Jaarverslag veiligheid 2016
1. Algemeen
Het veiligheidsverslag is een totaal overzicht van de veiligheidsaspecten binnen ‘it fûgelnêst’. Met het
veiligheidsverslag wordt inzichtelijk gemaakt wat er in de afgelopen periode is gebeurd op het gebied
van veiligheid en wat er nog gedaan moet worden.
Het veiligheidsverslag is een evaluatiemoment voor alle onderdelen van de inventarisatie. In het
veiligheidsverslag is uitgewerkt wat er is gedaan en welke acties er uit zijn voortgekomen en hoe het is
gesteld met de veiligheid in ons kinderdagverblijf. Door de acties in het actieplan te evalueren wordt
duidelijk of de genomen maatregelen het gewenste resultaat opgeleverd hebben. Het
veiligheidsverslag wordt ook gebruikt om ouders te informeren.
Voor de risico – inventarisatie veiligheid is er in maart 2016 voor de groepen een nieuwe
inventarisatielijst ingevuld.
Het actieplan wordt jaarlijks geëvalueerd. Bevindingen uit het actieplan zijn in de teamvergadering van
31 mei 2016 besproken. Zo ontstaat er veel aandacht voor de veiligheid in ons kinderdagverblijf.
Voor de RI&E veiligheid is gebruik gemaakt van de handleiding “veiligheidsmanagement, methode
voor in de kinderopvang” van de Stichting Consument en Veiligheid. In maart 2017 wordt weer een
nieuwe risico – inventarisatie voor het gehele kinderdagverblijf gemaakt.
2. De inventarisatie
De inventarisatie is gemaakt aan de hand van een checklist. De risico’s die volgens de checklist
veiligheid en risicoanalyse zijn beoordeeld, omvatten punten verdeeld over de volgende
groepen/ruimtes: de entree, de slaapruimten, de leefruimte(n), het sanitair, de keuken, de bergruimte,
de buitenruimte/speelplaats en de omgeving/straat. Per groep of ruimte worden de
beoordelingspunten omschreven en een toelichting daarop samengevat.
Entree;
Uit de inventarisatie van de entree kan worden geconcludeerd dat er geen risico’s aanwezig zijn. Wel
moeten én ouders én leidsters alert blijven bij het halen van de kinderen wanneer er gespeeld wordt in
de centrale hal.
Centrale speelhal;
Uit de inventarisatie van de entree kan geconcludeerd worden dat met name gedrag van leidsters en
ouders erg belangrijk zijn. Bij het halen moet je als ouder bewust zijn van het gedrag van je kind(eren).
Kinderen willen of nog even spelen of naar huis. De ouder en de leidster zijn dan soms in gesprek,
maar moeten altijd alert blijven.
Uit de inventarisatie van de centrale hal kan verder geconcludeerd worden dat er geen risico’s
aanwezig zijn.
Slaapruimte;
Uit de inventarisatie van de slaapruimtes kan geconcludeerd worden dat de slaapruimte als veilig
aangemerkt kunnen worden. Er staan bedden in die voldoen aan de nieuwe NEN normen die gelden
vanaf 2016. De slaapruimte is ruim ingericht en zijn voorzien van een camera beveiliging, tevens
gebruiken de leidsters een babyfoon.
Leefruimte;
De leefruimtes zijn veilig voor kinderen. Het meubilair en de inrichting is zodanig dat kinderen zich
goed kunnen bewegen in de ruimte. De risico’s zitten voornamelijk in het vingers tussen de deur
krijgen, vallen van of botsen tegen meubilair of elkaar. Ook het uitglijden door peuters op de vloer
wordt geconstateerd. Ook ligt er regelmatig speelgoed op de grond, omdat kinderen dan aan het
spelen zijn. Het struikelen over speelgoed is een risico wat wel aanwezig is, maar dat wordt
geaccepteerd. De leidsters zijn verantwoordelijk en hebben aandacht voor de veiligheid in de
leefruimtes.
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Sanitair kinderen;
Het sanitair van alle groepen is veilig voor kinderen. Het grootste risico dat kinderen kunnen lopen is
het van de aankleedtafel afdraaien. De leidsters laten kinderen niet alleen op de aankleedtafel en
staan voor de kinderen, waardoor het risico verkleind wordt.
Keuken;
Alle groepskeukens zijn buiten de groep geplaatst. De centrale keuken heeft een traphekje voor de
ingang, zodat kinderen niet ongezien de keuken in kunnen. Kinderen mogen niet alleen in de centrale
keuken komen. Het hekje van de keuken staat zoveel mogelijk dicht als kinderen in de speelhal
spelen. De kans op een ongeval is vrij klein, alleen het letsel groot.
Buitenruimte;
De buitenruimte heeft vier speelgelegenheden. Twee voor de dagopvang kinderen, één voor de
B.S.O. kinderen en een ruimte waar alle kinderen kunnen spelen.
De buitenruimte is vrij groot. Het buitenterrein is aangrenzend aan de groepen. Er is ook een
buitenspeelterrein aan de voorkant van het pand. De buitenruimten zijn voorzien van een veilig hek en
de leidsters controleren of de hekken werkelijk gesloten zijn. Bovendien checken de leidsters de
buitenruimten op zichtbaar vuil.
Sanitair volwassenen, bergruimte en omgeving;
Kinderen komen niet alleen in het sanitair van de volwassenen. In de omgeving is het grootste risico
de uitstapjes buiten de deur. Er is in 2008 een protocol uitstapjes geschreven en deze wordt ieder jaar
tijdens de teamvergadering besproken.
Zoals uit de inventarisatie en het actieplan blijkt zijn er een flink aantal risico’s, die betrekking hebben
op het gedrag van een kind. Dit zijn risico’s die niet te vermijden zijn. De maatregelen/actie, die een
productoplossing waren, zijn allemaal uitgevoerd. De gedragsmaatregelen zijn omschreven in de
huisregels en besproken in de teamvergadering.
Juli 2016 is tevens de inventarisatie voor de brandveiligheid uitgevoerd. De inventarisatie
brandveiligheid inventariseert het gebouw op uitgangen en vluchtroutes, brandblusmiddelen,
noodverlichting en bewegwijzering vluchtroute, ontruimingsplan en bedrijfsnoodplan,
bedrijfshulpverlening, stoffering en versieringen, elektriciteitsvoorziening, verwarming- en
kookgelegenheden en afval.
Uit de inventarisatie brandveiligheid kwamen geen acties. In 2009 is er een brand - meld installatie
geplaatst. Het ontruimingsplan is herschreven n.a.v. de bespreking van een oefening.
3. Acties
In het actieplan zijn alle acties voor 2016 opgenomen met een hoge urgentiecode.
De acties die een gedragsmaatregel zijn, zijn opgenomen in de huisregels 2016 van het
kinderdagverblijf. De huisregels 2016 zijn met het team besproken in de teamvergadering van 31 mei
besproken.

4. Evaluatie 2016
Veel van de maatregelen / acties kunnen slechts als handeling in het werk plaatsvinden door de
leidsters. Deze handelingen zijn beschreven in de huishoudelijke regels van het handboek. Met de
leidsters is de RI&E veiligheid in de teamvergadering van 31 mei 3016 besproken. De risico’s van de
verschillende ruimtes zijn onder verdeeld in categorieën. In maart 2017 wordt er een nieuwe
inventarisatie gemaakt van het gehele kinderdagverblijf.
Registratie ongevallen en / of gevaarlijke situaties:
Naast het invullen van de checklisten wordt er gebruikt gemaakt van de (bijna) ongevallen registratie.
In 2016 zijn er 6 registratieformulieren ingevuld door de leidsters. De registratieformulieren kunnen
worden ingevuld bij weinig voorkomende ongevallen of ongevallen die door een ongewone situatie zijn
ontstaan.
We hebben geconstateerd dat we altijd alert moeten zijn, dat we soms risico’s moeten accepteren.
Ook kunnen we door deze registraties ongevallen voorkomen.
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Registratie ongevallen en / of gevaarlijke situaties: 2016
10 maart 2016: jongetje (BSO) springt van de trap van het speeltoestel, valt ongelukkig, hij
heeft zijn arm gebroken.
Actie: kinderen er op attenderen dat je niet van de trap moet springen.
17 juni 2016: peuter stoot met zijn hoofd tegen het stuur van een fietsje, sneetje in huid.
Actie: Stuur is met rubberdoppen aangepast.
10 augustus 2016: peuter stoot zijn hoofd tegen ‘speelbuis’, beetje bloed, risico geaccepteerd.
20 september 2016: een ouder glijdt met mat en al weg in de kleine hal.
Actie: Mat met anti- slip kleed eronder gelegd.
26 september 2016: dreumes stoot zich aan openstaand hek, blauw plek.
Actie: Er is een haakje geplaatst, het hek kan dan bij het openstaan vast worden gezet.
27 september 2016: metalen strip bij mat zit los. Strip kwam bijna in sandaal van dreumes.
Actie: Strip is opnieuw bevestigd.
5. Ontruimingsplan en evaluatie brandoefening 2016
Kinderdagverblijf ‘it fûgelnêst’ beschikt over een brand- en ontruimingsplan. In 2016 is het brand- en
ontruimingsplan opnieuw bekeken en aangepast. In de teamvergadering is dit plan besproken.
Verbeter- & aandachtpunten & actie-afspraken:
-geen materialen voor de vluchtdeur
-overleggen hoe je de vluchtroute neemt bij brand
-kind- en ouderlijsten meenemen
-altijd verschoonruimten en wc’s controleren (ook al speel je buiten)
-sluit ramen en deuren
Op 19 januari 2016 is door het brandbeveiligingsbedrijf Hoekstra de
brandslanghaspel/brandblusser gecontroleerd. Een veiligheidsslot werd weer geplaatst.
13 april 2016 is er inspectie uitgevoerd op de bliksemafleider-installatie .
Op 5 oktober heeft de heer J.Dijkstra, controleur brandpreventie, een inspectie uitgevoerd.
Tijdens deze controle is geconstateerd dat het gebouw voldoet aan de
brandveiligheidsvoorschriften.
Op 15 september 2016 hebben alle leidsters de EHBO cursus gevold.
6. Conclusie
Op grond van de beoordeling van alle risico’s, verdeeld over de verschillende ruimtes in ons
kinderdagverblijf, mag worden geconcludeerd dat er sprake is van een veilige situatie, met een kleine,
maar normale kans op ongevallen. Veiligheid is een voortdurende zorg van het management en de
leidsters.
7. Overige
In de nieuwsbrief worden de ouders geïnformeerd over de Risico – inventarisatie veiligheid. In de
eerst volgende oudercommissie vergadering (21 februari 2017) wordt het jaarverslag veiligheid
besproken.
Verantwoordelijke en implementeren van de maatregel in het team;
De manager is eindverantwoordelijke voor de te nemen maatregelen en het implementeren ervan in
het team. In de teamvergadering is aandacht besteed aan het invullen van de checklisten en het
inschatten van de kans op letsel. Samen met het team zijn de risico’s besproken en hoe te handelen
om het risico in te beperken.
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