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INLEIDING

De opvang:
De BSO 4+ heeft verschillende ruimten tot haar beschikking. In de Samenstroom verzamelen
de Basisgroepen dagelijks in Unit 2. De Unit die in medegebruik is met de Montessori school.
Verder is in de aula de keuken beschikbaar voor workshops en de speellokalen op de
begane grond.
Het atelier en de vide (in de aula) kunnen onder begeleiding ook gebruikt worden als
mogelijk is voor de 7+. De speeltoestellen zijn niet passend voor de lengte van deze groep
maar ze vinden het wel erg leuk.
Er is op de begane grond een bibliotheek voor de onderbouw kinderen.

Het rapport:
Deze RIE (Risico inventarisatie) is een toetsing van de veiligheid en gezondheid op de 4+.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de vragenlijsten zoals opgesteld door het bureau
Consument en veiligheid; methode voor de BSO.
In de RIE staan een aantal documenten aangegeven die in het kwaliteitsbeleid terug te
vinden zijn. Op deze wijze zijn de richtlijnen en de documenten waarin deze terug te vinden
zijn snel en duidelijk inzichtelijk.
De Rie maakt onderdeel uit van het gehele veiligheidsbeleid van de Kinderkoepel namelijk
het beleidsplan veiligheid en gezondheid en de locatie specifieke aanvulling op dit
beleidsplan .
Kwalificatie en ondersteuning van personeel:
Uitgangspunt voor dit werkplan is dat er bij de Kinderkoepel gewerkt wordt met
gediplomeerde pedagogisch medewerkers die ingezet worden volgens de LKR- ratio zoals
geformuleerd in de CAO. We gaan er hierbij van uit dat pedagogisch medewerkers een
goede basis bezitten om met een professionele blik te kijken naar hun werk en daarmee ook
naar de veiligheid van de kinderen.
Medewerkers worden bij binnenkomst in de organisatie ingewerkt zodat zij op de hoogte zijn
van de werkwijze zoals die bij de Kinderkoepel gewenst is. Verder zijn er maandelijks vaste
overleg momenten waarin de gang van zaken binnen het kindercentrum en de gehele
organisatie besproken wordt/ kan worden zodat pedagogisch medewerkers te allen tijde
goed geïnformeerd kunnen zijn en er voldoende mogelijkheid is de gang van zaken ter
discussie te stellen.
Binnen de Kinderkoepel is er dagelijks een leidinggevende aanwezig waarop terug gevallen
kan worden voor raad en ondersteuning.
Op de BSO kunnen naast de PMW ook andere volwassenen aanwezig zijn ter ondersteuning
van het werk namelijk; stagiaires, de groepshulp of ingehuurde begeleiders van workshops.
Alleen de PMW draagt verantwoordelijkheid voor de groep.
Met het schrijven van dit rapport willen we een leidraad vastleggen waarmee we een veilige
omgeving creëren waarin kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. Het is geen document dat
alle situaties vastlegt, voor zover dat zou kunnen, of uitgaat van de zwakste schakel. Het is
aan de professionele pedagogisch medewerkers te beoordelen en in te schatten wat de
verschillende kinderen aan kunnen en aangeboden moeten krijgen om zich goed te kunnen
ontwikkelen en zich optimaal te voelen binnen de opvangsituatie. (product oplossing)
Van de (bijna) ongevallen wordt door de pedagogisch medewerker schriftelijk melding
gemaakt. Als na een ongeluk blijkt dat er direct aanpassingen gedaan moeten worden zal
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dat op de locatie geregeld worden. Daarnaast wordt er jaarlijks een overzicht gemaakt van
de voorgekomen (bijna) ongevallen waardoor inzichtelijk wordt of er aanpassingen in de
accommodatie dan wel beleid gebracht moeten worden. Deze overzichten worden
besproken binnen het werkoverleg en teamleiders overleg zodat ervaringen binnen de
gehele Kinderkoepel worden gedeeld (nemen van maatregelen om ongevallen te
voorkomen). (product en gedragsoplossing)
In de verschillende hoofdstukken zal niet telkens teruggekomen worden op de volgende
punten:
• Veiligheidsglas: Overal in het gebouw is veiligheidsglas geplaatst. Kinderen kunnen
dus niet door glas vallen en mocht het glas breken dan zal het niet versplinteren.
• Muren: De afwerking van muren is zodanig dat kinderen zich, bij normaal gebruik,
niet kunnen bezeren.
• Lampen : De lampen in de plafonds zijn beveiligd met een kunststof afdekkapje.
Daarnaast is de verlichting hoog.
• Oneffenheden van de grond: In het pand zijn geen drempels en de vloeren zijn glad
afgewerkt waardoor kinderen, wat dat betreft niet over oneffenheden kunnen
struikelen. Allen naar buiten toe zijn er drempels (1 cm).
• Stopcontacten: in het gehele gebouw zijn kind-veilige wandcontactdozen
aangebracht
• Er zijn geen radiatoren in het gebouw.
• De trappen zijn dicht: geen ruimte tussen de treden. De zijkanten zijn dicht / of met
een balustrade.
• Meubilair: aangeschaft volgends de laatste normen (2003). Het gaat hierbij om tafels
en stoelen. Gekeken is naar juiste hoogtes en afgeronde randen en hoeken om
gevaar van stoten te minimaliseren.
Bij de inrichting van de lokalen wordt gelet op bewegingsvrijheid zodat kinderen zich
t.o.v. elkaar in het spel, en daarmee ook ten opzichte van meubels (stootgevaar),
gemakkelijk kunnen bewegen.
• Materialen: in pedagogisch werkplan is benadrukt dat pedagogisch medewerkers bij
aanschaf van materialen letten op de veiligheid voor kinderen. Ook zijn pedagogisch
medewerkers zich bewust van het belang van onderhoud van materialen en het
verwijderen van materialen die ondeugdelijk zijn voor kinderen.
Jaarlijks word getoetst of bovenstaande punten achterhaalt zijn en daarmee alsnog in de
risico analyse opgenomen moeten worden.
Bij het lezen van het actieplan komen de volgende urgentie codes naar voren:
A1
gevallen waarvan de kans groot is dat het voorkomt EN die ernstig kunnen aflopen,
B1:
gevallen waarvan de kans klein (incidenteel) is dat ze voorkomen MAAR die ernstig
kunnen aflopen.
A2:
Ongevallen die beperkte gevolgen zullen hebben, maar die wel gemakkelijk kunnen
gebeuren.
B2:
Ongevallen die een vrij onschuldige afloop zullen hebben en die bovendien zeer
incidenteel zullen gebeuren.
De volledig ingevulde inventarisatie lijsten zijn toegevoegd in de bijlage 1. In het verslag
staan alleen de actiepunten vermeld.
Als we klein scoren dan wil dat zeggen dat we er alles aan hebben gedaan om deze
risico’s zo klein mogelijk te maken. Er zijn dan protocollen of werkinstructies
vastgesteld. We blijven ons echter wel heel bewust van de risico’s.

Kinderkoepel, Kindercentrum Wielewater, Rie Veiligheid 4+, november 2021

1.De buitenschoolse opvang
Binnen de buitenschoolse opvang zijn een aantal gevaarlijke situatie te omschrijven die
betrekking hebben op elke willekeurige ruimte waarin de kinderen zich dagelijks bevinden.
Beschrijving gevaarlijke situaties buitenschoolse opvang
Scenario

Code

Te nemen maatregel

Kind botst
tegen
kapstokhaak

B2

Kinderen worden
geleerd voorzichtig te
zijn.

Kind krijgt
zijn vingers
tussen de
deur

B2

Er zijn geen vinger
beveiligers geplaatst.

Kind valt
door open
raam

Uit te voeren
door

Streef
Datum

Gerealiseerd

Ja

Bespreken
met
beroepskrach
ten

Carla

Zijn kantelramen.
Kinderen kunnen hier
niet uitvallen

Kind struikelt
door
onvoldoende
licht

B2

Er is heel veel lichtinval
in het pand

Werkinstructie
openen en
sluiten
kindercentrum

Kind botst
tegen object

B2

Instructie:
Medewerkers leren
kinderen dat zij alleen
mogen rennen in de
daarvoor bestemde
ruimtes.

Werkinstructie
veiligheid
Huisregels
kindercentra

2.De entree
De Hoofingang heeft een sluis en komt daarna in de gang. De medewerkers maken gebruik
van de hoofdingang van de Samenstroom. Bij deze entree zit de brandkast.
Er zijn geen drempels en er ligt vaste vloerbedekking. Dus geen gladheid bij nat weer
De entree is niet ingericht als speelruimte voor de kinderen.
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Scenario

Code

Te nemen maatregel

Kind botst
tegen
kapstokhaak

B2

Niet rennen,
Kapstok ligt niet echt
in de loop route.

Kind krijgt
vingers
tussen de
deur

B2

Weinig aan te doen.
Het gaat om de buiten
deuren …
Op niveau van de
directie van
samenstroom wordt
hierover gesproken
om dit over de gehele
school aan te laten
passen

Kind valt
doordat het
niet bij de
trapleuning
kan
Kind valt
doordat
traptrede
glad is
Lampen in de
entree

Uit te voeren
door

Streef
datum

Gerealiseerd

Kinderen wordt
geleerd de trapleuning
te gebruiken
De trapleuning is op
juiste hoogte van de
kinderen
Trap is afgewerkt met
een laag die trede
stroef maakt.

Huisregel

Gemaakt van
kunststof

Huisregel niet
aanzitten

3. De leefruimte: Unit 2
De basis groepsruimte bestaat uit een gedeelde ruimte met het onderwijs. Het lokaal ligt aan
de buitengevel en heeft over alle zijdes inval van daglicht.
Bij de inrichting van Unit 2 is er uitgegaan van een inrichting die past bij onderwijs
(onderbouw) maar ook bij BSO activiteiten.
De unit is ingedeeld in een bouwzone/ een creatieve zone en een basistafel zone. De laatste
licht dicht bij de toiletten opdat kinderen voor/na het eten en drinken gemakkelijk hun handen
kunnen wassen.
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Het indelen in deze zones past ook goed bij hetgeen onderwijs aanbiedt aan deze leeftijd
kinderen. Ook in het onderwijs is er behoefte aan hoeken waar gebouwd kan worden; waar
fantasiespel een plek heeft en waar aan creativiteit inhoud gegeven kan worden.
Zo is er een leeshoek met zitzakken; kan er bij de digiborden gespeelt worden met de
PlayStation, zijn er rustige zitjes waar kinderen zich rustig kunnen terugtrekken met een
spelletje (alleen of met een klein groepje). Er komt een schilderhoek. Aan de tafels kan
worden geknutseld.
Bij de keuze van tafels en de groepering hiervan is uitgegaan van het werken in kleine
groepjes. Dat past bij de huidige vorm van onderwijs en sluit ook aan bij de meer huiselijke
activiteiten van de BSO. De vorm van de tafels is ook speels en sommige hebben een
groene kleur. Beide accenten bieden ondersteuning aan de huiselijkheid.
Er zijn een groot aantal kasten toegankelijk voor de kinderen. Die kasten zijn zo ingedeeld
dat kinderen de mogelijkheid hebben om zelf speelgoed/ knutselmaterialen te pakken. De
bakken hebben een kleurcode hebben opdat kinderen weten of het materialen zijn voor
school/ BSO of voor gezamenlijk gebruik.
Bij de BSO wordt gestreefd naar gezellige opgeruimde ruimtes. Dagelijks wordt op vaste
momenten samen met de kinderen opgeruimd. Het is wel de bedoeling dat er geleefd mag
worden.
Kinderen kunnen vrij spelen of deelnemen aan activiteiten. De kinderen kunnen zelfstandig
tussen een aantal ruimtes bewegen. Het biedt de kinderen meer keuze mogelijkheid bij de
deelname aan activiteiten. Er kunnen onder begeleiding activiteiten aangeboden worden in
het speellokaal, de vide en de keuken. Dan kan onder begeleiding van een beroepskracht
van de 4+ maar ook door aan te sluiten bij de 7+ wanneer de activiteit passend is.
Scenario

Co
de

Te nemen
maatregel

Er zijn geen vinger
beveiliging in de
BSO/Schoolruimten

B1

Bespreken met
kinderen en
personeel

Uit te voeren
door

Streef
Datum

Gerealiseer
d

4 Sanitair kinderen
In de Unit 2 bevindt zich de sanitaire ruimte van de kinderen. Het zijn nieuwe toiletten van
moderne materialen. Er is een wastafel voor het wassen van handen.
We werken met zeeppompjes en papieren handdoekjes. Er komt geen toiletverfrisser, toilet
blokjes e.d..
De toiletten worden rond de start van de BSO schoongemaakt door het schoonmaak bedrijf.

5.De Aula-keuken
De aula bevind zich in het centrale hart van het gebouw. Er is veel natuurlijk lichtinval door
de lichtkoepels op het dak.
De kinderen van de 4+ zullen altijd onder begeleiding naar de keuken gaan.
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De keuken is opgezet als ontmoetingsruimte voor alle medewerkers van de Samenstroom.
De kinderen mogen hier niet komen. Dit is een huisregel.
De keuken is ook opgezet als kookatelier.
De keuken is geheel open en altijd toegankelijk voor kinderen en volwassenen.
Voor de kookworkshops heeft het keukenblok 2 verlaagde delen waar omheen kinderen
kunnen werken: kneden van deeg/ snijden van groenten, etc. Er is een afwasbak waar ze
hun handen kunnen wassen of fruit.
In het hoge deel bevindt zich een kookplaat. Deze wordt alleen onder begeleiding gebruikt.
De warme apparatuur is ingebouwd aan de binnenkant van de keuken opdat toevallige
voorbijgangers zich niet kunnen branden.
In de wand van de keuken is een professioneel koffiezetapparaat (niet warm aan de
buitenkant) en een waterkoker.
Keuken materialen als messen worden onder toezicht gebruikt. Er is een kunststof servies
voor de kinderen zodat de kans op scherven nihil is.
Er vinden activiteiten plaats met materialen die geschikt zijn voor kinderen van 4 jaar en
ouder.

Scenario

Code Te nemen maatregel Uit te voeren
door
Kind loopt
B1
Instructie:
brandwonden
Waterkoker zover
op door de
mogelijk naar achter
waterkoker over
plaatsen, snoeren
zich te trekken
niet bereikbaar
maken.
Kind snijdt zich B1
Instructie:
aan mes
Scherpe messen
opbergen op een niet
toegankelijke plaats
voor kinderen.
Kind drinkt van
schoonmaak
middelen

B1

Branden aan
oven
Messen

B1

Streef
Datum

Instructie:
Schoonmaak
middelen hoog
opbergen.
Altijd begeleiding
aanwezig
Hoog opruimen
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Gerealiseerd
Werkinstructie
Keuken BSO

Werkinstructie
Keuken BSO

Werkinstructie
Keuken BSO

Werkinstructie
keuken BSO
Werkinstructie
keuken BSO

6. De Aula: Vide
De vide is ingericht voor vrije tijd van kinderen. Er is een bibliotheek (met een zitje rondom
een boom) en er staan grote speeltafels van de BSO; zoals de pingpong tafel/ de Air hockey
tafel.
Rondom de vide ligt een balustrade en trappenhuis. De huisregels zijn hier duidelijk: we
rennen niet rondom de balustrade en de trap; de balustrade is geen speelgoed waar je op
gaat zitten of overheen gaat hangen; de trapleuning is niet om vanaf te glijden.
Tussen het deel van de keuken en de aula is een korte brede trap die overgaat in tribune.
Ook hier gelden de huisregels als niet rennen en gebruik de trapleuning maar de tribune is
breed.
De kinderen van de 4+ alleen onder begeleiding in de vide.

7. Speellokaal
Er zijn twee speellokalen op de begane grond. Er is een korte brede trap en een tribune met
diepe traptreden die daarnaar toe leidt. De lokalen zijn gescheiden d.m.v. een flexibele wand
opdat er ook een groot lokaal van gemaakt kan worden.
De speellokalen zijn voor alle gebruikers. Er is een schema opgesteld hiervoor.
De BSO heeft in de ochtend en de middag toegang tot de speellokalen.
Er is een aparte afsluitbare bergruimte.
Er zijn geen ramen waar de kinderen uit kunnen klimmen. Er komt veel indirect daglicht
binnen. Er is daardoor altijd voldoende licht. De lampen zijn afgeschermd met een rooster.

Scenario
Komen er
wandrekken
Is berging
afsluitbaar

Code Te nemen maatregel Uit te voeren
door
Beveiliging
carla
controleren
carla

Streef
Gerealiseerd
Datum
Augustus
2021
Augustus
2021

9. De Buitenruimte De Buitenruimte
De Buitenruimte is ontwikkeld door een project ontwikkelaar van de gemeente in
samenwerking met de scholen. Het is een ruimte ingericht met natuurlijke materialen om
natuurlijk spelen mogelijk te maken. Er is naast bestrating ook gras, ook zand en zones met
“hout”snippers. Langs de omheining staan bomen en een beukenhaag. De toestellen zijn
veelal gemaakt van natuurlijke materialen om de natuurlijke uitstraling te benadrukken.
Het speelplein van de 4+ is geheel omheind.
De speeltoestellen zo geplaatst dat deze voldoen aan alle veiligheidsnormen. Rondom elk
toestel is voldoende valruimte en ook de (val) ondergrond voldoet aan de laatste normen. De
speeltoestellen zijn gecertificeerd en zullen jaarlijks gecontroleerd worden door een extern
bedrijf: Speeltopveilig. (ingehuurd door de Kinderkoepel)
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Er is altijd een begeleider van de BSO tijdens het buitenspelen aanwezig. Dit toezicht is
onder andere noodzakelijk om met elkaar te bepalen of het plein veilig is en of regels
aangescherpt moeten worden. Toezicht is ook nodig omdat kinderen over het hek zouden
kunnen klimmen. Wanneer de begroeiing rondom het hek meer vorm heeft zal dat het
klimmen moeilijker maken.
Voor alle speelpleinen geldt dat we zwerfvuil weg halen (taak van de conciërge) en de
speeltoestellen controleren. In geval van spel met water, b.v. een waterparcours, moeten
kinderen ten alle tijden de schoenen aan houden.
Scenario

Code Te nemen maatregel Uit te
voeren
door
Toestemmingsfor B1
Kinderen gaan niet
Beroeps
mulier alle BSO
zonder begeleiding
krachten
kinderen
naar buiten.

Streef
Datum

Gerealiseerd

Huisregel niet
voor 14.30
naar buiten

Over half jaar gaan
we dit herijken en in
overleg met ouders
Kind bots tegen B2
speeltoestel,
obstakel of ander
kind
Kind rent al
B1
spelend de straat
op

Medewerkers houden Idem
toezicht op de
spelsituatie.

werkafspraak

Het plein heeft een
idem
omheining rondom.
Dus kinderen kunnen
niet zomaar
weglopen.

Idem

10. De omgeving
De omgeving van het gebouw heeft nog geen vaste vormen. Er zal volop gebouwd worden.
Bij het verlaten van het pand en het speelterrein, komen de kinderen meteen op de sharedspace. Zij zullen echter altijd begeleid worden door hun ouders/verzorgers.
Scenario
Kind moet
oversteken
tussen
geparkeerde
auto’s

Code Te nemen
maatregel
B1
Instructie:
Kinderen worden
geleerd niet tussen
auto’s over te
steken.

Uit te voeren
Streef
door
Datum
Begeleiding
door
beroepskrachten
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Gerealiseerd
Werkinstructie
veiligheid
Huisregels
kindercentra

Ouders informeren
over
veiligheidssituatie
Algehele
veiligheid

Begeleiding
door ouders
Directieteam
Samenstroom
heeft nauw
contact met de
gemeente over
verbeteren van
de
verkeerssituatie.

Ouders
worden
geïnformeerd
over de
voortgang
d.m.v. de
samenstroom
nieuwsbief

11.Diversen
De ontvangstbalie:
De balie is de plek waar gasten worden ontvangen en waar de conciërge/administratieve
medewerker haar/ zijn werkruimte heeft. Hier staat het kopieer apparaat en liggen
materialen voor reproductie van documenten etc.. Er zijn kasten om materialen in op te
ruimen.
Kinderen leren dat zij niet in deze ruimte mogen komen.
Scenario

Code Te nemen maatregel

Zijn de kasten
afsluitbaar

B2

Liggen er
gevaarlijke
materialen

B2

Uit te
voeren
door

Streef
Datum

Gerealiseerd

Tot 16.30 zijn de
conciërges bij de balie
Huisregel voor kinderen:
de balie is geen ruimte
voor jullie
Idem
idem

De lift:
In verband met de toegankelijkheid van het gebouw is er een kleine personen lift.
Deze lift heeft een stop in het speellokaal; in unit 4 (onderbouw HB) en de keuken in de vide.
De kinderen hebben vrij toegang tot deze lift. De huisregel is dat kinderen de lift nooit
gebruiken.
De lift heeft een alarm melder en er is een telefoon.
De deur is licht te hanteren.

De balustrade:
Op de gehele verdieping is een balustrade van 100 cm hoog.
Kinderen mogen niet leunen over de leuning of erop zitten.
Ook de trapleuning is geen glijbaan waar ze vanaf mogen glijden.
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Op de Vide staan speeltoestellen en bewegen kinderen: de bibliotheek vormt daar een
“afscheiding” met de balustrade.

12.

Huisregels en werkwijze gekoppeld aan de veiligheid:

Werkwijze voor beroepskrachten
• Het gebruik van het atelier en de buitenruimte door kinderen is altijd onder
begeleiding van een beroepskracht.
• Kinderen mogen zelfstandig van boven naar beneden lopen en anders om.
• Het gebruik van het speellokaal en de vide is onder toezicht.
• Leg aan kinderen uit dat de oven; de kookplaat en de waterkoker gevaarlijk zijn in het
gebruik. Loop langs de buitenkant van de keuken als dat kan.
• Controleer of de bergruimte in het speellokaal is afgesloten.
• Veeg met de kinderen dagelijks het plein aan.
• De kleurcode van de bakken en kasten toegankelijk voor kinderen wordt uitgelegd.
Huisregels voor kinderen van de 4+
• Buiten mag je rennen. Binnen lopen we.
•

We verzamelen op de unit en kunnen vanaf 14.30 gebruik maken van andere ruimten
(atelier/keuken/vide/speellokaal) en naar buiten.

•

We gaan onder begeleiding naar buiten, het atelier en de keuken.

•

Het gebruik van het speellokaal en de vide gebeurd onder toezicht.

•

We lopen rustig van de trap en houden de leuning vast. De trapleuning is geen
glijbaan.

•

Bij de balustrade wordt rustig gelopen. Je mag niet over de balustrade heen hangen
of erop zitten.

•

De lift mag je nooit betreden.

•

De balie mag je nooit betreden.

•

Buiten spelen betekend zorg hebben voor het plein: Na gebruik vegen we het zand
en de houtsnippers van het plein. Zo voorkomen we slipgevaar op het plein.
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