract op een 
bepaalde groep zijn ingedeeld zitten aan 
deze tafel en zijn bekend met hun 
groepskleur door planbord en eettafel. 
Staat in beleid.  

4-11-2021 

Bovenverdieping inrichten 
en toezicht 

Toezicht houden op de kinderen die 
boven spelen. Dit in beleid aanpassen. 

22-11-2021 
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Boven ruimte inrichten zodat er rustig 
gespeeld kan worden.  

Incidenten registeren in map Marron Sport en Natuur BSO houdt 
incidenten bij in een map. In het 
locatieoverleg wordt het belang hiervan 
herhaald en gekeken waar de knelpunten 
liggen. Map wordt uitgewerkt door 
locatieverantwoordelijke.  

22-11-2021 

BHV plan hernieuwen BHV plan vernieuwen. 
Locatieverantwoordelijke pakt dit op met 
de groep.   

20-9-2021 

Gezonde Kinderopvang Kennisdeelavond over Gezonde 
Kinderopvang. Wat doen wij als Marron 
Sport en Natuur BSO, wat kunnen wij 
beter doen en kennis over onderwerpen 
als voeding, bewegen en interactie met 
ouders vergroten  

29-11-2021 
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Bijlage 4 Plan van aanpak 2022 

 

Actiepunt Maatregel Tijdsplanning  

2022 Arbo  
- Taken 

preventiemedewerker 
inzichtelijk maken 

- Medewerkers 
inlichten over het 
ARBO beleid 

- Medewerkers 
toegang bieden tot 
deskundigheid op het 
gebied van veiligheid 
en gezondheid.  

- In locatieoverleg 
medewerkers input 
vragen over 
verbeterpunten op 
het gebied van Arbo 
Algemeen 

- Medewerkers zelf in 
staat stellen om een 
gezonde werkdruk te 
realiseren.  

- Toevoegen in 
stagehandboek: 
regelgeving voor 
stagiaires onder de 
18 jaar.  

- Richtlijnen 
borstvoeding geven 

 

  

Medewerkers hebben 
voorlichting gehad over 
infectieziekten binnen twee 
weken na bekendmaking 
zwangerschap 

  

Groepsregels  Groepsregels met de 
kinderen opstellen en deze 
naleven. Toevoegen in 
beleid.  

 

Aanbod eten afstemmen met 
diëtist 

  

 
 

 


