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Per kindercentrum is er een veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld. Dit beleid zorgt 

er mede voor dat de veiligheid en gezondheid van de kinderen wordt gewaarborgd. Ook 

gezien vanuit onze visie waarin ‘gezondheid’, één van onze vier kernwaarden is. Voor 

kinderen is het van groot belang dat hun veiligheid en gezondheid gewaarborgd is, een 

belangrijke voorwaarde om zich optimaal te ontwikkelen. 

In dit beleid wordt beschreven hoe het beleid, samen met de pedagogisch medewerkers, 

een continu proces is van opstellen en implementeren, evalueren en actualiseren.  

De voornaamste risico’s zijn beschreven met grote gevolgen voor de veiligheid en 

gezondheid van de kinderen. 

 

Tijdens ieder locatie overleg staat het veiligheids- en gezondheidsbeleid op de agenda. 

Wanneer zich in de periode tussen de geplande overleggen onveilige situaties voordoen 

op het gebied van gezondheid en veiligheid, is het van groot belang dat er adequaat en 

direct wordt gehandeld. Iedere pedagogisch medewerker is hiervoor mede 

verantwoordelijk. 

Wanneer er sprake is van een onveilige of onwenselijke situatie wordt er meteen melding 

gemaakt bij de assistent-leidinggevende. Zij zorgt er samen met degene die de melding 

heeft gemaakt voor, dat er een aanpassing/bijstelling wordt gemaakt in het veiligheids- 

en/of gezondheidsbeleid. Dit wordt via de mail van de locatie gecommuniceerd met de 

collega’s van de locatie. De clustermanager wordt hierin betrokken door de assistent -

leidinggevende. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid staat structureel op de agenda van 

de oudercommissie. 

 

*Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De gemaakte afspraken worden, indien van toepassing, gedurende de dag toegepast 

door de pedagogisch medewerkers. Ook de kinderen worden hierin meegenomen door de 

pedagogisch medewerkers. Medewerkers laten goed voorbeeldgedrag zien. Tevens 

worden handelingen mondeling benoemd en toegelicht. Voor de kinderen is het erg 

belangrijk dat er taal wordt gehanteerd, het is een duidelijke toevoeging op de 

uitgevoerde handelingen.  Op termijn nemen kinderen handelingen als vanzelfsprekend 

over door het juiste voorbeeldgedrag. Pedagogisch medewerkers spreken elkaar aan 

wanneer gemaakte afspraken niet adequaat worden nageleefd. In het kader van de 

veiligheid wordt er jaarlijks een ontruimingsoefening gehouden, op initiatief van de BHV-

ers. De clustermanager is hiervoor eindverantwoordelijk. Deze wordt geëvalueerd. Zo 

nodig worden er gepaste acties uitgevoerd en wordt het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid aangepast. Dit wordt, zoals afgesproken gecommuniceerd met de 

locatie en de oudercommissie. Wanneer een er Bedrijfsnoodplan aanwezig is op de 

locatie, dan is dit leidend. Wanneer er een ongeval gebeurd, dan wordt er een 

ongevallenregistratieformulier ingevuld door de pedagogisch medewerker. Zo  nodig 

wordt er actie ondernomen om te voorkomen dat het ongeval zich herhaald. Indien nodig 

wordt het veiligheids- en gezondheidsbeleid aangepast, zoals afgesproken wordt dit 

gecommuniceerd met de locatie en de oudercommissie. De 

ongevallenregistratieformulieren worden jaarlijks geëvalueerd tijdens een locatieoverleg.  

 

 

Zie bijlage Veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

 



 
*Vierogen-beleid Hoera Bongerd 

 

Bij Hoera Bongerd wordt o.a. op de volgende manieren aan het vier-ogen-beleid 

vorm gegeven: 

Tijdens het laatste moment van de dag, wanneer een pedagogisch medewerker 

mogelijk alleen is, worden de kinderen door hun ouders op verschillende 

momenten opgehaald waardoor een pedagogisch medewerker eveneens op dit  

moment zelden nog maar alleen is met een kind.  

Clustermanagers en assistent leidinggevenden en ouders lopen regelmatig 

onaangekondigd de groepsruimte binnen (met inachtneming van de rust in de groep). 

Ook de directeur legt met enige regelmaat bedrijfsbezoeken af op verschillende 

tijdstippen zonder voorafgaande aankondiging. 

Uiteraard lopen collega medewerkers regelmatig, zonder vooraankondiging, bij elkaar 

de groep binnen. 

Bij Hoera kindercentra heerst een open, professioneel klimaat waarbij pedagogisch 

medewerkers door de leidinggevenden herhaaldelijk worden uitgenodigd om elkaar 

feedback te geven hetgeen een positieve bijdrage heeft aan het totaal van hun 

professioneel handelen en de pedagogische sfeer. 

Bij uitstapjes wordt er in het kader van het 4-ogenprincipe zoveel mogelijk gekozen 

voor bestemmingen waar ook andere personen aanwezig (kunnen) zijn zodat  

er altijd “toezicht” van externen is. Denk aan de dorpswinkel, de speeltuin in de  

wijk, de markt, de school, de bibliotheek, enz. Meestal zal het aantal deelnemende 

kinderen vanwege de BKR al om minimaal 2 medewerkers vragen. Indien dit niet  

het geval is, worden deze uitstapjes bij voorkeur ook begeleid door meer dan 1 

persoon; minimaal een pedagogisch medewerker, geassisteerd door een vrijwilliger 

of stagiaires. 

De groepsruimtes zijn open, dat wil zeggen, dat er een glazen wand zit waardoor er 

naar binnen gekeken kan worden door collega’s (zowel van Hoera als van school) of 

passanten.  

Omdat Hoera kindercentra nadrukkelijk de wens heeft om gesitueerd te zijn in een 

basisschool ontstaat vanzelf de situatie dat een pedagogisch medewerker nooit alleen in 

het gebouw is en dat er te allen tijde iemand (collega van onderwijs) binnen kan komen 

zonder dat diegene zich hoeft aan te kondigen. 

 

Er wordt jaarlijks in een teamoverleg en tijdens de herhaling EHBO kindgericht en 

reanimatie stilgestaan bij de Landelijke Meldcode kindermishandeling. Zo nodig worden 

er extra bijeenkomsten in dit kader georganiseerd, bijvoorbeeld in samenwerking met 

Algemeen Maatschappelijk Werk en Veilig Thuis.  

 

Jaarlijks wordt het vier ogen beleid met de oudercommissie van Hoera Nederweert 

geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Tussentijds evalueren is mogelijk op aanvraag 

van de oudercommissie. 

 

*Het vier-ogen principe bij externe uitstapjes 

Bij externe uitstapjes wordt er altijd een beroep gedaan op de hulp van ouders. 

Hierbij valt te denken aan een uitstapje naar de kinderboerderij, de supermarkt, een 

spelletjesmorgen, sportdag school etc. 

Pedagogisch medewerkers worden altijd ondersteund door minimaal of een collega, of 

een vrijwilliger of een stagiaire of ouders. 

Mocht de oudercommissie van Hoera Nederweert ontevreden zijn met bovenstaande 

maatregelen (kan bij wisseling van de oudercommissieleden) dan zal Hoera kindercentra 

op deze locatie in overleg gaan met de oudercommissie en bij hoge uitzondering een 

camera plaatsen op de betreffende groep. Uitgangspunt blijft, dat Hoera kindercentra 

niet standaard kiest voor deze oplossing gezien de privacy van personeel, ouders en hun 



 
kinderen, die aanwezig zijn, op de betreffende groep. Uiteraard zal dan hierover, met de 

betreffende ouders van de groep, in gesprek worden gegaan. 

  

*Achterwacht/Ondersteuning in geval van calamiteiten.  

 

Het kan voorkomen dat er volgens de leidster-kind ratio maar 1 medewerk(st)er in de 

groep werkzaam is. Medewerkers kunnen in geval van calamiteiten ten alle tijden gebruik 

maken van het protocol “ingrijpende gebeurtenissen”. Het hanteren van het protocol is 

niet afhankelijk van het aantal medewerkers die werkzaam zijn op een locatie. In geval 

van calamiteit hanteren wij binnen Hoera Nederweert, locatie ‘Bongerd’ de volgende 

afspraken omtrent beschikbaarheid: 

- Als eerste wordt contact gelegd met de basisschool om een volwassen persoon op 

de groep te krijgen; 

- Hoera Nederweert heeft buiten de Bongerd nog 2 andere locaties. De groepen 

fungeren onderling als achterwacht voor elkaar. Medewerkers van een groep op 

een andere locatie kunnen binnen enkele minuten ter plekke zijn. De 

telefoonnummers staan in elke mobiele telefoon voorgeprogrammeerd. Groepen 

worden op de andere locatie samengevoegd zodat 1 medewerker zich z.s.m. naar 

locatie Bongerd begeeft en de ander zich op de overgebleven kinderen richt; 

- In directe nabijheid van locatie Bongerd wonen een aantal collega’s die telefonisch 

bereikbaar zijn in geval van grote calamiteiten. Zij kunnen dan ook binnen enkele 

minuten aanwezig zijn; 

- Wanneer een pedagogisch medewerker alleen op de groep staat, is het streven er 

een vrijwilligster of stagiaire bij in te plannen .  

- Verder fungeert de clustermanager en assistent leidinggevende van Hoera 

Nederweert als achterwacht op de dagen dat zij werkzaam is. Zij zijn altijd 

telefonisch bereikbaar en kan in geval van nood snel ter plaatse zijn.  

- Hoera Nederweert, locatie Bongerd heeft de volgende BHV-er: Elyse van 

Ekerschot 

- Daarnaast heeft basisschool Bongerd ook BHVers.  
 

*Grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in 

opleiding, stagiaires, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen 

onderling; 

 

Bij Hoera kindercentra worden de volgende stappen doorlopen bij vermoeden van een 

geweld- of zedendelict door een collega; 

Stap 1A: Signaleren; 

Stap 1B: Direct melding doen van vermoeden van geweld- of zedendelict door een 

collega jegens een kind bij houder; 

Stap 2: In overleg treden met vertrouwensinspecteur; 

Stap 3: Aangifte doen; 

Stap 4: handelen naar aanleiding van onderzoek van de politie; 

Stap 5: nazorg bieden en evalueren. 

 

Preventieve maatregelen; 

Hoera kindercentra neem verschillende preventieve maatregelen die het risico op 

grensoverschrijdend gedrag van een beroepskracht kunnen verminderen. Deze zijn; 

 

* Scholing 

Ongewenste omgangsvormen en signalen van seksueel misbruik moeten worden 

opgemerkt. 

Bij aanvang van het arbeidscontract wordt de Landelijke Meldcode besproken. Ook 

worden de beroepskrachten hierop geschoold. Daarna wordt er structureel aandacht aan 



 
geschonken tijdens de werkoverleggen. Ook wordt de thema avond waarin de Landelijke 

Meldcode centraal en casussen centraal staan regelmatig aangeboden aan alle 

pedagogisch medewerkers van Hoera.  

 

* Screening personeel 

De wervings- en selectieprocedure van beroepskrachten wordt strikt uitgevoerd. 

Alle beroepskrachten die nieuw in dienst komen bij Hoera, worden gescreend gedurende 

de sollicitatieprocedure. Indien mogelijk worden bij minimaal twee voormalige 

werkgevers  referenties opgevraagd over de sollicitant. In deze screening wordt ook het 

CV goed onderzocht op bijzonderheden. Daarnaast zijn alle beroepskrachten in het bezit 

van een geldig VOG. Hiermee worden ze meegenomen in de continuscreening. 

  

* Transparant werken 

Informeer ouders tijdens het intakegesprek dat er gewerkt wordt met de Landelijke 

Meldcode en vernoem hierin ook duidelijk dat er een stappenplan is voor wanneer er 

vermoedens zijn van een mogelijk geweld- of zedendelict door een collega. Ouders 

worden geïnformeerd dat ze te allen tijde contact op dienen te nemen met de 

clustermanager. Betreft het vermoeden de clustermanager dan dienen ouders te allen 

tijde contact op te nemen met de directeur van Hoera. Wanneer er een melding wordt 

gedaan door de ouder, dan is het van belang dat ouders op zeer korte termijn nader 

worden geïnformeerd. Zo nodig wordt er gespecialiseerde hulp aangeboden.   

 

* Open aanspreekcultuur 

Binnen Hoera kindercentra is het gewoon de leidinggevende aan te spreken of te 

bevragen en te overleggen over vermoedens. Dit kan altijd. Binnen Hoera kindercentra is 

structureel overleg gepland. Tijdens deze overleggen wordt altijd de mogelijkheid 

geboden elkaar aan te spreken of te bevragen. Ook wordt de mogelijkhe id geboden een 

thema overleg te plannen in samenwerking met Maatschappelijk Werk of Veilig Thuis 

waarin casussen ingebracht kunnen worden.  

 

* Vierogenprincipe 

Binnen dagopvang is het vierogenprincipe van kracht. Dit betekent dat een 

beroepskracht bij de uitvoering van de werkzaamheden altijd gezien en/ of gehoord kan 

worden door een andere volwassene. Er zijn diverse mogelijkheden om invulling te geven 

aan het vierogenprincipe, denk hierbij aan bouwkundige voorzieningen, inzet van 

audiovisuele middelen en boventallige inzet van beroepskrachten in opleiding. 

 

 

*Stappenplan bij seksueel overschrijdend gedrag tussen kinderen 

onderling; 

Onder grensoverschrijdend gedrag vallen zowel seksuele, fysieke als psychische 

grensoverschrijdingen. Wanneer beroepskrachten met seksueel overschrijdend gedrag 

van kinderen geconfronteerd worden dienen ze de volgende stappen te volgen. In de 

meldcode zijn de stappen schematisch weergegeven en worden de stappen nader 

toegelicht. 

Het stappenplan bestaat uit de volgende stappen: 

Stap 1: in kaart brengen van signalen; 

Stap 2: melden van het gedrag; 

Stap 3: beoordelen ernst van het gedrag; 

Stap 4: maatregelen nemen; 

Stap 5: handelen; 

Stap 6: nazorg bieden en evalueren. 

 

 



 
 

 

Preventieve maatregelen; 

Hoera kindercentra neemt preventieve maatregelen die seksueel overschrijdend gedrag 

kunnen verminderen. Het is belangrijk een pedagogische visie op seksualiteit te 

ontwikkelen.  

*Onder grensoverschrijdend gedrag valt ook het toezien op pestgedrag van 

kinderen onderling. Wanneer dit wordt gesignaleerd, gaat de medewerker het gesprek 

aan met de betreffende kinderen, zo nodig worden de ouders bij het ophalen van de 

kinderen geïnformeerd en wordt het gesprek met de ouders aangegaan. Wanneer de 

mentor op dat moment aanwezig is gaat de mentor het gesprek aan. 

*Deskundigheid op het gebied van seksualiteit en de ontwikkeling van kinderen 

Hoera vindt het belangrijk te zorgen voor voldoende deskundigheid van de 

beroepskrachten op het vlak van normale seksuele ontwikkeling van kinderen en 

seksueel grensoverschrijdend gedrag. Regelmatig wordt het thema geagendeerd voor het 

werkoverleg. Op deze manier wordt het belang hiervan aangegeven en wordt seksualiteit 

als een normaal onderwerp gezien. Dit kan bijvoorbeeld in teamoverleg, werkoverleg, 

kind bespreking en intervisie. Te allen tijde kunnen casussen ingebracht worden, 

waarover met elkaar gesproken wordt.  

*Inzicht in de risicofactoren 

Naar aanleiding van een inventarisatie van risicofactoren; welke factoren 

beïnvloeden mogelijk het risico op seksueel grensoverschrijdend gedrag, heeft Hoera 

maatregelen genomen om de geconstateerde risico’s op te heffen of te beperken en 

hierop beleid en praktijk aan te passen. 

*Hanteren van gedragsregels 

Hoera kindercentra heeft afspraken gemaakt over de manier waarop de medewerkers en 

kinderen met elkaar omgaan. Dit geldt voor zowel kinderen onderling als voor het 

contact tussen beroepskrachten en kinderen. Het is belangrijk deze gedragsregels te 

implementeren en actueel te houden. Regelmatig worden deze regels besproken met de 

kinderen. 

Duidelijke regels lijken een bijdrage te kunnen leveren aan de preventie van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling. 

Belangrijk daarbij is dat bij de totstandkoming van deze gedragsregels niet alleen 

beroepskrachten, maar ook de kinderen die hier zelf over mee kunnen praten betrokken 

zijn. De mentor heeft hierin een belangrijke rol. Regels worden gevisualiseerd en hangen 

op verschillende plaatsen in de groep. Deze gedragsregels worden opgenomen in de 

huisregels van de BSO. 

*Aandacht voor communicatie van kinderen 

De volgende afspraken zijn binnen Hoera kindercentra gemaakt ten aanzien van de 

communicatie met en door de kinderen in  relatie tot seksueel gedrag. Ook de ouders 

worden hiervan op de hoogte gesteld tijdens het intake gesprek.  

- De meest gangbare woorden voor de geslachtsdelen worden gehanteerd. Zodat de 

kinderen goed onder woorden kunnen brengen wat ze hebben meegemaakt.  

Leer kinderen dat er maar een paar mensen zijn die hen bloot mogen aanraken. En dat  

ze het moeten vertellen als iemand anders dat doet. 

- We leren kinderen nee te zeggen en weg te gaan als iemand hen aanraakt op een 

manier die ze niet prettig vinden. 

- We helpen kinderen te begrijpen/onderscheiden wie ze wel en niet kunnen vertrouwen. 

Hierover wordt met de kinderen gepraat, waarbij goed wordt geluisterd naar hun input. 

- Met de  kinderen wordt het verschil besproken tussen leuke en niet-leuke geheimen. 

Moedig kinderen aan om geheimen die hem of haar slecht doen voelen, te delen met 

iemand die ze vertrouwen. Men laat de kinderen weten dat je altijd beschikbaar bent om 

te praten en te luisteren. 

- Geef zelf het goede voorbeeld: stel eigen grenzen, respecteer de grenzen van anderen,  



 
ook die van kinderen en reageer als iemand een grens overschrijdt. 

- Indien nodig wordt er gebruik gemaakt van voor kinderen ontwikkelde boekjes of 

spelletjes om onderwerpen rond seksualiteit bespreekbaar te maken. 

 

*Afspraken over internetgebruik 

Steeds meer kinderen, zowel jong als ouder, maken gebruik van het internet . De 

volgende mogelijkheden kunnen helpen bij het afspraken maken rondom 

internetgebruik; 

- Er wordt toezicht gehouden bij het internet gebruik (zet de computer met het 

beeldscherm richting groep); 

- Er zijn afspraken welke sites bezocht mogen worden, kinderen beschikken over een 

overzicht; dit overzicht hangt bij de computers; 

- Er zijn gedragsregels opgesteld voor internet gebruik; 

- Er wordt met de kinderen gepraat over internet en over datgene wat zij er doen; 

- Het organiseren van een ouderavond over dit onderwerp, behoort ook tot de 

mogelijkheden. 

 

 

 

 

Hoera kindercentra 

December 2017 

Locatie Bongerd 

 

 

 

 


