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1) Inleiding 

 

Het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van VoetbalBSO Time4Skills moet inzichtelijk 

maken hoe we op onze locatie op het gebied van veiligheid en gezondheid werken.             

Het voornaamste doel hiervan is de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond 

mogelijke werk-, leef- en speelomgeving te bieden. Het moet er voor zorgen dat dat  

kinderen voldoende beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en eveneens 

leren omgaan met kleine risico’s. Het beleidsplan is geldig vanaf 1 juni 2020.  

Wij werken samen met de GGD en brandweer. Wij volgen nauwkeurig hun regelgeving op 

om te kunnen voldoen aan hun opgestelde kwaliteitseisen. Het hebben en uitvoeren van een 

verantwoord beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid is dan ook van groot belang. 

Dit beleidsplan is bestemd voor iedereen die direct of indirect bij VoetbalBSO Time4Skills 

betrokken is. We hopen met dit document een duidelijk beeld te schetsen van onze manier 

van werken. Het betreft een dynamisch document. Dit houdt in dat we het plan regelmatig 

evalueren en indien nodig aanscherpen of bijstellen. Het doel hiervan is de kwaliteit op het 

gebied van veiligheid en gezondheid te borgen en zo hoog mogelijk te houden. 

 
2) Missie en visie 

 
 
VoetbalBSO Time4Skills biedt ouders professionele opvang voor kinderen in de 
basisschoolleeftijd. Aangepast aan de ontwikkelingsfasen, mogelijkheden en talenten van 
het individu krijgt ieder kind de mogelijkheid om zich vanuit een zo veilig mogelijke basis zo 
optimaal mogelijk door te ontwikkelen. Wij streven een veilige en gezonde opvang na door 
kinderen af te schermen van grote risico’s en hen met kleinere risico’s om te leren gaan.   
Het doel is om de kinderen alsnog uit te dagen en tevens te prikkelen in hun ontwikkeling.  
 
Dit ontwikkelen en ontdekken gaat - soms letterlijk - met vallen en opstaan. Natuurlijk 
maken we voortdurend een inschatting van de risico’s, waardoor we gevaarlijke situaties 
proberen te voorkomen. Echter kunnen we kinderen niet overal tegen beschermen. 
Ontwikkelen betekent de wereld mogen ontdekken, leren met vallen en opstaan.               
Het oplopen van schrammen of kleine builen horen hierbij. Om kinderen hun eigen grenzen 
te verkennen en verleggen is het van belang om kinderen stap voor stap om te laten gaan 
met situaties die zij spannend vinden of risico’s met zich meebrengen.  
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3) Kleine risico’s  
 
Zoals bovenstaand omschreven willen  we kinderen de ruimte geven om te ontdekken. Leren 

omgaan met risico’s is hierbij erg belangrijk voor kinderen. Uiteraard willen we de kinderen 

beschermen tegen onaanvaardbare risico’s. De relatief verantwoorde grens tussen 

aanvaardbaar risico en onaanvaardbaar risico proberen we aan de hand van de volgende 

werkwijze te bepalen;  

•  Kinderen ontwikkelen risicocompetenties door het ervaren van relatief risicovolle situaties 

tijdens sporten en spelen.  Als gevolg van cognitieve groei zullen zij de juiste afwegingen 

maken wanneer een risicovolle situatie zich opnieuw voordoet.  

•  Risicovol spelen levert een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van het geloof en het 

zelfvertrouwen van kinderen. In plaats van mogelijk vermijden gaat een kind uitdagingen 

meer zien als iets om van te genieten, te laten zien wat zij in hun macht hebben!  Dit 

vergroot de zelfstandige onafhankelijkheid wat belangrijk kan zijn voor hun 

doorzettingsvermogen als ze geconfronteerd worden met toekomstige uitdagingen.  

•  Het leren omgaan met risico’s heeft verder een positieve invloed op de mentale 

gezondheid en het ontwikkelen van sociale vaardigheden bij kinderen. Zij zullen sterker in 

hun schoenen staan en zijn hierdoor beter in staat emoties bij anderen te herkennen en  

conflicten op te lossen. 

•  Veelvoorkomende bewegingen bij risicovol spelen - zoals slingeren, klimmen, rollen, 

hangen en glijden - zijn niet alleen leuk voor kinderen, maar ook van essentieel belang voor 

de ontwikkeling van  hun motorische vaardigheden en coördinatie. Dergelijke risico’s 

aanvaarden wij als risico’s met slechts kleine gevolgen. Wij leren kinderen hier op de juiste 

wijze mee om te gaan. Om risicovolle speelsituaties veilig te houden moeten kinderen zich 

tijdens spelsituaties of activiteiten houden aan diverse afspraken. Daarnaast zijn er 

afspraken over hoe om te gaan met spullen als speelgoed en gereedschap, om te voorkomen 

dat door oneigenlijk gebruik letsel kan ontstaan.  

Om gezondheidsrisico’s te beperken en de kinderen hieraan zelf te laten bijdragen zijn 

daarom goede afspraken met kinderen noodzakelijk. De exacte afspraken die zijn gemaakt 

met kinderen zijn terug te vinden in de werkafspraken van de locatie. De afspraken worden 

regelmatig met de kinderen besproken en herhaald.  

De exacte afspraken die zijn gemaakt met kinderen zijn terug te vinden in onze risico 

inventarisaties veiligheid en gezondheid en de huisregels.  
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4) Grote risico’s  

In dit hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste grote risico’s die op onze locaties kunnen 

leiden tot ernstige ongevallen, incidenten of gezondheidsproblemen. We hebben de risico’s 

onderverdeeld in vier categorieën; fysieke veiligheid, sociale veiligheid, gezondheid en 

voedselveiligheid.   

Per categorie hebben we maximaal vijf belangrijke risico’s benoemd met de daarbij 

behorende maatregelen die zijn of worden genomen om het risico tot het minimum te 

beperken. Voor de specifieke risico’s op de locatie is er een uitgebreide risico inventarisatie 

uitgevoerd of de Risico Monitor gebruikt.  

 

Fysieke veiligheid:                                                                                                                                

T.a.v.  fysieke veiligheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote risico’s:  

1. Kind valt van de trap of op een gladde vloer.  

 

 Te nemen maatregelen:  

 

•  Leer kinderen goed gedrag aan, zoals rustig lopen in de gangen en rustig zitten aan 

    tafel; 

•  Er wordt tijdens de aanwezigheid van kinderen niet gedweild.  

 

 

2. Warme dranken op de groep (soep, thee en koffie).  

 

Te nemen maatregelen: 

 

 • We bewaren koffie en thee in thermoskannen;  

•  De warme thee of soep die kinderen drinken, lengen we aan met water; 

•  Warme thee of koffie wordt buiten het bereik van de kinderen gehouden. 

       

3. Gebruik ruimtes: kinderen komen in ruimtes, waar gevaarlijke spullen staan zoals de 

keuken, de kelder en het kantoor.  

 

Te nemen maatregelen:  

 

•  De ruimtes waar gevaarlijke spullen voor kinderen staan, zijn afsluitbaar;  
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•  Schoonmaakmiddelen staan ten alle tijden buiten bereik van kinderen, dus in een 

    afsluitbare kast of hoog opgeborgen;  

•  Alle medewerkers krijgen de instructie deze deuren ten alle tijden af te sluiten; 

 • Alle medewerkers zorgen ervoor dat er geen obstakels voor de vluchtuitgangen 

    staan, zodat ze vrij zijn en ten alle tijden direct toegang geven naar buiten.  

 

4. Buitenspelen in de tuin of bij de speelplaatsen in de directe omgeving van BSO.  

 

Te nemen maatregelen:  

 

•  Als kinderen buitenspelen is er altijd toezicht van een pedagogisch medewerker;  

•  Een keer per maand worden alle speeltoestellen gecontroleerd, bij een defect  

    wordt de gemeente ingelicht. 

 

5. Kind bezeert zich aan kapot speelgoed. 

 

Te nemen maatregelen:  

 

•  De pedagogisch medewerker controleert al het speelgoed op de groep eens per 

   maand;  

•  Kapot speelgoed wordt direct weggehaald en afhankelijk van de schade hersteld  

    of weggegooid. 

 

•  Verstikking.  

Genomen maatregelen zijn eventueel touwtjes verwijderen of hoog vastzetten van 

zonwering, attent zijn op touwtjes in capuchons, attent zijn bij eten van druiven en 

kerstomaatjes (doorsnijden bij heel jonge kinderen), jonge kinderen tijdens eten laten zitten. 

•  Vergiftiging.  

Genomen maatregelen zijn het zo min mogelijk aanwezig zijn van giftige stoffen op locatie 

en als wel aanwezig, ze opbergen in een gesloten kast. Attent zijn op giftige planten op de 

locatie (er is een lijst met giftige planten verspreid)  

•  Verbranding.  

Genomen maatregelen zijn geen hete dranken in de nabijheid van kinderen, op het midden 

van de dag niet in de zon spelen, kinderen goed insmeren.   
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Sociale veiligheid:                                                                                                                                  

T.a.v.  sociale veiligheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote risico’s:  

•  Kindermishandeling.  

Genomen maatregelen zijn dat er een Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is, 

die jaarlijks wordt besproken. Daarnaast volgt vier keer per jaar een groep medewerkers een 

training communiceren met ouders bij vroeg-signalering waarin ook de Meldcode wordt 

besproken.   

•  Vermissing.  

Genomen maatregelen zijn duidelijke afspraken over toezicht bij het buitenspelen en hoe te 

handelen bij uitstapjes, buitenruimtes zijn voor jongere kinderen afgesloten en er is een 

‘drempel’ voor kinderen op de locatie om deze zonder toezicht te verlaten. 

 

Gezondheid:                                                                                                                                          

T.a.v.  gezondheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote risico’s:  

•  Medische fouten:  

Genomen maatregelen zijn gebruik van medicijnverklaringen en duidelijke afspraken over 

medisch handelen en plaatsen van kinderen met medisch risico, iedereen EHBO en 

voldoende BHV’s.  

•  Infectieziektes:  

Algemene maatregel is dat bij infectieziektes (als griep, kinkhoest) dat extra hygiëne 

maatregelen genomen als handhygiëne en extra schoonmaken spelmateriaal. Genomen 

maatregelen om medewerkers sneller van de benodigde BB 18.009a KION beleidsplan 

Veiligheid en Gezondheid, oktober 2018 Pagina 6 van 13 informatie te voorzien is dat alle 

iPads op de groepen de Kiddi app hebben, Bovendien zorgen we bij infectieziektes voor 

informatievoorziening via/ van de GGD naar ouders.  

•  Binnenmilieu: Genomen maatregelen zijn dat alle locaties zijn onderzocht op 

ventilatieeisen en er een pilot start met continue meten van CO2 gehaltes in ruimtes, met 

push berichten als er acties nodig zijn (zowel meting van temperatuur in de ruimtes als in de 

koelkasten).  

•  Buitenterrein:  

protocol giftige planten en netten op zandbakken i.v.m. uitwerpselen van dieren.  
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Voedselveiligheid: 

 T.a.v. voedselveiligheid volgen we de Hygiënecode voor Kleine instellingen. Het is een 

praktijkhandleiding en een hulpmiddel om de voedselveiligheid van de maaltijden en de 

verstrekte producten te borgen en te bevorderen.  

https://www.maatschappelijkekinderopvang.nl/veiligheid-en-gezondheid-

kinderopvang/hygienecode-warenwet-kinderopvang-hygiene/#docsdossier 

 

Protocollenmap met bijbehorende lijsten  

Aanvullend op bovenstaande maatregelen, werkt De Voetbal BSO met volgens specifiek 

uitgewerkte protocollen. Op de locatie is een handboek aanwezig waar deze protocollen in 

te lezen zijn. Het gaat om de volgende protocollen: 

 1. Ziektebeleid                                                                                                                                          

2. Toedienen medicijnen (protocol, toestemmingformulier en aftekenlijst)                                 

3. Allergische aandoening (protocol en stappenplan)                                                                           

4. Protocol mishandeling en ongewenste intimiteiten                                                                      

5. Traploopprotocol                                                                                                                                 

6. Uitstapjes protocol                                                                                                                                

7. Calamiteiten protocol (brandplan)                                                                                                   

8. Warmte protocol                                                                                                                                 

9. Ventilatie protocol                                                                                                                               

10. Risico’s brandwonden                                                                                                                         

11. Vervoer protocol                                                                                                                              

12. Hygiënecode voor Kleine instellingen (temperatuurlijsten voedsel labelen)                                     

13. Buiten speel protocol 

 

Handelswijze als er toch iets mocht gebeuren 

 Alle pedagogisch medewerkers hebben een diploma KinderEHBO en volgen de herhalingen. 

Mocht zich een ongeval voordoen dan zijn zij in staat adequaat te handelen. Daarnaast is er 

een calamiteitenplan aanwezig, zijn er protocollen en wordt er gebruik gemaakt van de Kiddi 

app waarin staat beschreven hoe te handelen bij incidenten.   

 

 

https://www.maatschappelijkekinderopvang.nl/veiligheid-en-gezondheid-kinderopvang/hygienecode-warenwet-kinderopvang-hygiene/#docsdossier
https://www.maatschappelijkekinderopvang.nl/veiligheid-en-gezondheid-kinderopvang/hygienecode-warenwet-kinderopvang-hygiene/#docsdossier
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5) Risico-inventarisatie  

 

Op de Voetbal BSO zijn de locatie specifieke risico’s in beeld gebracht door het uitvoeren van 

de scans en checks van de Risico Monitor. Aan de hand van de geïnventariseerde risico’s 

wordt een plan van aanpak opgesteld. Zo brengen we in kaart hoe we met de risico’s 

omgaan.  

In het kader van de invoering van de IKK is dit beleidsplan ‘veiligheid en gezondheid’ van 

toepassing per 01-07-2020. Daarnaast zullen wij de huidige risico inventarisaties veiligheid 

en gezondheid jaarlijks blijven doen. Om in kaart te brengen hoe we met risico’s omgaan, 

moet geïnventariseerd worden of de werkinstructies, het beleidsplan, protocollen en andere 

afspraken er ook daadwerkelijk toe leiden dat risico’s tot het minimum worden beperkt.  

Eventueel nieuwe medewerkers en stagiaires/vrijwilligers krijgen een overzicht van de 

afspraken van de locatie waar ze werken en worden daarop ingewerkt. Van aanpassingen 

worden zij via hun begeleider of notulen op de hoogte gebracht. Dagelijks vindt er een 

visuele check plaats van de ruimtes binnen en buiten. Pedagogisch medewerkers bekijken de 

ruimte als ze binnenkomen. Risicovolle situaties of bijzonderheden worden direct verholpen. 

 

6.1) Grensoverschrijdend gedrag 

 

Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of kinderen kan een enorme impact hebben 

op het welbevinden van het getroffen kind. Op de Voetbal BSO heeft dit thema dan ook onze 

bijzondere aandacht. 

Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan wij elke vorm van bedreigende of gewelddadige 

interactie van fysieke, psychische of seksuele aard die de een persoon ten opzichte van de 

andere persoon actief of passief opdringt. Het gaat bij grensoverschrijdend gedrag om 

situaties waarin iemand geestelijk of lichamelijk schade wordt toegebracht of in zijn 

ontwikkelingsmogelijkheden wordt geblokkeerd. Daarom beschrijven we hoe het risico op 

grensoverschrijdend gedrag door zowel aanwezige volwassenen als kinderen zo veel als 

mogelijk wordt beperkt. Het gaat om het risico op grensoverschrijdend gedrag door de 

beroepskrachten, de stagiairs, overige aanwezige volwassenen en kinderen.  
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We nemen de volgende maatregelen genomen om grensoverschrijdend gedrag met elkaar 

te voorkomen en hoe te handelen wanneer dit alsnog gebeurt;  

 •  Tijdens teamoverleg wordt regelmatig over het onderwerp gesproken om zo een open 

cultuur te creëren, waarbij medewerkers elkaar durven aan te spreken. De gedragscode 

welke voor alle medewerkers geldt komt dan ook aan de orde; 

•   In het pedagogisch beleidsplan hebben we opgenomen dat kinderen wordt geleerd hoe je 

met elkaar om kunt gaan waarbij respect is voor normen en waarden. Zo weten kinderen 

wat gepast en ongepast gedrag is; 

 •   Daarnaast leren we kinderen dat het belangrijk is dat ze het direct aangeven als zij 

bepaald gedrag ervaren dat niet wenselijk is. We helpen ze mondiger te maken op 

momenten dat dit nodig is.  

Hierop aanvullende maatregelen; 

•   Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG);                                            

•   Medewerkers spreken elkaar aan als ze merken dat het vierogenprincipe niet goed wordt 

nageleefd;                                                                                                                                                    

•   Er zijn duidelijke afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een ander kind 

mishandelt op de opvang en deze afspraken zijn bekend;                                                                        

•   Er is een protocol wat te doen als kindermishandeling wordt vermoed en medewerkers 

zijn hiermee bekend. 

 

Het moet duidelijk zijn dat voor machtsmisbruik, ongewenste intimiteiten, pesten en 

dergelijke geen plaats is en respect voor een ander hoog in het vaandel moet staan.  

Gedragsregels moeten zorgen voor een prettig klimaat binnen de Voetbal BSO; 

•  Er wordt niet geroddeld, gescholden of gediscrimineerd,. Ook wordt niemand uitgelachen, 

vernederd of buitengesloten;                                                                                                                  

•  Er wordt niet gedreigd met lichamelijk of verbaal geweld. Het gebruik ervan is eveneens 

uitgesloten;                                                                                                                                                     

•  Iedereen die gedrag vertoont dat als onacceptabel wordt ervaren, wordt hierop 

aangesproken;                                                                                                                                           

•  We houden ons allemaal aan gemaakte afspraken;                                                                         

•  We zijn zuinig op het materiaal en de omgeving van de BSO;                                                       

•  We zijn zuinig op de bezittingen van een ander;                                                                               

•  De medewerker grijpt in als zich ongewenste situaties (dreigen) voor te doen;                                                 



 
 

Veiligheids- en gezondheidsplan Voetbal BSO Time4Skills        maart 2020 

  Pagina 10 
 

•  De medewerker is consistent en betrouwbaar in zijn of haar gedrag;                                                   

•  De medewerker wijst plagen en pesten – zelfs te kleinste vorm ervan -  te allen tijde af;                     

 •  De medewerker luistert naar het kind en neemt het kind serieus;                                              

•   De medewerker benadert het kind positief en let meer op de dingen die goed gaan dan 

op de verkeerde dingen;                                                                                                                           

•  De medewerker gebruikt geen seksueel getint taalgebruik en maakt geen seksueel getinte 

grappen of opmerkingen;                                                                                                                            

•  Er wordt door medewerker actief aandacht besteed aan zelfredzaamheid en weerbaar 

gedrag;                                                                                                                                                        

•  De ouders worden direct geïnformeerd over calamiteiten;                                                             

•  De ouders hebben inzagerecht in alle gegevens die over het kind worden opgeslagen.  

 

6.2) Achterwachtregeling  

 

Als in een uitzonderlijke situatie er maar één medewerker aanwezig is op de locatie en dit 

ook is toegestaan gezien het aantal kinderen, wordt de achterwachtregel toegepast. De 

achterwachtregeling is om er voor te zorgen dat er bij calamiteiten iemand kan bij 

bijspringen. In eerste instantie wordt gekeken of er een andere volwassene aanwezig kan 

zijn in het gebouw. Dit kan een volwassen stagiaire zijn, een vrijwilliger of een medewerker 

van een andere gebruiker van het pand. Is er geen andere volwassene op de locatie, dan is 

er een volwassene die binnen 15 minuten aanwezig kan zijn telefonisch bereikbaar. Hierover 

worden duidelijke afspraken gemaakt met deze achterwacht.  

 

 

7)     EHBO-regeling 

Bij de Voetbal BSO werken we met Eerste Hulp aan kinderen van het Rode Kruis. Alle 

medewerkers zijn in het bezit van een geldig en geregistreerd certificaat voor kinder-EHBO. 

Op onze vestigingen doen we er alles aan om te voorkomen dat een kind letsel oploopt als 

gevolg van een ongeluk(je). Toch is dit helaas niet geheel te voorkomen. Daarnaast kunnen 

zich andere calamiteiten voordoen, waardoor EHBO noodzakelijk is. Daarna komt de 

Brandweer onze vestigingen inspecteren. Het gebouw, ons brandplan en ons 

ontruimingsplan worden dan gecontroleerd. Daarnaast zal met het team op jaarlijkse basis 

een brandoefening worden uitgevoerd. 
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8) Beleidscyclus 

 

Ons beleidscyclus bestaat uit vier fasen:  

•  Fase 1 - er worden voorbereidingen gedaan om de risico-inventarisatie/QuikScan uit te 

kunnen voeren; 

 • Fase 2 – er wordt daadwerkelijk aan de slag gegaan met de risico-inventarisatie. In deze 

fase wordt met de medewerkers de behandelde thema`s besproken, zodat er een overzicht 

ontstaat van aandachtspunten die voor verbetering vatbaar zijn;  

 • Fase 3 - er wordt een plan van aanpak opgesteld hoe deze verbeterpunten het beste 

aangepakt kunnen worden;  

 • Fase 4 - de laatste fase is de evaluatie waarin we kijken of de aanpassingen hebben geleid 

tot werkelijke verbeteringen.  

Het doorlopen van de cyclus duurt gemiddeld een jaar; dit kan eventueel korter zijn, 

wanneer kleine onderwerpen in delen worden opgepakt. Onze beleidscyclus starten we met 

een uitgebreide risico-inventarisatie, waar op basis van de resultaten van de rie, een 

actieplan en jaarplan worden opgesteld.                                                                                                   

De voortgang van beide plannen wordt maandelijks geëvalueerd, eventueel in teamoverleg. 

Het beleidsplan ‘V&G’ zal - waar nodig - worden bijgesteld. In het plan van aanpak staat 

beschreven welke maatregelen er worden genomen om het beleidsplan aan te laten sluiten 

bij de actuele situatie.    

 Eenmaal per jaar wordt het beleid geëvalueerd. Dit gebeurt door middel van het invullen 

van de RIE gezondheid en veiligheid. De uitkomsten worden geëvalueerd. Tussentijds kan 

het beleid getoetst worden aan de hand van:  

•  Het ongevallen formulier;                                                                            

•  Het behandelen van klachten;                               

•  De screening van de GGD;                                   

•  Evaluatie van de brandweer.  

Mits het nodig zal het beleidsplan ‘V&G’ tussentijds worden bijgesteld. De wijzigingen en het 

plan van aanpak worden in het teamoverleg besproken.  
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9) Communicatie en afstemming; intern en extern 

 

De Voetbal BSO vindt het belangrijk haar medewerkers zich betrokken voelen bij het 

veiligheids- en gezondheidsbeleid. Wanneer het beleidsplan voor ‘V&G’  wordt op- of 

bijgesteld, spelen zij daar een nadrukkelijke rol in. De contactpersonen veiligheid en 

gezondheid zijn daarbij voor de beleidsmedewerker het aanspreekpunt.  

Tijdens teamoverleg is het bespreken van mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s een 

vast agendapunt. Zo wordt het mogelijk zaken bespreekbaar te maken en direct bij te 

stellen. Teamleden die niet aanwezig zijn tijdens een overleg worden door de notulen op de 

hoogte gebracht of door een mentor/begeleider bijgepraat. Verder worden nieuwe 

medewerkers worden tijdens hun inwerkperiode op de hoogte gesteld van het beleid 

veiligheid en gezondheid en de afspraken op de locatie.  

Belangrijke aandachtspunten worden via onder de aandacht gebracht van medewerkers en 

ouders (Ouderportaal, mail). Veiligheids- en gezondheid aspecten worden hierin besproken 

en waar nodig worden acties uitgezet.  

 

10) Tot slot 

 

In dit plan staat het beleid en maatregelen beschreven die te maken hebben met de 

veiligheid en gezondheid van de Voetbal Time4Skills. Omdat dit een nieuw beleidsplan is en 

we een aantal zaken nog verder uit moeten werken, gaan we dit plan na zes maanden in zijn 

geheel evalueren. 


