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Woord vooraf 
 

Voor u ligt het Veiligheidsplan en Gezondheidsbeleid van de peutergroep van de Montessorischool 
Wassenaar.  Het pedagogisch beleidsplan ligt ten grondslag als visie op onze manier van opvang en 
onderwijs bieden aan kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. Met dit Veiligheidsplan en 
Gezondheidsbeleid gaan we meer inhoudelijk in op Veiligheid en Gezondheid in onze Peutergroep en 
“Peuters in de Onderbouwgroep”. Dit is bedoeld als een werkdocument dat voor óns meerwaarde 
heeft, boven de risico-inventarisaties en de pedagogische beleidsplannen.   

De peutergroep van de Montessorischool Wassenaar streeft hoge kwaliteit na in alle aspecten van de 
zorg en het onderwijs aan peuters. De wet Kinderopvang schrijft voor dat iedere 
kinderopvangorganisatie een uitgebreide risico-inventarisatie doet, hier een actieplan aan koppelt en 
dit jaarlijks evalueert en eventueel bijstelt.  
De toezichthouder (GGD) controleert de veiligheid van de organisatie aan de hand van het 
veiligheidsplan en steekproefsgewijze controles.  

Met dit veiligheidsplan en gezondheidsbeleid gaan we inhoudelijk meer in op Veiligheid en 
Gezondheid in onze peutergroep.  
Om helder te maken wat wij met gebruikte termen bedoelen geven we een aantal definities weer 
zoals wij deze gebruiken: 

Begrip Definitie Praktische omschrijving risico’s 
Fysieke Veiligheid De mate waarin kinderen 

beschermd zijn en zich 
beschermd voelen tegen 
persoonlijk leed door 
ongevallen en tegen onheil van 
niet-menselijke oorsprong 

Vallen, verstikking, vergiftiging, 
verbranding, verdrinking, 
weglopen, klem zitten, snijden, 
stoten/botsen 

Sociaal emotionele veiligheid Hieronder wordt verstaan de 
bescherming of het zich 
beschermd voelen tegen 
gevaar dat veroorzaakt wordt 
door of dreigt door menselijk 
handelen . Het kind moet 
kunnen rekenen op een 
volwassene die adequaat 
voorziet in zijn basale fysieke 
en emotionele behoeften; die 
hem beschermt tegen gevaar 
en die daarin continuïteit en 
voorspelbaarheid biedt. 

Vaste groepsindeling, 
voorspelbaarheid, regels, 
meegaan en uitdagen in 
toenemende autonomie, 
grensoverschrijdend gedrag  
en veiligheid bv 

Gezondheid Gezondheid is een gevoel van 
zowel lichamelijk, als 
geestelijk, als maatschappelijk 
welzijn. Het betekent meer 
dan het ontbreken van ziektes 

Binnenmilieu, buitenmilieu van 
de peutergroep, een gezonde 
leefstijl, ziektes, diëten, 
medisch handelen. 

  

  



Werkwijze/borging van het veiligheidsplan en gezondheidsbeleidplannen: 

 

Het doel van het uitvoeren van een risicomonitor is om een continu proces van bewustzijn te creëren 
met betrekking tot veiligheid en gezondheid en de eventuele risico’s daarbij. Zo kunnen wij kinderen 
opvangen in een veilige omgeving waar zij tot ontwikkeling kunnen komen. Dit doen wij door: 

- Kinderen te beschermen tegen grote risico’s  
- Kinderen leren omgaan met kleine risico’s 

Plan: 

Maandelijks bespreken wij in onze peutervergadering het onderdeel veiligheid en gezondheid. De 
punten die in dit document naar voren komen, zijn onderwerpen die aan bod komen en waarover we 
in gesprek zijn. We kijken naar onze dagelijkse werkzaamheden en bespreken waar er verbeteringen 
kunnen worden doorgevoerd. Doelen worden vastgelegd en er worden notulen gemaakt van de 
teamvergaderingen. Medewerkers voelen zich veilig feedback te geven op beleidszaken en 
professioneel handelen van elkaar en zijn betrokken bij de gang van zaken (waaronder het 
veiligheidsplan en gezondheidsbeleid) Het document zal worden aangepast wanneer nodig als 
continue proces van evalueren en schakelen om de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden en 
aan te passen waar nodig.  

De nadruk in dit veiligheidsplan ligt op preventieve maatregelen. Mocht er onverhoopt toch iets 
voorvallen dan treden er protocollen in werking waarin concreet, stap voor stap, staat beschreven 
wie, wat, wanneer moet doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan brand, kindermishandeling of een 
ongeluk. Waar dit van toepassing is zal een verwijzing worden gedaan naar de bijlagen of digitale 
plaatsen waar voorgenoemde documenten te vinden zijn.  

Do: 

We voeren de geplande verbeteringen uit op een veilige manier. Dit doen we zelf of door ingehuurde 
professionals. Zo worden elk jaar de brandblussers en koolstofmonoxide meters gecontroleerd door 
een professioneel bedrijf. 

Check: 

We evalueren de doorgevoerde verbeteringen en vergelijken deze met de oorspronkelijke situatie. 
Hierbij hebben we ook aandacht voor of het daadwerkelijk een meerwaarde oplevert. We 
communiceren met betrokkenen hierover en zijn transparant over ons eigen handelen en de 
overwegingen die genomen zijn.  We kunnen motiveren waarom we voor een betreffende optie 
hebben gekozen en waarom we andere opties hebben afgewezen. 

Actualiseren: 

De houdbaarheid van dit document is maximaal een jaar, waarnaast het ook maandelijks besproken 
en geëvalueerd wordt op de peutervergadering. Dit zorgt ervoor dat we als team ons steeds bewust 
zijn van en handelen volgens een bepaalde werkwijze zoals we met elkaar hebben besproken en 
afgesproken.  
Het plan wordt bijgesteld waar nodig op het moment dat het nodig gevonden wordt, dus 
bijvoorbeeld naar voren komt in de vergadering. We communiceren met alle betrokkenen hierover 
en zijn transparant over ons eigen handelen en waarnemingen.  



Het veiligheidsplan is fysiek op de groep te vinden in de map met alle beleidsnotities, het is als 
bestand te vinden in de peutermap op Sharepoint . Op deze manier is het inzichtelijk voor 
medewerkers en als naslagwerk te pakken als de situatie daar om vraagt. Het document wordt op de 
website onder de peutergroep geplaatst en is op deze manier inzichtelijk voor ouders. 

 
 

 

  



Risico's Veiligheidsaspecten in beeld 

Veiligheidsrisico met betrekking tot fysieke veiligheid: 

Om risico’s in kaart te brengen hebben we de afgelopen jaren gewerkt met de risico-inventarisaties 
Veiligheid en Gezondheid, een methode van Stichting Consument en Veiligheid voor de 
Kinderopvang. Voor ons is dat een goede methode om veiligheidsrisico’s te classificeren. Derhalve 
zijn onze risico-inventarisaties de basis van hieronder beschreven veiligheidsrisico’s. De 
veiligheidsaspecten rondom fysieke veiligheid maar met mogelijk kleinere gevolgen dan omschreven 
in het schema hieronder, hebben vanzelfsprekend ook onze aandacht. 

Veiligheidsrisico 
omschreven per situatie 
met mogelijke grote 
gevolgen 

Genomen (preventieve) 
Maatregelen en Plan van 
Aanpak in betreffende 
situaties 

Wat te doen als de situatie 
zich voordoet?  

Te nemen acties & 
verantwoordelijkheden 

Een kind raakt betrokken 
bij een brand in het pand 

- Er is een rookmelder 
aanwezig 
- de medewerkers zijn op 
de hoogte waar de 
nooduitgang en de 
blusmiddelen zich bevinden 
- De medewerkers doen 2 
keer per jaar met de 
basisschool mee aan de 
ontruimingsoefening 
De medewerkers hebben 
kennis van het vluchtplan 
en weten waar het te 
vinden is. 

Vluchtplan treedt in 
werking. 
- de medewerkers nemen 
de peuters aan het 
evacuatiekoord mee naar 
de verzamelplaats. 
- De absentielijst wordt ook 
meegenomen.  
- telefoon mee 
 

- Jaarlijkse controle van de 
brandblussers laat de 
school uitvoeren.  
- Er zijn altijd 2 BHV-ers 
aanwezig op school die de 
evacuatie organiseren.  
- 2 keer per dag wordt de 
absentielijst ingevuld door 
de peutermedewerker. 
Zie bijlage vluchtplan 

Een kind raakt betrokken 
bij een ongeval  

- De medewerkers zijn op 
de hoogte van de 
risicoinventarisatielijst en 
hebben kennis van de 
inhoud 
- Er zijn meerdere 
medewerkers in het bezit 
van een geldig kinderEHBO- 
diploma 
- De medewerkers zijn op 
de hoogte van het 
ongevallenformulier en 
weten die te gebruiken 
indien nodig. 
- Er is een EHBO-kist 
aanwezig op de groep die 
elk jaar gecontroleerd 
wordt en aangevuld waar 
nodig. 
- Er is een lijst aanwezig 
met noodnummers van 
huisartsen en tandartsen 

- EHBO verlenen 
- Ongevallen registratie 
invullen 
- Ouders informeren 

Evaluatie van de oorzaak 
van het ongeval en 
eventueel maatregelen 
treffen om herhaling te 
voorkomen 

    
 

Wij vinden het op de Montessorischool Wassenaar belangrijk een fysiek zo veilig mogelijke omgeving 
te creëren voor onze kinderen en medewerkers. Wij documenteren incidenten via ons 
ongevallenformuler (zie bijlage). 
Wij beschermen kinderen tegen onaanvaardbare risico's en proberen dit preventief te doen.  Echter 
vanuit onze visie hebben we ook oog voor de groeiende autonomie van het kind en vinden wij over-



bescherming ook niet goed.  
Omgaan met kleine risico's geven mogelijkheden tot groei. Zo kunnen bijvoorbeeld oneffenheden op 
het schoolplein de mogelijkheden geven de motoriek van het kind te versterken en een goed 
lichaamsbesef te ontwikkelen. Buiten kun je ook een splinter oplopen of ergens tegen aan botsen. Dit 
zijn risico's die we goed begeleiden, maar die niet uit te sluiten zijn.  
We begeleiden de kinderen door regels goed voor te leven, door oog te hebben voor de 
ontwikkelfase van een individueel kind en daarop in te spelen.  
Door het ervaren van aanvaardbare kleine risico's tijdens het spelen krijgen kinderen de mogelijkheid 
tot het ontwikkelen van risicocompetenties waarbij ze risico's leren in te schatten. Ze worden zo in 
de gelegenheid gesteld cognitieve competenties te ontwikkelen om de juiste afweging te maken 
wanneer een risicovolle situatie zich opnieuw voordoet.  Dit natuurlijk allemaal afgestemd op het 
ontwikkelingsniveau van het individuele kind.  
Van een medewerker mag verwacht worden dat ze initiatief toont en een sensitieve houding heeft, 
waardoor het kind gezien wordt en zich veilig voelt. Elke keer opnieuw scant de medewerker de 
situaties op risico's, de aanvaardbaarheid en de eventueel aan te bieden lessen. 
Risicocompetenties heb je nodig en het kan het kind helpen zijn zelfvertrouwen te vergroten, een 
positieve houding te ontwikkelen en uitdagingen aan te gaan. Door momenten te creëren waarin het 
kind zelf kan oefenen met risico's passend bij zijn/haar ontwikkeling geef je de mogelijkheid dat het 
kind dingen zelf kan en groeit in onafhankelijkheid en doorzettingsvermogen. 
Wij hebben de visie, en worden hierin gesteund door wetenschappelijke inzichten van de afgelopen 
jaren, dat het goed aansluiten bij het kind en het uitdagen naar een volgende stap, evenals het leren 
omgaan met risico's, een positieve invloed heeft op de fysieke en mentale gezondheid en veerkracht 
van kinderen.  (zie ook www.veiligheid.nl) 

Veligheidsrisico's met betrekking tot gezondheid: 

Risico omschreven Genomen preventieve 
maatregelen 

Wat te doen als de situatie 
zich voordoet 

Te nemen acties & 
verantwoordelijkheid 

Kind komt in aanraking met 
ziektekiemen op de groep 

-kinderen wassen 
regelmatig hun handen 
- tissues voor het 
schoonmaken van de neus 
worden eenmalig gebruikt 
en daarna gelijk 
weggegooid.  
- medewerkers wassen hun 
handen na het 
schoonmaken van de neus. 
- Vaatdoekjes en 
theedoeken worden elke 
dag gewassen.  
- Handen wassen doen we 
ten minste na niezen, 
hoesten, buiten spelen, na 
het buitenspelen, na 
toiletgebruik en voor het 
eten.  
- De wc's en kranen worden 
2 keer per dag door een 
schoonmaakbedrijf 
schoongemaakt. Door de 
medewerkers vaker mocht 
dit nodig zijn.   
- ouders en medewerkers 
zijn op de hoogte met 

Zie maatregelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-mocht een kind 
symptomen ontwikkelen 
gedurende de dag dan 

-Nieuwe medewerkers 
worden goed ingewerkt in 
werkwijze 
- Dagelijkse werkwijze  
- veranderende 
maatregelen ivm COVID 
worden in de gaten 
gehouden en 
gecommuniceerd met het 
team door de directeur. 



welke symptomen een kind 
wel of niet naar school mag 

worden ouders gebeld om 
het kind op te halen.  
 

    
    
    
    

 

 

Veiligheidsrisico's met betrekking tot sociale veiligheid 

We willen kinderen beschermen tegen zaken die op een negatieve manier invloed kunnen hebben op 
hun ontwikkeling, doch zeker op de sociaal-emotionele ontwikkeling. We hebben aandacht voor het 
opbouwen van zelfvertrouwen en eigenwaarde van het kind, het respecteren en aanleren van 
grenzen aangeven en overdragen van normen en waarden. We helpen bij het oplossen van conflicten 
tussen kinderen onderling en leren woorden geven aan emoties en weergeven van gevoelens. Bij de 
peuters dragen we regels over door ze voor te leven, dingen uit te leggen aan de hand van de 
methode “Vreedzaam”.  

Omschreven risico's Genomen preventieve 
maatregelen 

Wat te doen als de situatie 
zich voordoet 

Te nemen acties & 
verantwoordelijkheden 

Een kind komt in conflict 
met een ander kind 

-Wij geven (dagelijks) 
wellevendheidslesjes aan 
de kinderen op basis van 
Vreedzaam waarbij 
aandacht gegeven wordt 
aan omgangsvormen met 
elkaar en het oplossen van 
conflicten 
- Peuterleidsters 
observeren in elke 
dagelijkse situatie en delen 
complimenten uit als 
kinderen gewenste 
omgangvormen laten zien. 
-conflictsituaties worden 
begeleid volgens een vaste 
procedure door de hele 
school. Dit maakt dat het 
makkelijker beklijft en 
beter transformeert naar 
andere situaties.  
-kinderen mogen hun 
grenzen aangeven en 
worden geholpen deze 
onder woorden te brengen 

Hulp bieden, begeleiden en 
sensitieve houding.  

-groepsregels 
-dagelijkse routine 
- continue vreedzaamlessen 

Het komt of zit in een voor 
hem bedreigende situatie 
waarbij er sprake is van 
ongelijke 
machtsverhouding en er 
psychische of fysieke 
schade wordt toegebracht 
aan het kind. 

Alle medewerkers zijn op 
de hoogte van de inhoud 
en de locatie van de 
meldcode 
kindermishandeling en het 
bijbehorende protocol.  
- alle seks, porno en 
websites die hiermee 
verband houden worden 
centraal geblokt.  
- we hebben basisafspraken 
in het team gemaakt over 

 -het protocol 
kindermishandeling wordt 
op de teamvergadering 
besproken  
Protocol staat op de 
website en is zo 
toegankelijk voor ouders.  
- we bespreken 
gedragsregels met elkaar. 



bespreken van seksueel 
gedrag en preventieve 
maatregelen die wij 
nemem.  
Alle medewerkers, 
beroepsstagiaires en 
vrijwilligers hebben een 
Verklaring Omtrent het 
Gedrag en staan onder 
continue screening. 
Wij hanteren bij de peuters 
een vier-ogen-principe. 

Kind, medewerker of 
bezoeker komt in onveilige 
situatie in/om het pand 

Voor het peuterhuis geldt 
dat er altijd 2 medewerkers 
aanwezig zijn op de groep. 
Het huis heeft aan alle 
kanten glazen ramen en de 
klassen aan de overkant 
kunnen zien wat er 
gebeurt. Ook de toiletten 
voor de peuters zijn in te 
zien door een raam.  
- We hanteren de 
privacywet en regelgeving 
en laten personeel, 
stagiaires en ouders 
tekenen voor het gebruik 
van camera's in social 
schools.  

112 bellen in geval van een 
noodsituatie 
0900-8844 politie bellen 
voor niet spoed 
Een aapje sturen in de 
groepsApp met de vraag 
om hulp. 

Up to date houden van 
gegevens van kinderen 
m.b.t. medische indicaties, 
diëten en bijzonderheden 
in de dagelijkse werkwijze. 
- Als men na schooltijd het 
pand verlaat trekt men de 
buitendeur goed achter 
zich dicht zodat er niet 
zomaar iemand het pand 
binnen kan komen. Dit 
geldt ook voor de hekken 
buiten.   

    
  



Bijlagen: 

Bijlage 1 Ongevallenregistratie formulier 
  
  
  
  
  
  
  

 


