Jaarverslag veiligheid 2018
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 evaluatie voor alle onderdelen van de inventarisatie. In het
verslag 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 op de formulieren 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 zijn gedurende het jaar 2018 op de groepen
formulieren ingevuld.
Het actieplan wordt in de teamvergaderingen geëvalueerd. Bevindingen uit het actieplan zijn
in de vergaderingen besproken. Zo ontstaat er veel aandacht voor de veiligheid in ons
kinderdagverblijf.
Voor de RI&E veiligheid is gebruik gemaakt van ons beleidsplan Veiligheid & Gezondheid.

2. De inventarisatie
De inventarisatie is gemaakt aan de hand ons beleidsplan en formulieren. De risico’s die
volgens de pedagogische medewerkers zijn geconstateerd omvatten risico’s 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.

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 het 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.
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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.

Sanitair kinderen;
Het sanitair van alle groepen is veilig voor kinderen. Het grootste risico voor kinderen 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/acties, die een productoplossing waren, zijn allemaal uitgevoerd. De
gedragsmaatregelen zijn omschreven in de huisregels en besproken in de teamvergadering.
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.
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3. Acties
De acties die een gedragsmaatregel zijn, zijn opgenomen in de huisregels 2019 van het
kinderdagverblijf. De huisregels 2019 zijn met het team besproken in de teamvergadering.

4. Evaluatie 2018
Veel van de maatregelen / acties kunnen slechts als handeling in het werk plaatsvinden door
de leidsters. Deze handelingen zijn beschreven in de huisregels. Met de leidsters is de RI&E
veiligheid in de vergaderingen besproken. In 2019 worden er regelmatig nieuwe
inventarisaties gemaakt.

Registratie ongevallen en / of gevaarlijke situaties:
Naast het invullen van de risico-formulieren wordt er gebruikt gemaakt van de (bijna)
ongevallen registratie. In 2018 zijn er 4 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.

Registratie ongevallen en / of gevaarlijke situaties: 2018
• 29 april 2018
Een jongetje balanceerde op een kei en gleed uit. Risico accepteren, maar
kinderen wijzen op de risico’s.
• Op 20 juni botsten 2 peuters, hollend. Tegen elkaar aan. Het éne kindje met
haar mond tegen het voorhoofs van het andere kindje. De tanden van het éne
kindje raakten daardoor los. Een tandartsbezoek was noodzakelijk.
Het ongeluk kan moeilijk worden voorkomen. Wel worden kinderen erop
gewezen dat je altijd goed moet uitkijken.
• 22 oktober 2018
Een jongetje speelde in de boom en viel uit de boom. Actie: niet hoger
klimmen dan toegestane hoogte (d.m.v. lint).
• 9 november 2018
Een meisje struikelt vlak voor speelhuisje en valt op de rand van de tree. Zij
heeft een snee in de wenkbrauw en de huisarts heeft de wenkbrauw ‘geplakt’.
De kinderen wijzen op het gevaar, de risico’s worden geaccepteerd.
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5. Brandveiligheid 2018
Kinderdagverblijf ‘it fûgelnêst’ beschikt over een brand- en ontruimingsplan.
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 22 februari 2018 is door het brandbeveiligingsbedrijf Hoekstra de
brandslanghaspel/brandblusser en de noodverlichting gecontroleerd. Tevens werden
4x TL8 vervangen.
26 juni 2018 werden de noodverlichtingen vervangen door nieuwe.
2 oktober 2018 werd door Hankel’s technisch bedrijf de inspectie t.b.v.
bliksumafleider-installatie van ‘it fûgelnêst’ uitgevoerd.
Op 23 oktober 2018 hebben de medewerkers de herhaling kinder-ehbo gevolgd.
In 2018 heeft Chubb nagelaten om het onderhoud te plegen.

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
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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