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Inleiding: 
Voor u ligt het veiligheidsbeleid van sport BSO Kornak. Met behulp van dit plan willen wij als 

organisatie inzichtelijk maken hoe wij op onze sport BSO om gaan met veiligheid en 

gezondheid. Ons doel hierbij is om de kinderen en medewerkers een zo veilig, hygiënisch en 

gezond mogelijke werk, speel-en leefomgeving te bieden. Dit plan is in werking getreden op 

1 januari 2018 en zal ieder schooljaar herschreven worden ter actualisatie en/of als hier 

aanleiding voor is. 

Naar aanleiding van de I.K.K.- Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang heeft sport BSO 

Kornak een veiligheidsbeleid opgesteld. Door middel van dit beleid streven wij naar een 

betere afweging tussen de grote en de kleine risico’s die het aanwezig zijn op een BSO met 

zich mee kunnen brengen. Op de BSO beschermen wij de kinderen tegen grote risico’s en 

leren wij de kinderen omgaan met kleine risico’s. Dit beleid is actueel wat inhoudt dat het 

jaarlijks zal worden bijgesteld indien nodig en/of als er aanleiding voor is. Minimaal ieder 

nieuw schooljaar zal het plan daarom opnieuw worden bekeken en worden 

aangepast/herschreven in overleg met de teamleden. (Een wijziging in de inrichting of 

ruimte van de BSO kan bijvoorbeeld een aanleiding zijn tot wijzigen van dit beleid). 

Daarnaast worden de pedagogisch medewerkers actief betrokken bij dit plan door het plan 

regelmatig te bespreken en hun ook taken toe te bedelen ter bevordering van de veiligheid 

en gezondheid op de groep. 

Door middel van dit beleid willen wij de veiligheid en gezondheid van de kinderen zoveel 

mogelijk waarborgen. Dit beleid is locatie gebonden en heeft betrekking op de sport BSO van 

BSO Kornak op locatie Binnenmeer. Het is tot stand gekomen door middel van de inbreng 

van teamleden en de coördinator van sport BSO Kornak met daarin meegenomen punten uit 

de tot aan 2017 gebruikte veiligheid-en hygiëne management methode, die wij zelf 

belangrijk vonden mee te nemen. Eindverantwoordelijk voor dit plan is de coördinatrice van 

sport BSO Kornak.  
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1: Missie en visie: 

BSO Kornak werkte al met een veiligheidsbeleid en hygiëne beleid. Daarbij werd ook gebruik 

gemaakt van de hygiëne code voor kleine instellingen. Deze beleidsstukken vormde de basis 

voor de werkafspraken die wij hanteerde op de groep. Deze stukken zijn nu gebundeld en 

herschreven conform de nieuwe eisen vanuit de I.K.K. Graag willen wij met het creëren van 

dit beleid alle pedagogisch medewerkers van sport BSO Kornak verantwoordelijk laten 

voelen voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen die de BSO bezoeken. 

Onze visie op veiligheid is dat wij te allen tijde streven naar en zo veilig mogelijke en ook 

gezond en hygiënisch mogelijke omgeving voor de kinderen en medewerkers. Hierbij vinden 

wij het belangrijk kinderen af te schermen voor grote risico’s waar wij ze als volwassenen 

voor moeten beschermen. Daarnaast willen we de kinderen leren omgaan met kleine risico’s 

door ze hierover uitleg te geven en deze uitleg waar nodig ook te herhalen. Hierbij willen wij 

kinderen ook uitdagen en prikkelen in hun ontwikkeling zodat ze bepaalde kleine risico’s 

passend bij hun leeftijd/ontwikkelingsfase leren inschatten. 

 

Preventie: 

Om de veiligheid van de kinderen zo goed mogelijk te waarborgen is het belangrijk dat wij 

als organisatie daar allemaal onze bijdragen aan leveren. Daarom hebben wij als BSO de 

volgende preventieve maatregelen en afspraken ingesteld: 

 

A: Taakbeleid: 

Enkele BSO medewerkers hebben extra taken in de vorm van een cluster. Hierin zit ook 

veiligheidsbeheer. Iedere maand worden zowel de binnen-en buitenruimte bij de sport met 

aangrenzende gangen en toiletten gecontroleerd op mogelijke veiligheidsrisico’s. Daarnaast 

wordt er direct actie ondernomen als iets kapot is of als er een onveilige situatie is ontstaan 

om welke reden dan ook. 
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Omschrijving van de taak veiligheidsbeheer: 

Iedere dag wordt de sportzaal intensief gebruikt. Door gebruik van de ruimte maar ook door 

slijtage kan het interieur slijten of kapot gaan. Ook kunnen er ongelukjes met kinderen 

gebeuren die achteraf voorkomen hadden kunnen worden omdat er op het gebied van 

veiligheid maatregelen genomen hadden kunnen worden (denk aan een traptrede die los 

zit). 

Ieder jaar of na een verandering van interieur inventariseerde de coördinator samen met de 

medewerkers de BSO de ruimte op veiligheid-en gezondheidsrisico’s. Dit gebeurde aan de 

hand van de bolletjesmethode. Deze risico inventarisatie lijsten kwamen uit de methode 

veiligheids-en gezondheid management. Per risico werd ingeschat of het risico klein of groot 

was en of de gevolgen groot of klein waren. Daarbij hoorde actieplannen en verslagen. 

Vanaf 2018 hoeft een BSO de gezondheid en veiligheidsrisico’s risico’s niet meer jaarlijks te 

inventarissen. Er moet daarvoor in de plaats een actueel veiligheidsbeleid aanwezig zijn 

waarin word beschreven hoe een BSO risico’s probeert te voorkomen. Maandelijks wordt de 

ruimte gecontroleerd en zijn er vaste afspraken over waar gebreken te melden. Iedere 

maand worden er inventarisaties uitgevoerd met daarin door ons zelf opgestelde 

inventarisatiepunten. 

Een medewerker van de BSO heeft facilitair beheer als taak. Men draagt zorg voor 

schoonmaaklijsten die afgevinkt kunnen worden. Deze taken worden gedaan door hun zelf, 

door teamleden of samen met de kinderen. Regelmatig worden de lijsten besproken en 

aangepast waar nodig.  
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B: Ontruimingsoefeningen, BHV en kinder- EHBO: 

Ter bevordering van de veiligheid wordt bij alle locaties minimaal 1 maal per jaar een 

ongeplande ontruimingsoefening gehouden. De sport BSO heeft een eigen ontruimingsplan 

en de coördinator is verantwoordelijk voor het up to date houden van het plan. Alle 

benodigde documenten zijn aanwezig op de BSO. Alle pedagogisch medewerkers inclusief de 

medewerkers die geen BHV-diploma hebben worden op de hoogte gebracht van de 

procedure om goed voorbereid te zijn op noodsituaties en de bijbehorende procedures en 

instructies, zoals vaste afspraken over de verzamelplek. 

Alle informatie over een ontruiming is te vinden in het ontruimingsplan die voor iedere 

pedagogisch medewerker inzichtelijk is en op een vaste plek te vinden is. Stagiaires en 

nieuwe medewerkers krijgen hierover voor aanvang van de werkzaamheden direct uitleg 

over. 

Het merendeel van de pedagogisch medewerkers heeft een BHV-diploma en een kinder-

EHBO diploma. BHV-gediplomeerden hebben een extra verantwoordelijkheid. BHV’ers 

nemen de leiding in het geval van ontruiming en calamiteiten en zorgen ervoor dat het 

noodplan op de voet wordt gevolgd. De coördinator van de BSO draagt zorgt voor een 

actueel noodplan, evaluatie van oefeningen en verstrekking van de nodige informatie. De 

pedagogisch medewerkers kennen de inhoud van het ontruimingsplan. Indien er een 

ontruiming heeft plaatsgevonden zullen ouders tijdens het ophalen van hun kind(eren) 

hierover geïnformeerd worden.  

Iedere dag is er minimaal 1 pedagogisch medewerker aanwezig met kinder-EHBO. Ieder jaar 

wordt het gebouw door de brandweer gecontroleerd op brandveiligheid. 

 

C: Situatie specifiek beleid -  uitstapjes beleid: 

Tijdens studiedagen en vakanties staan er ook wel eens uitstapjes met de kinderen op het 

programma. Omdat uitstapjes specifieke gevaren teweeg kunnen brengen hebben wij 

hiervoor een speciaal uitstapjes beleid gemaakt. Door het hanteren van vaste werkafspraken 

willen wij de veiligheid van de kinderen tijdens uitstapjes bevorderen.  
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2: Grote risico’s: 

In dit hoofdstuk wordt omschreven wat wij verstaan onder grote risico’s ten aanzien van 

veiligheid en gezondheid. Deze risico’s hebben onze aandacht en wij hebben maatregelen 

getroffen en afspraken gemaakt om deze risico’s te voorkomen en tot het minimum te 

beperken. De risico’s die er zijn kunnen worden onderverdeeld in een aantal categorieën: 

 Fysieke/veiligheidsrisico’s. 

 Sociale/emotionele veiligheidsrisico’s. 

 Gezondheidsrisico’s. 

Per categorie hebben wij 5 risico’s benoemd met daarbij behorende maatregelen die zijn of 

worden genomen om het risico tot een minimum te berken. De punten zijn tot stand 

gekomen naar aanleiding van gesprekken met medewerkers, inzichten van de coördinator 

en conclusies getrokken uit eerdere risico-inventarisaties en ongevallen registraties. Ze 

vormen de meest voorkomende risico’s op de sport BSO. 

 

2.1: Fysieke/veiligheidsrisico’s: 

 

 Vallen van het podium. 

De kinderen spelen in de zaal ook gericht op het podium. Op het podium mag er 

worden gespeeld met bouwblokken. Er zijn duidelijk regels over het gebruik van het 

podium. Kinderen mogen in overleg ook vrij spelen op het podium. Voordat de 

kinderen het podium betreden is er eerst toestemming gevraagd aan een van de 

pedagogisch medewerkers.  

 Afstapje nooduitgang: 

Als de kinderen de speelzaal verlaten om naar buiten te gaan moeten ze een grote 

trede af voordat ze buiten zijn. Er zijn kinderen die hoogtes en diepte minder goed in 

kunnen schatten. De regel is dat we binnen altijd lopen. Deze regel hoort tot de vaste 

huis/groepsregels. Kinderen kennen deze regel en de regel wordt herhaald indien 

nodig. Aan de kinderen wordt ook uitgelegd waarom deze regel wordt gehanteerd.  

 Wandrekken in de zaal: 

In de zaal hangen wandrekken die niet mogen worden gebruikt. Voor sommige 

kinderen zijn deze rekken toch aantrekkelijk. De afspraak hierover is meegenomen in 

de huisregels. Daarnaast worde de regel herhaald wanneer nodig en wordt ook aan 

de kinderen uitgelegd waarom deze regel er is. 

 

 

 

 

 



 

6 Sport BSO Kornak veiligheidsbeleid 2018-2019 

 Klimboom buiten: 

Buiten is er een boom die we de klimboom noemen waar kinderen in mogen 

klimmen. Kinderen en ouders zijn hier erg positief over. Wij proberen tijdens de sport 

en spel BSO ook ruimte te creëren voor buiten ravotten en buitenspel ook te 

stimuleren. Pedagogisch medewerkers geven aan dat de boom voor hun dubbele 

gevoelens oproept. Enerzijds willen ze de kinderen niet te veel betuttelen en over 

beschermen, klimmen gaat immers gepaard met hoogtes. Aan de andere kant willen 

ze de kinderen ook beschermen tegen gevaren. Daarom is aan het klimmen wel een 

limiet/grens gesteld en is er met de kinderen afgesproken dat ze niet hoger mogen 

klimmen dan het bruine touw. Het bruine touw bepaald de klim hoogte. 

 Kinderen kunnen tegen elkaar aan rennen in de zaal en/of botsen: 

De zaal wordt tijdens activiteiten en tijdens vrij spel min of meer verdeeld in vakken. 

Kinderen weten zelf dat als ze iets gaan doen dat ze een vak of deel van de zaal 

kiezen zover mogelijk bij anderen vandaan. Pedagogisch medewerkers laten de 

kinderen hier eerst zelf over nadenken. Indien kinderen te dicht op elkaar spelen 

grijpen ze in en leggen uit waarom dit anders kan.  

 

2.2: Sociale/emotionele veiligheidsrisico’s: 

 Grensoverschrijdend gedrag. 

Indien kinderen grensoverschrijdend gedrag vertonen naar elkaar toe of naar een van 

de pedagogisch medewerkers kan dit impact hebben op de kinderen en 

medewerkers die het direct betreft maar ook op andere kinderen die daar getuigen 

van zijn. Grensoverschrijdend gedrag wordt op de BSO niet getolereerd onder de 

kinderen onderling of van de kinderen richting de pedagogisch medewerker of 

andersom. De pedagogisch medewerkers geven te allen tijde hun eigen grenzen aan 

en bewaken samen met de kinderen ieders grenzen. Kinderen worden gewezen op 

het effect van hun gedrag en de verantwoordelijkheid over hun eigen gedrag. Als 

uitgangspunt gebruiken wij hierbij de school en BSO afspraak dat wij altijd ervoor 

zorgen dat we het allemaal naar ons zin hebben op school en de BSO. 

 

 Kindermishandeling. 

Op de BSO hebben de pedagogisch medewerker te maken met kinderen tijdens hun 

vrije tijd. Pedagogisch medewerkers kunnen signalen observeren bij kinderen waarop 

geanticipeerd moet worden. De BSO heeft een ‘protocol kindermishandeling’. 

Pedagogisch medewerkers kennen het protocol en weten hoe te handelen volgens 

de 5 stappen van de meldcode. Er is een aandacht functionaris aangesteld en alle 

stappen die genomen dienen te worden inzake huiselijk geweld en 

kindermishandeling zijn bekend. Tevens worden de pedagogisch medewerkers met 

regelmaat bijgeschoold inzake dit onderwerp. Ook staat het onderwerp meerdere 

malen per jaar op de agenda in de vorm van casuïstiek, e-learning, discussie of 

deelname aan cursussen en trainingen. 
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 Ruzies. 

Kinderen kunnen op de BSO ruzie met elkaar krijgen. Een ruzie met een ander kind 

kan de sociaal-emotionele veiligheid van een kind in gevaar brengen. Het 

uitgangspunt op de BSO is dat ruzies altijd worden opgelost en dat de pedagogisch 

medewerkers erbij worden gehaald om de kinderen waar nodig te ondersteunen 

tijdens het oplossen van de ruzie. Tevens wordt er uitleg gegeven hoe de ruzie 

voorkomen had kunnen worden en wordt er gekeken naar het gezamenlijk bedenken 

van een oplossing. ‘ Is er iemand gekwetst? Ja? Hoe kan je het goed maken? Hoe kun 

je het de volgende keer anders doen?’ Zijn vragen die door de pedagogisch 

medewerkers gesteld worden tijdens het rustig samen bespreken van een oplossing. 

 Win - en verlies situaties: 

Op de sport BSO bestaat het programma voornamelijk uit sport en spel en worden de 

kinderen aangesproken op hun sportiviteit. Ze komen in aanraking met win- en 

verlies situaties. Op de sport BSO hebben de pedagogisch medewerkers ervoor 

gekozen de nadruk niet op winnen en verliezen te leggen en dit ook zo min mogelijk 

te benoemen. Het spel, samenspel en het proces staan centraal. Competitie tussen 

kinderen wordt vermeden. Indien kinderen een sport of spel aan het doen zijn waar 

een score aan vast hangt houden ze of de score voor zichzelf of wordt de focus 

verlegd naar het spel op zich. Op de sport BSO beschouwen we het leren omgaan 

met deze situaties als een meerwaarde voor de kinderen. De sport BSO levert hier 

namelijk een bijdrage aan de ontwikkeling en bevordering van sportief gedrag.  

 Toepassen van leeftijd differentiatie: 

Oudere kinderen hebben vaak uitdaging nodig en jonge kinderen meer structuur en 

duidelijkheid. Om rekening te houden met de sociaal emotionele ontwikkeling van 

kinderen wordt er op de sport BSO waar nodig leeftijd differentiatie toegepast. 

Activiteiten worden dan afgestemd op leeftijd en ontwikkeling. Indien een jonger 

kind al heel erg vaardig is in een bepaald onderdeel kan het (om hier ook weer 

rekening mee te houden) ingedeeld worden in een groep met ouderen kinderen.  
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2.3: Gezondheidsrisico’s: 

 Schoon buiten- en binnenmilieu. 

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zowel binnen als buiten in schone ruimtes 

verblijven. Een pedagogisch medewerkers heeft het facilitair beheer van de ruimtes 

als taakbeleid. Er zijn lijsten gemaakt waarop schoonmaakwerkzaamheden staan die 

gedaan moeten worden en die niet in het takenpakket van het schoonmaakbedrijf 

zitten die de BSO ook dagelijks schoonmaken. De taken worden of zelf uitgevoerd, of 

gedelegeerd en/of ook samen met de kinderen gedaan. Op deze manier proberen wij 

ook de kinderen deels verantwoordelijk en bewust te maken van de ruimte. 

 In aanraking komen met ziektekiemen. 

Op de BSO zijn er wel eens kinderen ziek. De pedagogisch medewerkers houden zieke 

kinderen goed in de gaten en in het geval van koorts en/of besmettelijkheid wordt er 

contact opgenomen met de ouders/verzorgers van het desbetreffende kind. 

Kinderen worden gewezen op een goede handhygiëne en worden geattendeerd op 

het tijdig snuiten van de neus. Op deze manier proberen wij bij te dragen aan het 

verminderen van risico’s die kinderen kunnen lopen bij de verspreiding van 

ziektekiemen. 

 Verblijf in stoffige ruimte. 

De BSO wordt dagelijks schoongemaakt door een schoonmaakbedrijf. Daarnaast 

zorgen de medewerkers die de schoonmaaklijsten van de BSO verzorgen ervoor dat 

de lijsten wekelijks doorgenomen worden. Er kan afgestreept worden welke taak is 

gedaan. 

 Toiletten. 

De toiletten die de kinderen gebruiken worden intensief gebruikt. Alvorens de BSO 

begint worden de toiletten eerst gebruikt door school. Om de kinderen van de BSO te 

laten beschikken over schoon sanitair zorgen wij ervoor dat de toiletten voor BSO 

aanvang van de BSO ook schoongemaakt worden. Daarnaast gaan wij regelmatig in 

gesprek met kinderen over hun toiletgebruik en de juiste manier waarop ze de 

toiletten dienen te gebruiken. 

 Omgang met zieke kinderen. 

Indien kinderen koorts hebben of besmetting kunnen veroorzaken worden de 

ouders/verzorgers gebeld en wordt er verzocht het kind op te komen halen.  

De BSO werkt met een protocol medicijn verstrekking. Dit is bij ouders bekend. Indien 

er voorgeschreven medicatie aan een kind toegediend moet worden geven ouders 

hiervoor schriftelijk toestemming ter bescherming van zowel de kinderen als de 

pedagogisch medewerkers.  

De werkafspraken op de groep zijn voortgekomen uit voorgeschreven risico’s vanuit 

de methode gezondheidsmanagement en vanuit de hygiëne code voor kleine 

instellingen. Pedagogisch medewerkers zijn bekend met de hygiëne code. 
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2.4: Veiligheidsmaatregelen rondom het inzetten van personeel: 

Naast het feit dat iedere pedagogisch medewerker in bezit is van geschikte diploma’s en 

VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) hebben wij de volgende veiligheidsmaatregelen in werking 

gesteld: 

 

A: Achterwacht: 

Op de sport BSO werken wij met de afspraak dat indien mogelijk er altijd afgesloten en 

geopend wordt met minimaal twee medewerkers. Verder kan de coördinator altijd binnen 

10 minuten ter plaatste zijn al er iets aan de hand is. De directie van de locatie kan direct 

aanwezig zijn. 

 

B: Richtlijnen voor medewerkers: 

BSO Kornak heeft richtlijnen opgesteld voor haar medewerkers om incidenten en 

calamiteiten te voorkomen.  

- Lucifers en aanstekers worden indien in gebruik veilig opgeborgen. 

- Alle tassen van de medewerkers worden opgeborgen in het BSO kantoor. De kast 

wordt altijd gesloten. Kinderen mogen alleen onder begeleiding naar het BSO 

kantoor. 

- Kinderen kunnen niet in contact komen met sigaretten, medicatie en andere 

middelen die gevaarlijk kunnen zijn voor kinderen.  

 

C: Grensoverschrijdend gedrag: 

Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan wij zowel seksuele, fysieke als psychische 

grensoverschrijdingen. Het risico op grensoverschrijdend gedrag wordt op de volgende 

manier beperkt: 

- De BSO heeft een prest protocol, gelijk aan die van school. 

- De BSO werkt met de beroepscode kinderopvang en brengt deze code structureel 

onder de aandacht van de medewerkers. 

- De BSO is bekend met de gedragscode van Stichting Tabijn. 

- De BSO heeft een protocol ‘hoe te handelen in geval van ongewenste 

omgangsvormen c.q. Seksuele intimidatie door een medewerker van de BSO’.  
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3: Omgang met kleine risico’s: 

Door goede afspraken te maken met de kinderen kunnen deze gemiddeld vanaf hun tweede 

levensjaar leren omgaan met diverse kleine risico’s. Denk ten aanzien van veiligheid 

bijvoorbeeld aan afspraken die gelden tijdens spelsituaties of activiteiten en hoe om te gaan 

met bijvoorbeeld speelgoed en gereedschap. Om kinderen mee te laten helpen om risico’s 

te beperken kunnen ook ten aanzien van gezondheid afspraken worden gemaakt. Denk aan 

het wassen van de handen na toiletbezoek of het houden van een hand voor de mond 

tijdens niezen of hoesten. Ook kunnen kinderen leren hoe ze met afvalemmers om dienen te 

gaan of leren hoe ze zelf hun afval weg kunnen gooien. 

‘Leren omgaan met risico’s is erg belangrijk voor kinderen. Internationaal wetenschappelijk 

onderzoek toont aan dat leren omgaan met risico’s goed is voor de ontwikkeling van 

kinderen. Door het ervaren van risicovolle situaties, bijvoorbeeld tijdens het spelen 

ontwikkelen kinderen risicocompetenties: ze leren risico’s inschatten en ontwikkelen 

cognitieve vaardigheden om de juiste afwegingen te maken wanneer een risicovolle situatie 

zich opnieuw voordoet. Het nemen van risico’s is een onderdeel van de ‘gereedschapskist’ 

voor effectief leren. Risicovol spelen ontwikkelt een positieve houding van ‘ik kan het’ en 

daarmee gaat een kind uitdagingen meer zien als iets om van te genieten dan te vermijden. 

Dit vergroot onafhankelijkheid en zelfvertrouwen, wat belangrijk kan zijn voor hun 

doorzettingsvermogen als ze geconfronteerd worden met uitdagingen. Het leren omgaan 

met risico’s heeft een positieve invloed op de fysiek een mentale gezondheid van kinderen en 

op het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Kinderen staan sterker in hun schoenen en 

kunnen beter conflicten oplossen en emoties herkennen van speelmaatjes. Bewegingen die 

veel voorkomen bij risicovol spelen, zoals slingeren, klimmen, rollen, hangen en glijden, zijn 

niet alleen leuk voor kinderen, maar ook van essentieel belang voor hun motorische 

vaardigheden, balans, coördinatie en lichaamsbewustzijn. Kinderen die dat niet doen zijn 

vaker onhandig, voelen zich ongemakkelijk in hun eigen lichaam, hebben een slechte balans 

en bewegingsangst. [Bron: veiligheid.nl/risicovolspelen]’. 
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Onze missie is om de kinderen een zo veilig en gezond mogelijke opvang te bieden. Hierbij 

willen wij ongelukken of ziekte als gevolg van een bijvoorbeeld niet schoon of ondeugdelijk 

speelgoed voorkomen. Met over bescherming doen we de kinderen uiteindelijk ook geen 

goed. Daarom beschermen we de kinderen tegen onaanvaardbare risico’s. Een bult, een 

schaafwond of iets dergelijks kan gebeuren. Sterker nog, er zit ook een positieve kant aan: 

- Het heef een positieve invloed op de gezondheid. 

- Het vergoot zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en doorzettingsvermogen.  

- Het vergroot sociale vaardigheden. 

Daarom aanvaarden wij op de sport BSO de risico’s die slechts kleine gevolgen kunnen 

hebben voor de kinderen en leren de kinderen hier op een juiste manier mee om te gaan. Dit 

doen we door middel van uitleg, herhaling en voorbeelden te bespreken met de kinderen. 

Om risicovolle speelsituaties veilig te houden moeten kinderen zich daarom tijdens 

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

hoe om te gaan met spullen als speelgoed en gereedschap, dit om te voorkomen dat door 

oneigenlijk gebruik letsel kan ontstaan.  

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

daarom goede afspraken met kinderen noodzakelijk. Voorbeeld van afspraken die met 

kinderen zijn gemaakt zijn het wassen van de handen na het toiletbezoek of het houden van 

een hand voor de mond tijdens niezen of hoesten.  

De afspraken worden regelmatig met de kinderen besproken en herhaald. Bijvoorbeeld 

voorafgaand aan een activiteit of spel of in periodes dat veel kinderen en medewerkers 

verkouden zijn. Ook als er nieuwe kinderen op de groep komen worden de afspraken weer 

herhaald.  
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4: EHBO-regeling: 
Om adequaat te kunnen handelen bij incidenten is het noodzakelijk dat er tijdens 

openingsuren op elke locatie minimaal een volwassene aanwezig is met een geldig en 

geregistreerd certificaat voor kinder-EHBO. Vanuit de wet I.K.K. is dit verplicht. 

 

De onderstaande certificaten van de daarbij genoemde instanties zijn door de Minister van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen als geregistreerde certificaten, zoals 

bedoeld in de Regeling Wet kinderopvang: 

 

- Eerste Hulp aan kinderen van het Oranje Kruis. 

- Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers (SEHSO) van NedCert. 

- Acute Zorg bij kinderen van NIKTA. 

- Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen (SEHBK) van NedCert. 

- Basis Eerstehulpverlener-LPEV met de aantekening Eerste hulp aan Kinderen van 

Stichting LPEV. 

- Eerste Hulp aan baby’s en kinderen van het Nederlandse Rode Kruis. 

- Eerste hulp bij werken met kinderen van het Nederlands Instituut voor 

Bedrijfshulpverlening. 

 

De volgende personen op de sport BSO hebben een geldig en geregistreerd certificaat voor 

kinder-EHBO: Jody Boot, Cynthia van Veen. 
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5: Communicatie en afstemming intern en extern: 
Op de sport BSO kennen we de volgende betrokkenen: Er zijn intern- en extern betrokkenen 

(pedagogisch medewerkers, pedagogisch medewerkers in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en 

ouders). Als er een nieuw beleidsstuk wordt gemaakt worden de pedagogisch medewerkers 

hierover geïnformeerd. Medewerkers worden ook altijd betrokken bij het beleid. Als het 

beleidsstuk klaar is krijgt iedereen een exemplaar en uitleg over het beleid door middel van 

een studiemiddag. Nieuwe medewerkers krijgen net als stagiaires een informatie/introductie 

pakket met daarin alle voor hun belangrijke beleidsstukken en werk afspraken.  

 

De beleidsstukken zijn voor ouders inzichtelijk en via de website te downloaden. Op deze 

manier geven wij ouders inzicht in ons beleid.  

 

Structureel communiceren we op de volgende manier met pedagogisch medewerkers over 

veiligheid en gezondheidsrisico’s: 

 

- Iedere maand worden de ruimtes door medewerkers met veiligheid beheer in hun 

taakbeleid geïnventariseerd. De uitkomsten daarvan worden besproken in het team. 

Iedere week worden er schoonmaaklijsten ingevuld en de bijbehorende taken 

worden gedaan, ook deze lijsten worden maandelijks besproken 

 

Structureel communiceren we op de volgende manier met ouders en andere betrokkenen 

over veiligheid en gezondheidsrisico’s: 

 

- Ouders krijgen tijdens het intake gesprek een folder mee waarin de huisregels van de 

BSO staan. Ouders worden bij vragen gewezen op de website van de BSO en het 

beleid wat aldaar te vinden is. Via een nieuwsbrief vragen wij aandacht voor 

afspraken die zijn gemaakt met betrekking tot veiligheid en gezondheid. Tevens 

wordt de oudercommissie betrokken bij het beleid en zal ook advies geven over het 

beleid alvorens deze in te stellen en te publiceren. De oudercommissie kan ouders 

ook informeren over het beleid. Vragen van ouders over hygiëne en veiligheid 

worden altijd direct op de groep beantwoord door de pedagogisch medewerkers.  

 

Wij vinden het ook belangrijk dat medewerkers zich betrokken voelen bij het 

veiligheidsbeleid. Medewerkers spelen hierin ook een actieve rol en de communicatie over 

veiligheid en hygiëne op de groep is open. Alles wat wordt gesignaleerd wordt direct met 

elkaar besproken en gemeld bij de coördinator. Wanneer een nieuwe medewerker op de 

BSO start zal hij/zij uitgebreid worden geïnformeerd over al het beleid en het hygiëne - en 

veiligheid beleid in het bijzonder.  

 
BSO Kornak maakt gebruik van een klachtenreglement en is aangesloten bij de geschillencommissie.  
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6: Koppeling tussen BSO en school op het gebied van veiligheid en 

gezondheid: 

 
De BSO is een onderdeel van de school en kan niet los gezien worden van de school. Wij 

streven er dan ook naar bij ieder beleid altijd zoveel mogelijk te kijken hoe en waar we een 

doorgetrokken lijn met school kunnen trekken.  

 

Verder zijn er al vaste afspraken tussen school en BSO te weten: 

 

- Indien er in de klas afspraken zijn gemaakt tussen kinderen en de leerkracht en deze 

kinderen gaan ook naar de BSO dan wordt dit aan de BSO bekend gemaakt. Onder 

BSO tijd trekken wij dezelfde afspraken door om een doorgetrokken lijn met school 

te blijven hanteren. 

- Kinderen aan wie hulp geboden wordt vanuit de interne begeleiding met 

gedrag/stoornissen e.d. en die ook naar de BSO gaan worden door de 

contactpersoon van de BSO en de interne begeleiders besproken. Ook hier zullen 

afspraken doorgetrokken worden naar de BSO of aangepast worden aan de BSO 

zetting. 

- De aandacht functionaris van de school is ook aangesteld voor de BSO. BSO en school 

staan in direct contact met elkaar ten aanzien van het bespreken van signalen van 

kinderenmishandeling. 

- Indien er signalen zijn van kinderen op het gebied van gedrag, ontwikkeling etc. vind 

er altijd overleg plaatst tussen de pedagogisch medewerkers en de leerkrachten. Bij 

elkaar wordt afgecheckt of het gedrag herkenbaar is en welke afspraken er 

meegenomen kunnen worden naar de BSO. Ook kan de leerkracht tips geven aan de 

BSO of andersom. Hiervoor is een stappenplan ingesteld. 

- In het pedagogisch beleid van BSO Kornak zijn de missie en visie van de school ook 

vertaald naar de BSO.  
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7: Gedragscode stichting Tabijn: 
 

Sport BSO Kornak valt onder het beheer van Kornak en uiteindelijk onder de overkoepelende 

stichting, Stichting Tabijn. Samen met leerlingen en ouders zorgen wij voor een veilige school 

en een veilige BSO. Om dit te bereiken heeft stichting een Tabijn een gedragscode opgesteld 

die relevant is hier te benoemen, daar deze ook op de BSO en zijn medewerkers van 

toepassing is. De gedragscode is namelijk een leidraad voor iedereen die voor de stichting 

werkt of de scholen of BSO’s van stichting Tabijn bezoekt. Het geldt dus voor alle 

medewerkers, leerlingen, ouders en ook voor de medewerkers van het bestuursbureau. 

Stichting Tabijn verwacht dat iedereen zich houdt aan de gedragscode. Het is belangrijk dat 

we met elkaar over ons gedrag praten en dat we over wenselijk en integer gedrag samen 

duidelijk afspraken maken. Deze afspraken zijn verwoord in vier kernwaarden: ontwikkeling, 

verantwoordelijkheid, respect en veiligheid. Alhoewel toegespitst op onderwijs kan de code 

ook toegepast worden op de BSO. 

 

Ontwikkeling. 

Wij ontwikkelen onszelf. 

- Wij vinden leren leuk. 

- Wij zien ontwikkeling als een kans op groei. 

- Wij denken in mogelijkheden. 

- Wij geven elkaar de ruimte. 

- Wij hebben hoge verwachtingen. 

 

Verantwoordelijkheid. 

Wij zijn partners in de ontwikkeling van het kind. 

- Wij zien er verzorgd uit. 

- Wij zijn ons bewust van ons rol model.  

- Wij hebben oog voor elkaar. 

 

Respect. 

Wij tonen respect voor elkaar en onze omgeving. 

- Wij zijn gelijkwaardig en onderkennen verschillen. 

- Wij dragen zorg voor de schooleigendommen en de eigendommen van een ander. 

- Wij communiceren zorgvuldig. 

- Wij respecteren de opvatting van de ander. 

 

Veiligheid. 

Wij zorgen voor een veilige leer-, werk - en leefomgeving. 

- Wij grijpen respectvol in bij pestgedrag en andere vormen van geweld. 

- Wij gaan integer om met informatie. 

- Wij hebben vertrouwen in onszelf en de ander. 

- Wij komen onze afspraken na. 

- Wij vertrouwen in elkaars vakkundigheid en deskundigheid. 

 


