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INLEIDING

De opvang:
Het Kinderdagverblijf en Peuterhoek zijn sinds 15 augustus 2021 gevestigd in nieuwbouw
de Samenstroom: Unit 1. Zij hebben verschillende ruimten tot hun beschikking. Het
kinderdagverblijf bestaat uit een babygroep, 2 dreumes groepen en 2 peutergroepen.
Peuterhoek heeft 5 groepen.
Het rapport:
Deze RIE is een toetsing van de veiligheid en gezondheid voor het KDV/Peuterhoek in de
gevestigd in de Samenstroom. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de bolletjes lijsten zoals
opgesteld door het bureau Consument en veiligheid : methode voor het kinderdagverblijf.
Voor nu is de RIE vooral gericht op de start van de opvang in de Samenstroom. Na twee
maanden
functioneren zijn veel zaken nog aangepast en zijn nieuwe huisregels opgesteld.
• Op het inventariseren van risico’s die ontstaan door nieuwe situaties.
• Bewustwording van de mogelijkheden en onmogelijkheden van het nieuwe gebouw,
de buitenruimte en de omgeving.
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 kwaliteit 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
RIE Veiligheid Kinderkoepel; Locatie Wielewater; oktober 2021

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.
• Het gebouw is licht. Het heeft veel ramen waar het daglicht direct invalt. Ook veel
ramen met indirect daglicht: tussen de lokalen en vanuit de vide.
• Er zijn nergens ramen waar de kinderen uit kunnen vallen.
• 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. Alleen van de verschoonruimte naar e groepsruimte is er een drempel van
1 cm omdat dit een natte ruimte is.
• 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. Bedden zijn aangeschaft met richtlijn van 2012.
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.
• Bij alle deuren zijn finger-safes aangebracht. Behalve de slaapkamerdeuren die
grenzen aan het plein.
Jaarlijks wordt 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.
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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.
1.Het Kinderdagverblijf en Peuterhoek
Aandachtpunt

Algemeen
Deuren naar
buiten in
slaapkamer
Stopkontakten

Kranen

Omschrijving

Kans dat
gebeurd en
Kans op
letsel

Actie Carla
Bespreken met

Te
realiseren

Finger-safe

B1

Anculus

Offert is
aangevraagd

In alle ruimtes zijn
stopkontakten laag
bij de vloer

B1

Afdekken met
plaatjes is
geheel
overbodig.

Pantry; Wat voor
kraan?
Verschoonruimte:
Is koud water

B2

Verschoontafel:
thermosstaatkraan
Afwerking nakijken
ivm vuilophoping

B2

Glaspui naar
buiten toe
Afwerking hout
bij ramen tussen
de lokalen
Afwerking hout
Scherpe hoeken
bij gevel ramen
Ruwe oppervlakten
Pantry’s
Handvatten scherpe
hoeken
Luchtfilters
Zakken
Onderhouden ?
Electra
Afwerking hout
van de
brandkasten
Afwerking hout
in speelhal
Klinken

Klein

Nee maar er zit
een begrenzing
op zodat het
water lauw is.
Max 30 graden
Gerealiseerd
Gerealiseerd

Gerealiseerd
B2
Verzorgt de
gemeente
jaarlijks
Is volkomen
veilig

Stopcontact naast
wastafel
Rode eendjes/ PSZ

Gerealiseerd
Gerealiseerd

Hoeken en kopse
kanten

Gerealiseerd

Berging hoog + slot

B2

Kantoor Hoog +slot

B2
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Instructie
beroepskrachten
altijd te sluiten
Instructie
beroepskrachten
altijd te sluiten

Deuren:

Pers. Toilet Hoog

B2

Washok hoog

B2

Werkkast hoog

B2

Lokalen laag

B2

Slaapkamers laag
Verschoonruimten
laag
Tuindeur laag
Deur POV en Rode
eendjes
Uitgang KDV/POV

B2
B2

Tuindeur heeft stop
Slaapkamerdeur
naar buiten heeft
stop
Traphekjes voor
tuindeur

Kapstokken

Keuken KDV

Zijn in muur
weggewerkt

B2
Sluitwerk
rammelt.
B2

Instructie
beroepskrachten
altijd te sluiten
Instructie
beroepskrachten
altijd te sluiten
Instructie
beroepskrachten
altijd te sluiten
Toezicht door
beroepskrachten
Idem
Idem
Idem
Anculus
Afgesloten dmv
een drukknop
alleen
bereikbaar voor
volwassenen

December
2021
Gerealiseerd

Gerealiseerd
Gerealiseerd

B2 kinderen
kunnen
achter
huidige
afsluiting als
de deuren
open staan.
Ze komen
dan op het
buitenplein.
B2

Er moeten meer
kapstokken komen
Kookplaat geplaatst/
koffiezet app/
waterkoker
Traphek geplaatst

Zijn hierover in
overleg met
timmerman om
hekjes op maat
te laten maken.

Januari 2022

Besteld voor de
POV

Wachten op
levering
December
2021

Werkinstructie
voor
beroepskrachten
Instructie altijd
te sluiten

Luiken

Afwerking in de vloer
met trekringen

Afwerking
ivm
schoonmaak

Klimaat
beheersing

lucht verversing

Gerealiseerd

akoestiek
licht

Gerealiseerd
Gerealiseerd
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Gerealiseerd

Inval van de zon en
daarmee warmte van
de ramen.

sanitair

Er zijn
Anculus
offertes
aangevraagd
voor
zonwering
Verzorgt door
Unicare

Toegankelijkheid
zeep en
papierenhanddoekjes
voor kinderen en
volwassenen
Buitenspeelplein omheining
B1
Beplanting rondom
omheining

Gerealiseerd

Instructie
Gerealiseerd
beroepskrachten

Beuken

2. De entree:
De KDV/POV is toegankelijk via een deur met een code slot. Wanneer men de ruimte wil
verlaten dan moet men op een knop drukken om de deur te ontgrendelen. Deze knop hangt
hoog en is niet bereikbaar voor kinderen.
Het code slot is bekend bij ouders en personeel van de samenstroom.
In de entree zijn kapstokken en staat soms een kinderwagen. Verder staan er geen
materialen. De entree mondt uit in de speelhal.
3. De speelhal:
De speelhal is toegankelijk vanuit alle lokalen. De peutergroepen grenzen direct aan de
speelhal. De inrichting sluit ook aan op de behoeften van deze leeftijdsgroep (2,5 jaar-4 jaar).
Alle materialen zijn geschikt voor kinderen.
Een deel van de hal is ingericht voor beweging op speeltoestellen. Hieronder liggen dikke
maten ivm vallen. Valruimte rondom hogere onderdelen is 1,5 meter.
De andere kant is meer open en beidt ruimte voor dans/kringspelletje/ en andere
bewegingsspellen.
Er is altijd begeleiding van de kinderen tijdens het spelen in deze hal.
4. De leefruimtes:
De leefruimten zijn ingericht met goedgekeurde materialen.
De inrichting is afgestemd op de leeftijdsgroep.
Voor de baby’s is de inrichting zodanig dat de kinderen veel vrij op de grond kunnen
bewegen. Er liggen kleden voor de allerkleinste die in de fase zijn van draaien en omrollen.
De oudere baby’s kunnen rondkuipen en gaan naar het speelgoed dat hun belangstelling
heeft. Of zich optrekken om de eerste stappen te kunnen maken.
De dreumes inrichting is gericht op kinderen die de grove motoriek ontwikkelen. Er is veel
ruimte om te bewegen en materialen zijn gericht ontdekken.
De peutergroepen zijn ingericht op het verfijnen van de motoriek en sluiten al aan op het
imitatiespel.
De materialen die opgehangen worden zijn werkjes van de kinderen en decoratie materialen
om thema’s te ondersteunen. Het zijn lichte materialen. Die geen gevaar voor de kinderen
opleveren wanneer zij op de grond vallen. De wijze van ophangen is ook kindvriendelijk:
plakband.
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In elk lokaal is een Pantry: de kastjes zijn afgesloten met een knipjes zodat de kinderen hier
niet in kunnen. In de pantry staan geen apparaten die warmte afgeven zoals
waterkoker/koffiezet apparaat.
In de koelkast staan geen etenswaren die schadelijk kunnen zijn voor de kinderen.
5. De keuken:
De keuken van de KDV is gesitueerd aan de kopse kant van de speelhal. Toegang via
traphekjes.
Vanuit de keuken kan men toezicht houden op de kinderen in de speelhal.
De keuken heeft lades die bereikbaar zijn vanuit de speelhal. Deze lades kunnen op slot. Er
worden alleen materialen in deze lades gedaan die kind vriendelijk zijn zoals handdoeken.
Kinderen zijn niet zonder begeleiding in de keuken.
Koffiezet apparaat en waterkoker staan in een nis. Kinderen kunnen daar niet gemakkelijk
bij. Gevaarlijk materiaal als messen en schoonmaakmiddel staan hoog.
6. Het buitenspeelplein:
Het buiten speelplein is in zijn geheel bereikbaar voor alle kinderen van het KDV/POV.
Het buitenterrein is ontworpen door een erkent bedrijf voor buitenruimten ingehuurd door de
gemeente.
Het plein is verdeelt in verschillende zones. Aan de ene kant is een grasmat dat geschikt is
voor de aller kleinste. Aan de andere kant is een betegeld deel waar kinderen kunnen fietsen
etc. Daar tussenin ligt een gras/zandzone waarop verschillende toestellen geplaatst zijn.
Buitenspelen gebeurd altijd onder begeleiding. Wanneer er een beroepskracht buiten is dan
staat deze bij de speelbult zodat er toezicht is op het gehele plein. Wanneer er twee
beroepskrachten buiten zijn dan staat er een bij de speelbult en een op het betegelde deel.
Er staan uitdagende speeltoestellen op het buitenplein. Beroepskrachten begeleiden de
kinderen bij de speeltoestellen; afhankelijk van hun persoonlijke kunnen.
Een nieuw plein vraagt om extra aandacht in het gebruik. De omheining en de
speeltoestellen voldoen aan de normen voor de leeftijdscategorie van het KDV/POV. Ook de
plaatsing van de toestellen voldoet aan de normen (ruimte om de toestellen).
Er zal in echter wel aandacht moeten zijn voor het gebruik. Moeten we werkafspraken
aanscherpen; zijn materialen veilig in het gebruik in deze setting !!!
Punt van aandachtspunt is het hek. Kinderen zouden daarop kunnen klimmen. Wanneer de
begroeiing van het hek aanslaat zal dit minder van toepassing zijn. Aan buitenkant van de
afrastering is een beukenhaag geplant.
Punt van aandacht is ook het niveau verschil tussen de betegeling en de graszone. We
moeten ervaren of dit handig is voor kinderen die leren fietsen.
Punt van aandacht is de speelbult. Hoe gebruiken de kinderen deze speelomgeving.
7. De berging, kantoor, het washok:
Deze ruimten zijn niet bestemd voor kinderen. De deuren hebben een hoge klink dus
zelfstandig kunnen de kinderen deze ruimten niet betreden. Interne afspraak is: sluit de
deuren als je de ruimte verlaat.
In de berging staan materialen die nodig zijn voor het functioneren van het kindercentrum
opgeslagen; thema materialen, luiers, etc..
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Er staat ook een klein kopieer apparaat en spullen voor administratie; voorraad pennen ,
Pritt, etc.. Deze materialen zijn niet voor kinderen bestemd. Instructie is dan ook dat iedereen
deze deur sluit.
In het washok staat een dweilkar. Dit is voornamelijk onhygiënisch wanneer kinderen
daarmee in aanraking komen. Schoonmaak materialen staan hoog.
In het washok staat ook een stofzuiger en bezems voor de beroepskrachten. Om tussen de
middag de groepsruimte even schoon te kunnen maken.
Het kantoor is niet toegankelijk voor kinderen. De instructie is duidelijk: altijd de deur dicht als
er niemand aanwezig is. De materialen die in kantoor staan zijn op zich niet gevaarlijk maar
er kan altijd een pen o.i.d. rondslingeren.
8. De Omgeving:
Kinderen van het kinderdagverblijf zijn nooit zonder begeleiding in de omgeving.
De omgeving is in beheer van de gemeente in met de bouwwerkzaamheden laat de
veiligheid in de verkeerssituatie te wensen over.
Het Directieteam van de samenstroom heeft hierover nauw contact met de gemeente.
Ouders worden via de nieuwsbrief geïnformeerd over de ontwikkelingen m.b.t. deze situatie.

•
•
•

•
•

•
•

•
•

9. De belangrijkste werkafspraken:
Zorg dat de deur die toegang biedt tot de KDV altijd gesloten is als niet in gebruik.
De ruimten met een toegangsdeur met een hoge deurklink zijn niet bestemd voor
kinderen. Zorg dat die ruimten altijd gesloten zijn.
De lades van het keukenblok die vanuit de speelhal gebruikt kunnen worden moeten
altijd afgesloten zijn of materialen bevatten die niet schadelijk zijn voor kinderen zoals
theedoeken).
Sluit altijd het traphekje van de keuken zodat voor de kinderen duidelijk is dat zij daar niet
mogen komen.
Medicijnen van kinderen die koel bewaard moeten worden liggen altijd in de koelkast in
de keuken. Niet in de koelkast in de Pantry omdat de kinderen er daar gemakkelijker bij
kunnen komen.
In de verschoonruimten mogen geen dweilen/dweilemmers/bezems opgeslagen worden
ivm de hygiëne. Deze moeten in de werkkast opgeruimd worden.
Bij het buitenspelen verdelen beroepskrachten zich over het plein. Wanneer de alleen op
het plein staat is de beste plek om toezicht te houden op het gehele plein een plaats bij
de speelbult.
Wanneer twee beroepskrachten buiten zijn staat er een bij de speelbult en een op het
betegelde plein. (als daar kinderen spelen).
Let erop dat kinderen nooit op het hek klimmen.
In de speelhal is altijd begeleiding wanneer de kinderen daar spelen.
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