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Inleiding 
Met de invoering van de Wet Kinderopvang wordt de verantwoordelijkheid voor een goede kwaliteit meer               
bij de kinderopvangorganisaties zelf gelegd. In de Wet is geregeld dat de opvang moet bijdragen aan een                 
gezonde en veilige ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving.  
De Wet Kinderopvang verplicht iedere kinderopvangorganisatie om een risico-inventarisatie met betrekking           
tot de veiligheid en gezondheid uit te voeren en aldus inzicht te geven in de veiligheids- en                 
gezondheidsrisico’s die de opvang van kinderen met zich mee brengt. 
 
Voor u ligt een methodiek voor een systematische en volledige uitvoering van een risico-inventarisatie              
veiligheid & gezondheid (RI V&G), zowel voor peuterspeelzaal als ook voor Buitenschoolse opvang. Deze              
methodiek is in sterke mate gebaseerd op de landelijke modellen, echter vereenvoudigd (daar waar              
mogelijk) en meer toegespitst op de dagelijkse praktijk. De Wet stelt geen inhoudelijke eisen aan de                
methodiek die u gebruikt bij de uitvoering van de RI V&G, u bent dus vrij om hierin uw keuze te maken. 
 
 
Risico’s inventariseren 
Volgens de Wet Kinderopvang bent u verplicht om tenminste jaarlijks op iedere opvanglocatie een RI V&G                
uit te voeren, deze dient de bestaande situatie te beschrijven. Een verbouwing of een (her)inrichting van                
één of meerdere ruimtes kunnen aanleiding zijn voor het tussentijds uitvoeren van een RI V&G.  
Ook onder de Wet Kinderopvang ligt het toezicht en de handhaving bij de GGD. Echter, de GGD wil nu van                    
u zien wat u aan de veiligheid en de gezondheid op uw opvanglocaties doet of heeft gedaan. De GGD                   
controleert nu dus uw veiligheids- en gezondheidsbeleid en zal u hier mogelijk op aanspreken. In deze                
nieuwe opzet kunt u, aan de hand van deze methodiek, zelf aangeven welke risico’s bij u aanwezig zijn, of                   
u de aanwezige risico’s wel of niet acceptabel vindt en welke vervolgacties u onderneemt.  
 
Bij het inventariseren van de risico’s kunt u gebruik maken van de inventarisatielijsten die onderdeel               
uitmaken van deze methodiek. Hierbij kijkt u niet zozeer door een technische bril (normen, afmetingen,               
etc.), maar vooral door de ogen en vanuit het gedrag van kinderen. Als uitgangspunt bij de RI V&G geldt                   
dat veiligheid en gezondheid een combinatie is van enerzijds het gedrag van kinderen en anderzijds de                
omgeving waarin zij verblijven. Het is de bedoeling dat door de uitvoering van een RI V&G de aanwezige                  
risico’s terug worden gebracht tot een aanvaardbaar en acceptabel niveau. Bij de vraag of een risico wel                 
of niet acceptabel is dient u na te gaan wat de kans is dat er ongevallen gebeuren en wat de ernst van het                       
letsel bij een ongeval zal zijn: 
 
Wanneer u een risico groot acht zult u aan moeten geven wat u hieraan gaat doen. Soms kan dit een                    
technische oplossing zijn (het aanpassen van de omgeving), maar dit kan ook door het maken van                
afspraken op de groep (aanpassen van het gedrag). Als hulpmiddel kunt u hierbij gebruik maken van de                 
oplossingenlijsten die deel uitmaken van de landelijke methodiek. Ter verduidelijking volgen nu enkele             
voorbeelden: 
 
 
 
 

 



 

Voorbeeld 1 
 

1. Kind krijgt vingers tussen de deur. Kans op risico:  
groot   0       klein 0                uitgesloten     0  

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 
Alle deuren zijn voorzien van vingerbeveiligers. Het locatiehoofd ziet toe op het onderhoud hiervan.  

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 
 

 
In dit voorbeeld kunt het geschetste scenario inventariseren als:         
groot, klein of uitgesloten Het blokje “uitgesloten.” kan in dit geval alleen aangevinkt worden als er geen                 
deuren in de opvangruimte aanwezig zijn. Zijn deze, zoals in het voorbeeld het geval is, beschermt dan                 
kunt u aangeven dat het risico daarmee klein is. Geeft u hierbij wel aan welk beleid c.q. welke stappen u                    
hiertoe onderneemt. Treft u een kapotte (bijvoorbeeld als gevolg van slijtage) vingerbescherming aan dan              
vult u groot in en geeft u als corrigerende maatregel aan dat deze vervangen wordt.  
 
In de kolom tekortkoming geeft u aan dat de vingerbeschermer kapot is 
In de kolom Actie geeft u aan welke actie u heeft ondernomen om de tekortkoming op te heffen 
In de kolom ‘’Datum actie uitgezet’’ noteert u de datum dat u de actie heeft uitgezet 
In de kolom ‘’Datum actie afgehandeld’’ geeft u aan wanneer de tekortkoming is opgeheven. 
 
 
Voorbeeld 2 
 

2. Kind brandt zich aan warmwaterkraan bij aankleedtafel. Kans op risico:  
groot   0       klein 0            uitgesloten     0  

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen:  
Aanbrengen van warmwater begrenzer 

Tekortkoming:geen thermostaatknop of warmwater begrenzer 

Actie: 
Klus uitzetten bij FZ voor warmwaterbeschrenzer 
Datum actie uitgezet: 1 juni 2006 

Datum actie afgehandeld:23 juli 2006 
 

 
In dit voorbeeld wordt het risico als groot aangemerkt omdat de kranen geen thermostatische begrenzing               
hebben. U kunt toch de kans op risico klein achtten, bijvoorbeeld wanneer de kinderen daar enkel onder                 
direct toezicht verblijven. Hierover zullen dan echter wel afspraken gemaakt moeten zijn met uw              
medewerkers. In dit geval zijn er geen afspraken en moet er direct actie ondernomen worden. 
 
 
 

 



 

Voorbeeld 3 
 

3. Kind komt in contact met ziektekiemen als gevolg van 
on(zorgvuldig) gewassen handen na toiletgebruik. 

Kans op risico:  
groot   0       klein 0                uitgesloten     0  

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: Op alle toiletten is stromend water, zeep en een schone handdoek 
aanwezig. Met de kinderen is afgesproken dat de handen na een toiletbezoek gewassen worden. De groepsleiding 
ziet hierop tijdens de opvang toe en geeft hierin zelf het goede voorbeeld. 
Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 
 

 
Met name gezondheidsrisico’s zijn vaak niet of moeilijk zichtbaar. Desondanks zult u ze wel moeten               
inventariseren. Hierbij is het belangrijk om na te gaan of, en zo ja welke, preventieve maatregelen u heeft                  
getroffen om deze risico’s te beperken. Wanneer, zoals in dit voorbeeld het geval is, de technische                
faciliteiten op orde zijn en er gedragsafspraken liggen die ook nageleefd worden, mag u veronderstellen               
dat dit risico klein is. Hierbij is het echter wel zaak om uw eigen ervaringsgegevens (bijvoorbeeld op het                  
gebied van ziekte) regelmatig na te gaan. Wanneer bijvoorbeeld blijkt dat er vaak veel kinderen met                
diaree zijn, dan kan dit een indicatie zijn dat de huidige maatregelen niet werken, niet nageleefd worden                 
of dat er aanvullende maatregelen gewenst zijn. 
 
U inventariseert de risico’s aan de hand van de bijgevoegde inventarisatielijsten. Aan de hand van deze                
lijsten beoordeelt u de werkelijke situatie op de opvanglocatie zoals u die aantreft. Deze lijsten zijn                
uitgewerkt per ruimte en per werksoort (KDV/NSO). Per risico geeft u de kans op een risico aan, alsmede                  
ook de corrigerende c.q. preventieve maatregelen die heeft of gaat treffen. 
  

 



 

 
 
Verslaglegging & opvolging 
Wanneer u alle inventarisatielijsten heeft ingevuld en eventuele actiepunten vastgelegd zijn kunt u deze              
samenvoegen tot één RI V&G voor de gehele opvanglocatie. Tot slot moet u zorg dragen voor het                 
informeren van belanghebbenden omtrent de uitgevoerde RI V&G. Hierbij kunt u denken aan de op de                
locatie werkzame medewerkers en de ouder-commissie.  
 
 
Locatiegegevens 
Dit verslag is gemaakt naar aanleiding van de uitvoering van de risico-inventarisatie            
veiligheid & gezondheid op locatie: 
 
Naam locatie : 't Boskaboutertje 
 
 
Adres : Bosweg 77, 7313 CA, Apeldoorn 
 
 
Datum : 3 Juli 2018 
 
 
Telefoonnr. : 06-41623804 / 06-13236846 
 
 
Contactpers. : Leonie Evers / Romee Kars 
 
 
Werksoort(en) : Peuterspeelzaal 
 
 
Kindplaatsen : 16 
 
  

 



 

Inventarisatielijst : Entree peuterspeelzaal  
Datum inventarisatie :   3 Juli 2018 

Inventarisatie door : Leonie Evers  

1. Kind valt doordat het niet bij de trapleuning kan. Risico:  
groot   0       klein 0            uitgesloten     x 
 
Letsel:   groot  0          klein  0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen:  

NVT. Er is geen trap aanwezig. 
Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

2. Kind valt doordat de trapleuning niet goed vast zit. Risico:  
groot   0       klein 0            uitgesloten     x 
 
Letsel:   groot  0          klein  0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 
NVT. Er is geen trap aanwezig. 

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

3. Kind struikelt over een kapotte of gladde trede. Risico:  
groot   0       klein 0            uitgesloten     x 
 
Letsel:   groot  0          klein  0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 
NVT. Er is geen trap aanwezig. 

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

4. Kind raakt bekneld tussen de treden van een open 
trap. 

Risico:  
groot   0       klein 0            uitgesloten     x 
 
Letsel:   groot  0          klein  0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 
NVT. Er is geen trap aanwezig. 

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 
 

 



 

5. Kind valt van de trap af. Risico:  
groot   0       klein 0            uitgesloten     x 
 
Letsel:   groot  0          klein  0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 
NVT. Er is geen trap aanwezig. 

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

6. Kind raakt bekneld tussen de spijlen van de 
balustrade. 

Risico:  
groot   0       klein 0            uitgesloten     x 
 
Letsel:   groot  0          klein  0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 

NVT. Er is geen trap aanwezig. 
Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

7. Kind glijdt uit over een gladde vloer of oneffenheid. Risico:  
groot   0       klein x            uitgesloten     0 
 
Letsel:   groot  0          klein  0 

De kinderen houden de schoenen aan en de pm’ers zien erop toe dat er in de binnenruimte niet 
gerend wordt. Er liggen geen oneffenheden op de grond. Inloopmatten liggen vast. 

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

8. Kind botst tegen kapstokhaak. Risico:  
groot   0       klein 0            uitgesloten     x 
 
Letsel:   groot  0          klein  0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen:  
De kapstokhaken zijn naar binnen gekeerd en bevestigd aan een plank. 

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 
  

 



 

9. Kind krijgt vingers tussen de deur. Risico:  
groot   0     klein x            uitgesloten     0 
 

Letsel:   groot  0          klein  0 

Dat kan gebeuren. Kinderen wordt geleerd niet te duwen en te rennen. De deuren moeten rustig 
worden opengedaan en goed uitkijken. Daarnaast zijn er schuifhaakjes buiten kinderhoogte geplaatst 
op de deuren en zien de pm'ers erop toe dat deze gebruikt worden. Kinderen kunnen niet zelf de 
deuren open doen.  

Tekortkoming: 
 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

10. Kind valt door ruit, raam of glas in deur. Risico:  
groot   0       klein x            uitgesloten     0 
 

Letsel:   groot  0          klein  0 

Kans is zeer klein, De ramen zijn afgeschermd met radiatoren voorzien van een ombouw. Pm’ers zien 
erop toe dat hier niet op geklommen wordt. In de deuren zitten geen ramen. 

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

11. Kind raakt verstrikt in de koordjes van de 
raamdecoratie. 

Risico:  
groot   0       klein 0            uitgesloten     x 
 

Letsel:   groot  0          klein  0 

Geen raamdecoratie aanwezig. 

Tekortkoming: 

Actie 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

12. Kind verbrandt zich aan hete radiator of buizen. Risico:  
groot   0       klein 0            uitgesloten     x 
 

Letsel:   groot  0          klein  0 
Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: zie Handboek 2.1.11; Veiligheid 

Radiatoren zijn afgeschermd middels een ombouw. 
Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 
  

 



 

Inventarisatielijst          : Entree peuterspeelzaal  

Datum inventarisatie : 3 Juli 2018 

Inventarisatie door : Leonie Evers  
____________________________________________________ 

13. Kind botst of valt tegen radiator. Risico:  
groot   0       klein x           uitgesloten     0 
 
Letsel:   groot  0          klein  0  

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen:  

Kind valt dan niet tegen radiator, maar tegen ombouw. Kinderen mogen niet duwen, klimmen en 
rennen. Pm’ers zien hierop toe. 

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

14. Kind komt met hand klem te zitten tussen de 
radiator. 

Risico:  
groot   0       klein 0            uitgesloten    x 
 
Letsel:   groot  0          klein  0 

Vanwege ombouw om radiatoren is dit niet mogelijk. 

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

15. Lamp wordt stuk gegooid en glas valt naar beneden. Risico:  
groot   0       klein x            uitgesloten     0 
 
Letsel:   groot  x          klein  0 

In de ruimte hangt tl verlichting in afgesloten bakken. Pm’ers zien er op toe dat kinderen niet gooien 
met materiaal. 

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

16. Kind komt in contact met elektriciteit. Risico:  
groot   0       klein x            uitgesloten     0 
 
Letsel:   groot  0          klein  0 

Alle stopcontacten zijn beveiligd. 
We leren kinderen af te blijven van elektrische snoeren voor zover aanwezig. We zetten het ook 
zoveel mogelijk hoog weg, buiten bereik van de kinderen. Snoeren worden vastgezet indien nodig.  

 



 

Tekortkoming:  

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 
  

 



 

17. Kind stopt kleine voorwerpen in de mond. Kans op risico:  
groot   0       klein x            uitgesloten     0 

Kinderen mogen niet zonder toezicht met kleine voorwerpen spelen. Er wordt gelet op de grootte van 
het speelgoed bij het aanbieden.  
Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

18. Kind struikelt over of valt tegen een kinderwagen. Kans op risico:  
groot   0       klein x            uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 
Hoewel de looproute van de groepen zoveel mogelijk vrij van speelgoed is kan het altijd gebeuren dat 
kinderen in hun spel struikelen over speelgoed. Pm-ers ruimen regelmatig, samen met de kinderen, 
het speelgoed op.  

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

19. Kind rent ongezien naar buiten. Kans op risico:  
groot   0       klein x            uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen:  
De voordeur is op slot tussen haal- en brengtijden. Kinderen blijven in de groepsruimte en gaan alleen 
onder begeleiding naar buiten van de pm’er. De deurklink van de groepsruimte is hoog en daarmee 
buiten bereik van kinderen. 

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 
 

20. Kind is niet veilig door potentiële dreiging van 
buitenaf. (indringing, insluiping, onverwachts 
bezoek) 

Kans op risico:  
groot   0       klein x            uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen 
Er zijn meerdere ingangen in dit gebouw, allen zijn echter afgesloten tijdens psz tijd.  Afspraak -> 
goed opletten wie er in het pand komt en bij twijfel elkaar waarschuwen en bij gevaar 112 bellen. 

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 
 
  

 



 

Inventarisatielijst : Leefruimte peuterspeelzaal  

Datum inventarisatie : 3 Juli 2018 

Inventarisatie door :  Leonie Evers  

1. Kind glijdt uit over een natte vloer of oneffenheid. Kans op risico:  
groot   0       klein x                uitgesloten     0

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen:  
In de leefruimte liggen geen oneffenheden op de grond. Oneffenheden worden door de pm’ers 
verwijderd / opgeruimd. 

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

2. Kind krijgt zijn vingers tussen de deur. Kans op risico:  
groot   0       klein X                uitgesloten 
0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 
Op de deuren zijn extra schuifhaakjes geplaatst buiten bereik van de kinderen. De pm'ers zien erop 
toe dat deze ten alle tijden gebruikt worden en de deuren dus dicht zijn.  

Actie:  

Datum actie uitgezet:  

Datum actie afgehandeld: 

3. Kind valt door ruit, raam of glas in deur. Kans op risico:  
groot   0       klein X                uitgesloten 
0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen:  
Er zit geen glas in de deuren. Voor alle ramen zijn radiatoren in een ombouw geplaatst. Kinderen 
wordt geleerd hier niet op te klimmen. Op deze manier is de kans zeer gering dat een kind door een 
raam kan vallen. 

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

4. Kind raakt verstrikt in koordjes van de 
raamdecoratie. 

Kans op risico:  
groot   0       klein 0                uitgesloten x 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 
Geen raamdecoratie aanwezig. 

Tekortkoming: 

Actie: 

 



 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

5. Kind verbrandt zich aan hete radiator of buizen. Kans op risico:  
groot   0       klein x                uitgesloten     0

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen:  
Alle radiatoren zijn voorzien van een ombouw. 

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

6. Kind botst of valt tegen radiator. Kans op risico:  
groot   0       klein x                uitgesloten     0

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen:  
Kind kan mogelijk vallen tegen de ombouw en zal zich dan niet verbranden. Kinderen wordt geleerd 
in de ruimte niet te rennen, duwen en stoeien. Pm’ers zien hierop toe. 

Tekortkoming: 

Actie:  

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

7. Kind komt met hand klem te zitten tussen de 
radiator. 

Kans op risico:  
groot   0       klein 0                uitgesloten    x 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 
Radiatoren zijn allen voorzien van ombouw. 

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

8. Lamp wordt stuk gegooid en glas valt naar beneden. Kans op risico:  
groot  x       klein 0                uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 

In de groepsruimte hangen tl lampen in een ombouw. Kinderen wordt geleerd niet te gooien met 
materialen. Pm’ers zien hierop toe.  
Tekortkoming: 

Actie: Zie afsprakenmap 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 
 
  

 



 

9. Kind komt in contact met elektriciteit. Kans op risico:  
groot   0       klein x                uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen 
Alle stopcontacten zijn afgeschermd met beveiligers en de snoeren zover die aanwezig zijn, zijn 
weggewerkt. 

Tekortkoming: 

Actie:  

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

10. Kind trekt aan elektriciteitssnoer en krijgt apparaat 
op zich. 

Kans op risico:  
groot   0      klein x          uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: waterkoker en koffieapparaat staan buiten grijphoogte 
van de kinderen 
Tekortkoming:  

Actie:  

Datum actie uitgezet:  

Datum actie afgehandeld: 

11. Kind drinkt van schoonmaakmiddel. Kans op risico:  
groot   0       klein x          uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen:  
Alle schoonmaakmiddelen staan buiten bereik van de kinderen. 

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

12. Kind eet van giftige plant. Kans op risico:  
groot   0       klein x          uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen:  

Er zijn enkel nep planten aanwezig. Bij het buiten spelen zien pm’ers erop toe dat kinderen niet van 
planten eten.  

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 
  

 



 

Inventarisatielijst           : Leefruimte peuterspeelzaal  

Datum inventarisatie : 3 Juli 2018 

Inventarisatie door : Leonie Evers  

13. Kind stoot zich tegen meubilair. Kans op risico:  
groot   0       klein x                uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 
Dit kan gebeuren. We leren kinderen niet binnen te rennen of te duwen. Pm’ers zien erop toe. 

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 
17. Kind valt of klimt uit de kinderstoel. Kans op risico:  

groot   0       klein x            uitgesloten     0 
Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 
We maken gebruik van 3 trip trap stoelen die staan aan de hoge tafel. De kinderen kunnen er zelf op 
en af klimmen gezien hun leeftijd. De stoelen staan aangeschoven aan tafel als de kinderen aan tafel 
spelen zodat zij er niet af kunnen vallen.  

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

18. Kind valt met kinderstoel omdat het zich afzet tegen 
tafel. 

Kans op risico:  
groot   0       klein x            uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 
Kans is aanwezig. Kinderen zitten nooit zonder toezicht aan tafel. 

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

19. Meubilair valt om en komt op kind terecht. Kans op risico:  
groot   0       klein x            uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 

Dit kan. We leren kinderen niet te rennen of te duwen binnen. 
Meubilair staat stevig 
Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

20. Kind zit met voet tussen wiel kinderfiets. Kans op risico:  
groot   0       klein x            uitgesloten     0 

 



 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 

We hebben geen fietsjes met spaken.  
Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 
  

 



 

21. Kind wordt bij spel omver gereden of gelopen. Kans op risico:  
groot   0       klein x            uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 
Kan gebeuren. Pm’ers zien erop toe dat kinderen voorzichtig met elkaar omgaan.  

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

22. Kind stopt kraaltjes of ander klein speelgoed in de 
mond. 

Kans op risico:  
groot   0       klein x            uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 
Het spelen met kleine voorwerpen/materialen gebeurt altijd onder toezicht van de pm’er. Valt er 
klein materiaal op de grond dan wordt dit direct verwijderd van de grond. 

Tekortkoming: 

Actie:  

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

23. Kind verwond zich aan scherp of kapot speelgoed. Kans op risico:  
groot   0       klein x            uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: :  
Met scherpe voorwerpen wordt niet gespeeld, wordt ook niet aangeboden op de locatie. Kapot 
speelgoed wordt verwijderd of indien mogelijk gerepareerd. 

Tekortkoming: 

Actie:  

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

24. Kind struikelt over speelgoed. Kans op risico:  
groot   0       klein x            uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 
Dat kan gebeuren. Pm’ers zien erop toe dat de kinderen rustig lopen en niet rennen, stoeien en 
duwen binnen de ruimte om dit zoveel mogelijk te proberen te voorkomen. Pm’ers ruimen regelmatig, 
samen met de kinderen, het speelgoed op. 

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 
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25. Kind heeft toegang tot lucifers/aanstekers. Kans op risico:  
groot   0       klein x            Uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: :  
Als ze er al zijn, dan liggen de lucifers buiten bereik van de kinderen.  

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

26. Kind brandt zich aan warmwaterkraan. Kans op risico:  
groot   0       klein 0            uitgesloten     x 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen:  
In de ruimte is geen warm water aanwezig.  
Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

27. Hete thee valt over kind heen. Kans op risico:  
groot   0       klein X            uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 
Het drinken van warme dranken door de pm’er en vrijwilligers gebeurt altijd op een rustig moment. 
Als de pm' er het drinken niet vast heeft wordt het hoog, buiten bereik, van kinderen weggezet. 

Tekortkoming: 

Actie:Zie afsprakenmap 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

28. Kind stikt in eten. Kans op risico:  
groot   0       klein x            uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 
De kinderen krijgen geen te grote of te kleine stukjes voedsel aangeboden of voedsel waar een risico 
van stikken in zit. Tijdens het eet- en drinkmoment is altijd een pm’er aanwezig en houdt toezicht. 

Tekortkoming: 

Actie: zie afsprakenmap 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 
 
  

 



 

29. Kind krijgt koordje of draadje om de nek. Kans op risico:  
groot   0       klein x            uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 
Ouders worden er attent op gemaakt koordjes zoveel mogelijk te vermijden. 

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

30. Kinderen botsen tegen elkaar. Kans op risico:  
groot   0       klein x            uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 
Dat kan gebeuren. Pm’er ziet erop toe dat er rustig wordt gelopen en er niet wordt gestoeid om dit 
soort dingen te voorkomen. 

Tekortkoming: 

Actie:Zie afsprakenmap 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

31. Kind komt in contact met ziektekiemen door 
on(zorgvuldig) gewassen handen. 

Kans op risico:  
groot   0       klein x            uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen:  
Na toiletbezoek leren wij de kinderen de handen te wassen.  

Tekortkoming: 

Actie:Zie huisregels 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

32. Kind komt in contact met ziektekiemen door 
aanhoesten of niezen. 

Kans op risico:  
groot   0       klein x            uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen:  
Dit kan gebeuren. Wij leren de kinderen met hun hand voor de mond te niezen of te hoesten en 
nemen de hygiënemaatregelen in acht (handen wassen e.d.). 

Tekortkoming: 

Actie:zie huisregels 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 
  

 



 

33. Kind komt door gezamenlijk gebruik van zakdoek, 
handdoek, washand of slab in contact met 
ziektekiemen. 

Kans op risico:  
groot   0       klein x            uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen:  
Handdoeken en washandjes gaan dagelijks in de was. 

Tekortkoming: 

Actie:zie afsprakenmap 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

34. Kind komt in contact met ziektekiemen/allergenen 
via beddengoed, knuffels of verkleedkleren. 

Kans op risico:  
groot   0       klein x            uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen:  
Verkleedkleren en sierkussens worden regelmatig gewassen. Dit geldt ook voor de knuffels (zover 
aanwezig).  

Tekortkoming: 

Actie:  

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

35. Kind komt via vuil speelgoed in contact met 
ziektekiemen. 

Kans op risico:  
groot   0       klein x            uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 
We leren de kinderen goed de handen te wassen. Daarnaast wordt het speelgoed regelmatig 
schoongemaakt door de pm'ers en ouders (schoonmaakavonden).  

Tekortkoming: 

Actie:zie schoonmaaklijst 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 
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36. Kind komt via (uitwerpselen van) ongedierte in 
contact met ziektekiemen. 

Kans op risico:  
groot   0       klein x            uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen:  
Ongedierte of uitwerpselen ervan worden direct opgeruimd. 

Tekortkoming: 

Actie:zie huisregels 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

37. Kind verblijft in een te warme of te koude ruimte. Kans op risico:  
groot   0       klein x            uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen:  
De temperatuur wordt automatisch geregeld middels een verwarmingssysteem.  

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

38. Kind verblijft in een stoffige, bedompte, vochtige of 
erg droge ruimte. 

Kans op risico:  
groot   0       klein x            uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen:  
De ruimte wordt regelmatig gelucht door het openzetten van de ramen.Temperatuur is beheersbaar. 

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

39. Kind verblijft in een ruimte met planten of huisdieren 
die een allergie op kunnen roepen. 

Kans op risico:  
groot   0       klein 0      uitgesloten     x 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: : 
Er zijn geen huisdieren en planten op de locatie.  

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

 



 

40. Kind verblijft in een vervuilde ruimte doordat de 
schoonmaak ontoereikend is. 

Kans op risico:  
groot   0       klein x            uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen 
De ruimte  wordt dagelijks uitvoerig schoongehouden door de pm'ers. Daarnaast worden er 
regelmatig schoonmaakavonden georganiseerd waarop al het speelgoed en de ruimtes door de 
pm'ers en ouders worden schoongemaakt.  

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

41. Kind krijgt door gebruik vuile of andermans fopspeen 
ziektekiemen binnen. 

Kans op risico:  
groot   0       klein 0            uitgesloten     x 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 
Geen fopspenen aanwezig. 
Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 
 
 
 
 
 
42 is vervallen 
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43  Kind valt van binnenspeeltoestel. Kans op risico:  
groot   0       klein x        uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 
Er is een binnenspeeltoestel aanwezig waarop geklommen mag worden. Deze is echter zacht en heeft 
een geringe hoogte. Dit betreft een toestel om de motoriek te oefenen. Er is altijd een pm'er 
aanwezig wanneer kinderen hiermee spelen.  

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

44   Kind blijft met koordje van capuchon hangen 
aan binnenspeeltoestel. 

Kans op risico:  
groot   0       klein 0          uitgesloten     x 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen:  
Zie bovenstaande en ouders worden erop attent gemaakt kleding met koordjes en touwtjes te 
vermijden. 

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

45   Kind komt klem te zitten tussen traptreden van 
binnenspeeltoestel. 

Kans op risico:  
groot   0       klein 0          uitgesloten     x 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 
Het binnenspeeltoestel heeft geen traptreden.  
Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

46   Kind verwond zich aan scherpe rand van 
binnenspeeltoestel. 

Kans op risico:  
groot   0       klein 0          uitgesloten     x 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen:  
Het binnenspeeltoestel heeft geen scherpe randen. Is een groot zacht kussen.  
Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

47     Kind struikelt over of botst tegen binnen 
speeltoestel. 

Kans op risico:  
groot   0       klein x          uitgesloten     0 

 



 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 
Dit kan gebeuren. Kinderen wordt echter geleerd niet te rennen of springen binnen. Pm'ers zien hier 
op toe.  

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

48   Kind komt klem te zitten in/tussen 
binnenspeeltoestel. 

Kans op risico:  
groot   0       klein x      uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 
Binnentoestel bestaat uit 5 losse kussens en zijn te zacht om in klem te komen te zitten.  
Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 
 
 
49 Kind loopt letsel op omdat het Logboek 
binnenspeeltoestel  niet volgens de werkinstructie is 
ingevuld en up-to-date is gehouden 

Kans op risico:  
groot   0      klein 0        uitgesloten   x  

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: geen Logboek binnenspeeltoestel aanwezig, omdat het 
binnentoestel een kussen is waar kinderen zich niet aan kunnen bezeren. 

Tekortkoming:  

Actie:  
Datum: actie  

 
 
50   Kind heeft kans op letsel omdat de acties uit het 
logboek binnen en buitenspeeltoestel niet  zijn 
uitgezet en uitgevoerd. 

Kans op risico:  
groot   0       klein x          uitgesloten   0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 
De locatie heeft alleen buiten een zandbak.. Mochten er onvolkomenheden zijn blijkend uit het 
inspectierapport dan worden deze meteen opgepakt. 
Tekortkoming: 

Actie: 

51. Kind is niet veilig omdat er  een potentiële dreiging is 
van buitenaf.  (indringing, insluiping, onverwachts 
bezoek) 

Kans op risico:  
groot   0       klein x            uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen:  
Veiligheid van de kinderen staat bovenaan. Tussen de haal- en brengtijden is de toegangsdeur 
gesloten. Alle overige ingangen zijn tevens afgesloten. De kinderen verlaten de groepsruimte alleen 
onder toezicht van de pm’er. Bij onraad elkaar waarschuwen en vet. 112 bellen. 

Tekortkoming: 

Actie:Zie afsprakenmap 

 



 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 
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1. Kind valt van speeltoestel. Kans op risico:  
groot   0       klein 0                uitgesloten     x

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 
Er is geen buitentoestel.  

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

2. Kind blijft met koordje van capuchon hangen. Kans op risico:  
groot   0       klein 0           uitgesloten     x 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: :  
Er is geen buitentoestel. Daarbij worden ouders er op attent gemaakt koordjes aan kleding zoveel 
mogelijk te vermijden. 
Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

3. Kind komt klem te zitten tussen traptreden. Kans op risico:  
groot   0       klein 0           uitgesloten     x 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 

Er zijn geen traptreden aanwezig. 
Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

4. Kind verwond zich aan scherpe rand van 
speeltoestel. 

Kans op risico:  
groot   0       klein 0            uitgesloten     x 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen:  
De zandbak bevat geen scherpe randen. 

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

 



 

5. Kind struikelt over of botst tegen speeltoestel. Kans op risico:  
groot   0       klein x            uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 
Kinderen kunnen in hun spel tegen de zandbakrand botsen. De kinderen worden begeleid in hun spel. 

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

6. Kind botst tegen ander kind op schommel. Kans op risico:  
groot   0       klein 0           uitgesloten     x 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 
Geen schommel aanwezig. 
Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

7. Kind komt klem te zitten in/tussen speeltoestel. Kans op risico:  
groot   0       klein 0           uitgesloten     x 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 
Geen speeltoestel aanwezig.  
Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

8. Is het inspectierapport /logboek 
buitenspeeltoestellen aanwezig en zijn de 
tekortkomingen opgelost en afgetekend? 

Ja       0   Nee       0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: Nvt omdat er geen buitenspeeltoestel aanwezig is  

Tekortkoming:  

Actie:  

Datum actie uitgezet:  

Datum actie afgehandeld: 

9. Kind komt in aanraking met zwerfvuil. 

Kans op risico:  
groot   0       klein x           uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 
Het plein wordt regelmatig door de pm’ers nagelopen op zwerfvuil en indien nodig wordt dit 
verwijdert. 

Tekortkoming: 

 



 

Actie:zie afsprakenmap 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 
 
  

 



 

10. Kind verwond zich aan de rand van de zandbak. Kans op risico:  
groot   0       klein x            uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen:  
Bij de zandbak op het plein letten de pm’ers extra op of er niet gerend en geduwd wordt. 

Tekortkoming: 

Actie:zie afsprakenmap 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

11. Kind rent al spelend de straat op. Kans op risico:  
groot   0       klein  0           uitgesloten     X 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen:  
Het plein is volledig door een hek omgeven. 

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

12. Kind bezeert zich aan de omheining. Kans op risico:  
groot   0       klein x            uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 

Dit kan gebeuren. Pm'ers zien er wel op toe dat kinderen voorzichtig doen in de buurt van het 
hekwerk. 
Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

13. Kind komt klem te zitten tussen of onder de 
omheining. 

Kans op risico:  
groot   0       klein x            uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen:  
Omheining is aan een stuk door en ingegraven in de grond. Wordt regelmatig gecontroleerd door de 
pm'ers.  
Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 
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14. Kind wordt omver gelopen of gefietst. Kans op risico:  
groot   0       klein x            uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 

In het spel kan een kind omver worden gelopen of gefietst. Met de kinderen worden hierover 
afspraken gemaakt en de pm’er ziet toe op het spel. 
Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

15. Kind eet van giftige plant of struik. Kans op risico:  
groot   0       klein 0            uitgesloten     x 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen:  

Geen giftige planten aanwezig. 

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

16. Kind raakt te water. Kans op risico:  
groot   0       klein 0            uitgesloten     x 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 

Er bevindt zich geen water op het plein of in de onmiddellijke nabijheid van het plein. 

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 
 

17. Kind verwond zich aan splinters. Kans op risico:  
groot   0       klein 0          uitgesloten     x 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: Er is geen houten speeltoestel aanwezig of andere 
voorwerpen van hout  

Tekortkoming: 

Actie: 

 



 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

18. Kind glijdt uit of struikelt over oneffenheid. Kans op risico:  
groot   0       klein x            uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 
Mogelijke oneffenheden worden doorgegeven aan het bestuur en zo spoedig mogelijk opgelost. 
Kinderen worden gewezen op mogelijke oneffenheden. 

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

19. Kind kan toegangshek zelf openen. Kans op risico:  
groot   0       klein X            uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 
Het hek is op slot en wordt door de pm’er alleen geopend. De knop is zodanig dat kinderen die 
moeilijk zelf los kunnen maken.  

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

20. Kind komt via (in zandbak) aanwezige ontlasting 
(hond/kat) in contact met ziektekiemen.  

Kans op risico:  
groot   0       klein x            uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen:  
Zandbak is afgedekt. 

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 
 

21. Kind droogt uit of verbrandt door zon. Kans op risico:  
groot   0       klein x            uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen:  
Het buitenspelen vindt altijd plaats na het drinkmoment in de kring. Bij sterke uv-straling worden 
kinderen ingesmeerd met een zonnefactor.  

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

22. Kind raakt onderkoeld. Kans op risico:  
groot   0       klein x            uitgesloten     0 

 



 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 
Bij koud weer altijd de jas aan handschoenen, sjaal, muts aan//om. In de zomermaanden niet te lang 
met koud water spelen. 

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

23. Kind komt in contact met bestrijdingsmiddelen. Kans op risico:  
groot   0       klein 0            uitgesloten     x 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 
Deze worden niet gebruikt. 

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 
 

24. Kind kan veilig in het buitenbedje slapen. Kans op risico:  
groot   0       klein 0            uitgesloten     x 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen 

Niet aanwezig bij psz. 
Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 
 
 

25. Is er een potentiële dreiging van buitenaf? 
(indringing, insluiping, onverwachts bezoek) 

Kans op risico:  
groot   0       klein x            uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen:  
De kans is zeer klein dat er op dit plein een potentiële dreiging is van buitenaf omdat het plein 
volledig is omsloten door hekken. Pm’ers zien direct als er ongenode gasten op het plein aanwezig 
zijn en zullen hen aanspreken. 

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 
 
 
 

 



 

26. Is er gevaar op verstikking op het buitenterrein? 
(bij speeltoestellen, hekwerken, 
zandbakafdekkingen ) 

Kans op risico:  
groot   0       klein x           uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: :  
 
De zandbak heeft een afneembare lichte hoes. Deze wordt verwijderd wanneer de 
zandbak in gebruik wordt genomen.  
Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 
 
  

 



 

Inventarisatielijst          : Sanitair peuterspeelzaal  
 

Datum inventarisatie : 3 Juli 2018 

Inventarisatie door :  Leonie Evers  

1. Kind draait zich van aankleedtafel af en valt. Kans op risico:  
groot   0       klein x           uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen:  
Kinderen worden niet zonder toezicht op de aankleedtafel gelaten. De pm’er en de vrijwilligers 
houden tijdens het verschonen de kinderen voortdurend in de gaten. 

Tekortkoming: 

Actie:Zie afsprakenmap 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

2. Kind stoot zich aan uitstekende/scherpe delen. Kans op risico:  
groot   0       klein  x           uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen:  
De aankleedtafel heeft geen scherpe/uitstekende delen. 
Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

3. Kind bekneld zich onder een verstelbare 
aankleedtafel. 

Kans op risico:  
groot   0       klein   0         uitgesloten     x 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 
De aankleedtafel is niet verstelbaar.  

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

4. Kind klimt zonder toezicht op de aankleedtafel. Kans op risico:  
groot   0       klein x            uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen:  
De aankleedtafel is te hoog om zelf op te klimmen.  

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 
 
  

 



 

5. Kind brandt zich aan heet water. Kans op risico:  
groot   0       klein 0            uitgesloten     x 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen:  
Geen warm water aanwezig in de ruimtes. 
Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

6. Kind valt van het trapje van de aankleedtafel. Kans op risico:  
groot   0       klein 0          uitgesloten     x 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen:  
Er is geen trapje aanwezig.  
Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

7. Kind heeft toegang tot lotions of 
schoonmaakmiddelen. 

Kans op risico:  
groot   0       klein x                uitgesloten     0

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 
Staan buiten bereik van kinderen. 

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

8. Kind kan bij afval/vuile luiers. Kans op risico:  
groot   0       klein x            uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen:  
De luiers gaan in de daartoe speciale afvalbak. 

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 
  

 



 

9. Kind komt via koortsthermometer of zalf/crème in 
contact met ziektekiemen. 

Kans op risico:  
groot   0       klein x                uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen 

Na verschonen van de kinderen en gebruik van zalf etc wassen de pm’ers / vrijwilligers de handen 
met water en zeep.  
Tekortkoming: 

Actie:zie afsprakenlijst 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

10. Kind komt via vuil potje, verschoonkussen of luier, in 
contact met ontlasting of urine. 

Kans op risico:  
groot   0       klein x                uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 

Na gebruik van het verschoonkussen wordt deze schoongemaakt door de pm’er / vrijwilliger. Luiers 
worden gelijk weggegooid in de daartoe bestemde afvalbak. Potje is niet aanwezig en wc wordt 
nagekeken na elk gebruik.  

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

11. Kind komt in contact met ziektekiemen of ontlasting 
door on(zorgvuldig) gewassen handen. 

Kans op risico:  
groot   0       klein x                uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 

Kinderen worden erop gewezen om na het toiletbezoek de handen te wassen. 

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

12. Kind komt via andermans of onhygiënisch 
opgeborgen tandenborstel in contact met 
ziektekiemen of bloed. 

Kans op risico:  
groot   0       klein 0                uitgesloten     x 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 

Geen tandenborstels aanwezig op de locatie. 

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 
  

 



 

Inventarisatielijst           : Keuken peuterspeelzaal  

Datum inventarisatie : 3 Juli 2018 

Inventarisatie door : Leonie Evers  

1. Kind brandt zich aan kookplaat of oven(ruit). Kans op risico:  
groot   0       klein 0          uitgesloten     x 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen:  

Er wordt door de pm’ers van de psz geen gebruik gemaakt van een kookplaat en over. Kinderen 
mogen ook niet naar de keuken, is afgescheiden ruimte ergens anders in het complex. 

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

2. Kind trekt een pan van het fornuis. Kans op risico:  
groot   0       klein 0                uitgesloten     x

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 
Wordt niet gekookt. Kinderen komen zonder toezicht niet in de keuken. 

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

3. Kind trekt aan elektriciteitssnoer en krijgt apparaat 
op zich. 

Kans op risico:  
groot   0       klein x            uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen:  

Kinderen mogen niet zonder toezicht in de keuken komen en kunnen daar in principe ook niet 
naartoe. Is afgescheiden ruimte. 

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

4. Kind heeft toegang tot lucifers/aanstekers. Kans op risico:  
groot   0       klein x           uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 

Er zijn geen lucifers of aanstekers aanwezig. Als ze er al zijn worden ze buiten bereik van kinderen 
gehouden. Kinderen mogen niet zonder toezicht naar de keuken. 
Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 
  

 



 

5. Kind snijdt zich aan een mes. Kans op risico:  
groot   0       klein x            uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen 

Kinderen mogen niet zonder toezicht in de keuken komen. 
Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

6. Kind krijgt heet water over zich heen. Kans op risico:  
groot   0       klein x           uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 

Kinderen mogen niet zonder toezicht in de keuken komen. 

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

7. Kind kan bij vuilnis 
. 

Kans op risico:  
groot   0       klein x           uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 
Pm’ers zien erop toe dat de kinderen niet aan de vuilnis komen. 

Tekortkoming: 

Actie: zie afsprakenmap 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

8. Kind drinkt schoonmaakmiddel. Kans op risico:  
groot   0       klein x           uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen:  

Schoonmaakmiddelen zijn buiten bereik van de kinderen. 
Tekortkoming: 

Actie: zie afsprakenlijst 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld 
  

 



 

9. Kind trekt plastic zak over het hoofd. Kans op risico:  
groot   0       klein x           uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 
Liggen buiten bereik van de kinderen. 

Tekortkoming: 

Actie: zie afsprakenmap 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

10. Kind krijgt door het eten/drinken van onhygiënisch 
bereid of bewaard voedsel ziektekiemen binnen. 

Kans op risico:  
groot   0       klein x           uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen:  

Kinderen nemen eten en drinken van huis uit mee. 

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

11. Kind krijgt ziektekiemen binnen door onzorgvuldig 
gereinigde drinkbeker, fles, bord of bestek. 

Kans op risico:  
groot   0       klein x           uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen 

Kinderen nemen eten en drinken van huis uit mee. 

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 
 
  

 



 

Inventarisatielijst           : Kantoor/overig peuterspeelzaal  

Datum inventarisatie : 3 Juli 2018 

Inventarisatie door : Leonie Evers  

1. Kind eet medicijnen of sigaretten op. Kans op risico:  
groot   0       klein x          uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 

Deze artikelen worden buiten bereik van kinderen gehouden. 

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

2. Kind eet toner van kopieermachine op Kans op risico:  
groot   0       klein x          uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 

Kinderen mogen niet zonder toezicht bij de kopieermachine en printer komen. 

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

3. Kind stopt kleine voorwerpen in de mond.  Kans op risico:  
groot   0       klein x            uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 

Kleine voorwerpen worden buiten bereik van kinderen gehouden. De pm’er ziet hierop toe. 

Tekortkoming: 

Actie:Zie afsprakenmap 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

4. Kind snijdt zich aan kantoorartikelen. Kans op risico:  
groot   0       klein x                uitgesloten     0

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 
Kinderen komen zonder toezicht niet aan kantoorartikelen. De pm’er ziet hierop toe. 

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 
 
  

 



 

5. Kind klimt in wasmachine/-droger Kans op risico:  
groot   0       klein 0            uitgesloten     x 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen:  
Niet aanwezig. 

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

6. Kind wordt blootgesteld aan vluchtige stoffen (lijm, 
terpentine) of gassen. 

Kans op risico:  
groot   0       klein x           uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 

Er zijn geen gevaarlijke hoeveelheden lijm of andere vluchtige stoffen aanwezig. 

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

7. Kind wordt blootgesteld aan lawaai. Kans op risico:  
groot   0       klein x            uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 

De locatie is gelegen in een zeer rustige en bosrijke omgeving. Dit zal niet gauw gebeuren. 

Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

8. Kind wordt ondeskundig medisch behandeld of krijgt 
medicatie verkeerd toegediend. 

Kans op risico:  
groot   0       klein x            uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen: 

Kind krijgt alleen medicatie toegediend in opdracht van ouder. Hiervoor worden de daartoe bestemde 
formulieren ingevuld. Medicatie mag alleen volgens protocol worden toegediend.  

Tekortkoming:  

Actie:  

Datum actie uitgezet:  

Datum actie afgehandeld: 

9. Kind krijgt bedorven medicament toegediend. Kans op risico:  
groot   0       klein x            uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen:  
Medicatie mag alleen volgens protocol en in opdracht van ouders worden toegediend. Houdbaarheid 
wordt altijd gecheckt. 

Tekortkoming: 

 



 

Actie:zie medicijn protocol 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

10. Kind komt door onhygiënische wondverzorging in 
contact met andermans bloed of wondvocht. 

Kans op risico:  
groot   0       klein x            uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen:  

Indien er sprake is van bloed of wondvocht dan wordt dit afgedekt met een verband of pleister. 
Tekortkoming: 

Actie: 

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 

11. Kind is niet veilig omdat er een potentiële dreiging is 
van buitenaf. (indringing, insluiping, onverwachts 
bezoek) 

Kans op risico:  
groot   0       klein 0            uitgesloten     0 

Corrigerende c.q. preventieve maatregelen 

De pm’ er let goed op wie er binnenkomt. Bij twijfel elkaar waarschuwen en in noodsituaties 112 
bellen. 

De voordeur wordt tussen de haal- en brengtijden op slot gedaan.  

Tekortkoming: 

Actie:  

Datum actie uitgezet: 

Datum actie afgehandeld: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Emotioneel welbevinden en veiligheid  
 

- De pedagogisch medewerker biedt veiligheid door vooraf grenzen aan te geven en 
structuur aan te brengen. Er wordt gezorgd voor voorspelbaarheid door herhaling van 
ochtendritme, rituelen en handelingspatronen. 

  
- De pedagogisch medewerker voorkomt problemen, weet wat kritieke situaties zijn en 

zoekt daarvoor oplossingen.  
 

- De pedagogisch medewerker werkt eraan dat kinderen elkaar geen pijn doen, plezier 
hebben met elkaar en moedigt samenwerken en vriendschappen aan. 

 
- De pedagogisch medewerker houdt rekening met leeftijdsfase en bijzondere 

gebeurtenissen. en biedt een programma met ruimte voor individuele verschillen. 
 
De pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat alle kinderen gedurende de ochtend positieve 
aandacht krijgen. Daarbij krijgt het kind de ruimte iets in zijn eigen tempo te doen. Er is 
aandacht voor dat wat het kind doet en aandraagt, leeft mee, luistert en gaat in gesprek. De 
pedagogisch medewerker zorgt dat zij dichtbij een kind is, (oog) contact kan leggen en kan 
reageren / communiceren met het kind. Ze reageert op signalen van stress, pijn of angst van 
kinderen. De pedagogisch medewerker begeleidt alles wat ze ziet, verwoordt gevoelens, 
vertelt wat er gaat gebeuren, legt uit en sluit hierbij aan bij de belevingswereld van de 
kinderen.  
 
Lichamelijk welbevinden en veiligheid 
 
De pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat de ruimte en materialen schoon en opgeruimd 
zijn. En ziet of er huishoudelijke klussen gedaan moeten worden. Ze voert dit uit of laat dit 
uitvoeren. Hierbij wordt rekening gehouden met het ochtendritme van de kinderen. 
 

- De pedagogisch medewerker past voeding en dieet richtlijnen toe die voor kinderen 
van toepassing zijn.  

- De pedagogisch medewerker signaleert de symptomen van de meest voorkomende 
ziekten en overlegt met collega en ouders in deze situatie.  

- De pedagogisch medewerker zorgt voor een balans tussen uitdaging en veiligheid 
door een situatie zo te maken dat die uitlokt tot proberen en tegelijkertijd verantwoord 
is kinderen te laten oefenen, te laten ontdekken en te laten ondervinden wat wel en 
niet lukt. Daarbij wordt de veiligheid en het welbevinden in de gaten gehouden. 

- De omgeving wordt bekeken en het gedrag van het kind. De ruimte en de materialen 
worden gecontroleerd en eventueel aangepast. Bij onveilige situaties wordt direct 
opgetreden. De situatie wordt aangepast en bij kleine ongevallen wordt EHBO 
toegepast.  

- De pedagogisch medewerker ziet wanneer een kind verzorgd moet worden en 
reageert hierop. De verzorging en ondersteuning aan het kind wordt gegeven. De 
verzorgende momenten worden gebruikt voor het bieden van rust, het geven van 
aandacht en het opbouwen van contact. 

- De pedagogisch medewerker geeft de kinderen informatie over persoonlijke 
verzorging en hygiene . Ze ondersteunt het kind als een verzorgende taak niet lukt en 
bouwt de ondersteuning stapsgewijs af. 

 
 
 



 

Bij grote calamiteiten zoals brand worden de kinderen direct mee naar buiten genomen. 
 

- Ze houden zich vast aan een lang koord of touw en lopen rustig door op aanwijzing 
van de pedagogisch medewerker. 

- Ze verzamelen zich aan de overkant van de weg waar een grasveld is. 
- De presentielijst wordt meegenomen zodat de aanwezigheid van alle kinderen 

gecontroleerd kan worden. 
- 4x per jaar wordt deze ontruiming geoefend. 

 
 
Veiligheid en gezondheidsbeleid mbt  grensoverschrijdend gedrag 
 

- De pedagogisch medewerker maakt heldere afspraken met collega’s, maakt 
taakverdeling en sluit dat gedurende de ochtend kort. 

- De pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat invallers, vrijwilligers, stagiaires op de 
hoogte zijn van de regels, afspraken en begeleidt ze daarin. 

- De pedagogisch medewerker maakt duidelijk wat de ander van haar kan verwachten 
en wat zij van de ander verwacht. 

- Ze zorgt ervoor dat de collega op de hoogte is van bijzonderheden en zorgt voor 
voldoende (mondelinge of schriftelijke) informatie zodat een collega het over kan 
nemen. 

- De pedagogisch medewerker benoemt positieve en negatieve ervaringen met collega. 
 
Door vierogenprincipe worden de collega’s gezien en gehoord bij het uitvoeren van hun 
werkzaamheden. De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor te worden gezien en gehoord 
door hun collega’s. ze neemt haar verantwoordelijkheid als het aankomt op kwaliteit van het 
zorgen en begeleiden van de kinderen. De pedagogisch medewerkers bevinden zich in een 
en dezelfde ruimte zonder deuren waardoor risico’s op grensoverschrijdend gedrag zeer 
beperkt zijn. Zowel bij de binnen als bij de buitenruimte zijn de pedagogisch medewerkers 
zichtbaar voor elkaar. 
 
Veiligheid en gezondheidsbeleid mbt achterwacht 
 
De pedagogisch medewerker informeert haar collega bij ziekte of andere gebeurtenissen 
waardoor zij haar werkzaamheden niet kan uitvoeren. De pedagogisch medewerker benadert 
de vaste collega die op de andere werkdagen aanwezig is en overlegt of zij de ochtend 
aanwezig kan zijn. 

 


