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INHOUDSOPGAVE  WERKINSTRUCTIES 

A Algemeen Pedagogisch Beleid en vestigingsgericht Werkplan 

B Bakfiets 
 Beroepspraktijkvorming stagiaires 
 Buitenspelen en uitjes 
 
C  

D Dagindeling 
 Dagindeling 3+ groep 
 
E Eindverslag voor de basisschool 

F Formulieren 
 Functieomschrijving pedagogisch medewerker KDV Doortje 
 
G Gedragsproblemen: over beweeglijkheid, aandachtstoornis, 

contactstoornis, drukgedrag 
 Geneesmiddelenverstrekking en medisch handelen 
 
H Heen en weer schriftje 

Hygiëne: persoonlijke hygiëne, temperatuur en vochtbalans, 
ventileren en luchten, 
extreem warme dagen, speelgoed opruimen, schoonmaak, 
schoonmaaklijsten 

 Huisregels PM 
 
I J Informatie ziektebeelden voor KDV, PSZ en BSO 

Inspectierapport GGD en RI veiligheid en gezondheid 
 

K Kennismakingsgesprek 
 Koorts en ziekteverschijnselen 
 
L Labelen houdbaarheidsdatum op producten 
 Logeerbeer – Boekenpret Bibliotheek 
 



 

 

M Mentorschap  

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling + stappenplan 

NO Nieuwe meldingen 
 Observatie en signalering ontwikkelingsproblemen 
 Omgangsvormen 
 Ontruimingsplan 
 Ontwikkelingen en activiteiten 0-4 jaar 
 Openen en sluiten 
 
PQ Personeelsbeleid (niet openbaar, alleen voor medewerkers) 
 Personeelsoverzicht (niet openbaar, alleen voor medewerkers) 

Peutervolgsysteem (PVS) 
 

R Richtlijnen Social Media 

S Slapen, slaaptraining, inbakeren en wiegendood 
 Smoelenboek en onrechtmatige opeising kind 

Straffen en belonen: belonen, regels en grenzen, peuterpubertijd, 
driftbuien, onderlinge conflicten, bijtgedrag 
 

TU Taakverdeling 
 Tien minuten gesprekken 
 
V Vermissing 
 Verruimde openingstijden 

Verzuimreglement Kinderdagverblijf Doortje (niet openbaar, alleen 
voor medewerkers) 

 Voedingsbeleid 
 
WX Werkgroep VE & Knutselactiviteiten 

YZ 



 

 

 

Werkinstructie Bakfiets 

 
Bakfiets 
De bakfiets is een geschikt vervoersmiddel om 8 kinderen in te vervoeren, 
in de bak zijn twee bankjes waar de kinderen op kunnen zitten. Door een 
beugel zitten de kinderen vast en door middel van een gesp zit de beugel 
vast.  
 
Veiligheid 
Ook met het maken van uitstapjes dient er rekening gehouden te worden 
met verschillende aspecten die te maken hebben met de veiligheid van de 
kinderen en medewerkers.   
Het aantal kinderen wat met het uitstapje mee kan worden genomen 
hangt af van het aantal begeleiders en de hulpmiddelen. Het uitgangspunt 
wat daarbij gehanteerd wordt is dat een kind dat niet in een wagen zit, de 
hand van een medewerker vast dient te (kunnen) hebben. Hierbij wordt er 
rekening gehouden met de leeftijd en het gedrag van de kinderen. Er kan 
gebruik worden gemaakt van een bolderwagen (waar maximaal zes 
kinderen in kunnen) wandelwagens en/of buggy’s. En in de bakfiets is er 
plaats voor 8 kinderen, maar als je onderweg ergens stopt dan pas je het 
aantal aan naar de begeleiders die mee gaan. Alleen, heb je niet meer dan 
5 kinderen bij je. Daarnaast wordt er rekening mee gehouden dat een 
stagiaire wel een extra paar handen zijn, maar nooit verantwoording over 
kinderen mag en kan dragen. Voor de veiligheid dragen de kinderen die zelf 
lopen tijdens een uitstapje een veiligheidshesje’. Dit hesje zorgt voor extra 
zichtbaarheid en herkenbaarheid in het verkeer en op de plaats van 
bestemming.   
Gebruik tips: 

• Maak eerst een proefritje voordat je met de kinderen gaat rijden. 

• Raak vertrouwd met de eigenschappen van de fiets: remmen is 
zwaarder, sturen: neem de bochten ruim, probeer hoe de 
ondersteuning werkt: welke stand werkt het beste en het knopje 
voor extra ondersteuning.  

• Hou overzicht in het verkeer. 
 



 

 

 
Er staat een bakfiets bij de Heimanslaan en een bakfiets in de 
fietsenstalling op de Otto van Reesweg.  
 

• Neem bij vertrek een tasje mee waar extra luiers, doekjes, 
zonnebrand, EHBO en lijst met namen van kinderen en 
telefoonnummers in zitten en zorg dat je  je telefoon bij je hebt.  

• In de bakfiets en lopende kinderen hebben een veiligheidshesje 
aan. 

• Het is op de locatie bekend wie er weg zijn en waar het uitje naar 
toe gaat. 

• De medewerker geeft het goede voorbeeld wat betreft 
verkeersregels en veiligheid 

• Wanneer er een bezoek aan dieren wordt gebracht, is de 
medewerker er alert op dat een kind goed met de dieren omgaat. 
Het eventueel voeren van dieren gebeurt voorzichtig en onder 
direct toezicht van de pedagogisch medewerker. Na contact met 
de dieren wassen het kind en de medewerker de handen. 

• Alleen kinderen meenemen met een getekende 
toestemmingsverklaring van ouders/verzorgers. 

• Tel bij in- en uitstappen het aantal kinderen en tel ze ook een 
aantal keer terwijl ze aan het spelen zijn op de kinderboerderij of 
ergens anders spelen. 

• Zorg dat de accu van de bakfiets is opgeladen. De accu mag nooit 
helemaal leeg zijn, bij terugkomst gelijk weer aan de oplader 
leggen.  

• Kinderen zitten vast op de juiste manier en mogen niet staan in de 
bakfiets. 

• De tas voor uitjes en telefoon is meegenomen. 
 
Om ouders gericht toestemming te laten geven voor bepaalde 
uitstapjes, vragen wij ouders een toestemmingsformulier in te vullen. 
In dit formulier geeft een ouder onder andere toestemming voor 
bepaalde uitstapjes zoals het wandelen met de bolderkar en het rijden 
met de bakfiets. 



 

 

 
 

Werkinstructie Beroepspraktijkvorming 

Binnen Kinderdagverblijf Doortje is er de mogelijkheid gecreëerd om op 
iedere groep per stageperiode een stagiaire te begeleiden. Momenteel zijn 
er vijf groepen, waardoor wij plaats hebben voor vijf stagiaires. Deze 
instructie is opgesteld voor de werkbegeleider om de stagiaire optimaal te 
kunnen begeleiden. 
 
Criteria stageplek: 

• Opleidingsniveau pw3 en pw4 

• Leerjaar: vanaf tweede leerjaar 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee stagemogelijkheden: 
BOL of BBL opleiding. 
 
Werving van stagiaires: 
BOL opleiding: 
De volgende onderwijsinstellingen bieden per stageperiode leerlingen aan: 

• ROC Midden Nederland – Utrecht 
Contactpersoon: Hanneke de Boer 

• ROC Rivor – Tiel 
Contactpersoon: Alie Feddes 

• Koning Willem 1 College – Den Bosch 
Contactpersoon: Lonneke Jonker 

BBL opleiding: 
Deze plaatsen zijn uitsluitend te bemachtigen vanuit een 
stageovereenkomst (BOL opleiding), zodat de organisatie bekend is met de 
leerling en zijn werkwijze. Zodoende heeft de organisatie een breder beeld 
om te bepalen of zij in deze leerling willen investeren. 
 
Selectieprocedure: 
Aan de hand van een sollicitatiebrief met cv wordt er een selectie gemaakt, 
en deze kandidaten worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. 
Gespreksonderwerpen: 

• Motivatie keuze KDV Doortje 

• Eerste indruk en karaktereigenschappen kandidaat 

• Flexibiliteit en  motivatie voor de kinderopvangbranche 

• Past kandidaat in de cultuur van onze organisatie 



 

 

 
Het eerste kennismakingsgesprek wordt gevoerd door: D.H. Vreden 
(directeur) en/of J.H. Pluim (HRM). 
 
Wanneer het kennismakingsgesprek positief is, wordt de kandidaat 
uitgenodigd om een proefdag te draaien op een van onze groepen om 
zodoende te kunnen bepalen over welke capaciteiten en vaardigheden de 
kandidaat beschikt. 
Voor deze proefdag wordt een contract opgesteld. 
 
De beoordeling wordt gedaan door de pedagogisch medewerker op locatie 
De directeur zal tijdens deze proefdag de groep bezoeken om een beeld te 
kunnen vormen. 
 

Praktijkbegeleiders: 

• Dorothy Vreden  (directeur KDV Doortje) 

• Joke Pluim   (HRM KDV Doortje) 
 
Introductie: 
De stagiaire wordt op de eerste dag van haar stageperiode uitgenodigd op 
het kantoor voor een oriëntatiegesprek om de volgende zaken door te 
spreken: 

• Contactpersonen binnen KDV Doortje 

• Pedagogisch Beleidsplan 

• Het stagebeleid en regels binnen KDV Doortje 

• Het bijwonen van teamvergaderingen 

• De stageovereenkomst BPV 

• Proeftijd van een maand 

• Ziekteverzuim (onderdeel stagebeleid) 

• Werkbegeleider op de groep 

• Vergoeding stage volgens CAO 

• Werktijden stage 

• Vragen beantwoorden van de stagiaire 

• Verwachtingen: welke doelen behoort de stagiaire tijdens deze 
stageperiode te bereiken 

• Praktijkbegeleider van de onderwijsinstelling 
 
 



 

 

 
Inwerkprogramma: 

- Twee weken: kijken, ervaren en vragen stellen 
- Stagiaire voorstellen aan de kinderen 
- Stagiaire voorstellen aan ouders 
- Werkwijze doornemen 

 
Begeleiding vormgeven: 
POP-PAP/ vakkennis en vaardigheden 

- POP: Persoonlijk Opleidings Plan 
Deze wordt opgesteld door de student en wordt hierin begeleid 
door haar loopbaanbegeleidster. Het plan is wel onderhevig aan 
veranderingen. Graag een kopie voor de werkbegeleider. 

- PAP: Plan van aanpak 
Bij elke opdracht wordt een PAP geschreven door de student en 
besproken met de werkbegeleider. De werkbegeleider kan hier 
opmerkingen bij plaatsen. 

- Doorspreken van de opdrachten van school en de doelen voor de 
komende stageperiode vaststellen. Eigen verantwoording voor het 
behalen van de planning. 

- Globaal een planning opstellen voor de werkbegeleider, afhankelijk 
van de stageperiode om een goede begeleiding te krijgen. 
(materiaal e.d.) 

 
 



 

 

 
 
Werkwijze op de groep: 

- Algemene gang van zaken 
- Huisregels pedagogisch medewerkers 
- Informatie (protocollen/werkinstructies) waar te vinden 
- Dagindeling 
- Invulling qua liedjes e.d. 
- Informatie bijzonderheden/voeding van elk kind 

 
Beoordeling verantwoordelijkheidsgevoel op de groep: 
Afhankelijk van de stagiaire. Wordt getoetst op zelfstandigheid en 
overzicht op groep. De zwaarte van de handelingen is afhankelijk van het 
leerjaar van de stagiaire. Ze worden eerst begeleid en na 
beoordeling/goedkeuring kunnen ze zelfstandig de handeling gaan 
uitvoeren. 
Beoordeling stagiaire: 

- Een keer in de maand een evaluatiemoment met de 
werkbegeleider van een uur. Afhankelijk van de informatie, die 
verstrekt moet worden 

- Meteen moment inplannen als er iets gecommuniceerd moet 
worden 

- Praktijkbegeleider komt regelmatig op de groep om stagiaire te 
observeren. 

Gesprekken werkbegeleider: 
- Zie beoordeling stagiaire 

Gesprekken met onderwijsinstelling: 
- Tussentijds gesprek 
- Eindgesprek 

Evaluatiemomenten praktijkbegeleider/werkbegeleider: 
- Na elk gesprek met de werkbegeleider (1 x maand) wordt via een 

verslag informatie verstrekt aan de praktijkbegeleider. 
- Na elke workshop worden de resultaten van de stagiaire 

doorgesproken met de werkbegeleider. 
Communicatie: 
Ouders 
Oefenmomenten inplannen voor een goede begeleiding. 
De betreffende ouders hiervan vooraf op de hoogte stellen. De 
oefenmomenten altijd in het bijzijn van de werkbegeleider voor observatie.  



 

 

 
 
Terugkoppeling naar ouders door werkbegeleider voor resultaat. Sociaal 
praatje met ouders voeren. 
Telefoon 
Goedemorgen/goedemiddag KDV Doortje met……. 
Telefoongesprekken met ouders worden alleen gevoerd door vaste 
medewerkers. Afhankelijk van de situatie kan gevraagd worden de telefoon 
te beantwoorden en vragen om een ogenblik geduld. In de eindperiode van 
hun stage en opleiding moet dit wel een onderdeel zijn. 
Overdracht via schriftjes 
Schriftjes schrijven. Eerst op klad, daarna in schriftje. 
Overdracht (i.s.m. ouders), vooraf de desbetreffende ouders op de hoogt 
stellen. 
Openen en sluiten 
In een periode van een half jaar de stagiaire begeleiden om zelfstandig te 
kunnen openen en sluiten. Dit gebeurt alleen in het laatste jaar van de 
opleiding. 
 
Straffen en belonen: 

- Om het uitproberen tegen te gaan, laten wij de stagiaires meteen 
straffen en belonen 

- Drie keer waarschuwen en daarna op het bankje. 
- Informatie verstrekken door werkbegeleider over gedrag kinderen. 

 
Kwaliteitsbevordering: 
Praktijkbegeleiders 
Om de ontwikkeling van de stagiaire te bevorderen en te stimuleren 
worden alle stagiaires binnen KDV Doortje een keer in de 6 a 8 weken 
uitgenodigd op het kantoor voor een workshop. Onderwerpen zijn het 
pedagogisch beleidsplan en de protocollen/werkinstructies. 
Werkbegeleiders 
Om de ontwikkeling van de stagiaire te bevorderen en te stimuleren 
worden er tijdens de stageperiode momenten bepaalt door de 
werkbegeleider waar de stagiaire moet improviseren 
 
 



 

 

Werkinstructie Dagindeling 

 
7.15 uur   Aankomst teamlid 1  Als ouders vroeger 
aankomen dan 7.30u dan mogen ze natuurlijk naar binnen. Teamlid 1 
vraagt de ouder geduld zodat ze eerst haar voorbereiding van de opening 
kan afmaken. De ouder kan het kind alvast helpen met het uittrekken van 
de schoenen en jas en evt. alvast een puzzel ed. pakken.  
7.30 uur   Openingstijd 

7.30-9.00 uur Teamlid 1: Prioriteit is het ontvangen van ouders en 

kinderen en zorgen dat ze een goede 

overdracht van de ouders ontvangen. Evt. 

stagiaires die om half negen beginnen 

kunnen spelen met de kinderen en/of 

alvast fruit klaar maken. 

8.30 uur Teamlid 2: Kan helpen met kinderen opvangen, 

beginnen met opruimen, tafel dekken en 

zorgen dat de kinderen aan tafel komen te 

zitten voor de fruithap als het 9 uur is. Als 

het rustig is op de groep is dit een goed 

moment voor extra taken zoals bv. 

schoonmaken. 

9.00-9.30 uur fruit eten: Altijd eerst liedjes zingen of een gesprek 

over het weer, thema of de gebeurtenissen 

van de kinderen. Eventueel vieringen zodat 

ouders erbij kunnen zijn. Laat een stagiaire 

zingen of voorlezen, dat heeft ze nodig om 

te groeien in haar werk. 

9.30 uur Teamlid 1: Opruimen en afwassen. Daarna kun je 

alvast de lunch zoveel mogelijk 

voorbereiden. Brood uit de vriezer, bestek 

en bordjes en het dienblad klaar zetten. 

Ben je hiermee klaar kun je helpen met de 



 

 

verschoonronde. Tafel schoonmaken en 

vloer vegen. 

9.30 uurTeamlid 2: Verschoonronde en kleine baby’s naar bed 

brengen. Peuters naar het toilet laten gaan. 

Dit kan ook de stagiaire doen. Let op 

handen wassen!  

10.00-11.15 uur activiteit: “vrij spelen”, knutselen, buitenspelen enz. 

Tijd voor verwerking van het thema en voor 

drie plus activiteiten. Hierin volgen we de 

aanwijzingen van het document met Thema 

voorbeelden.  

          Teamlid 1: Gaat zelf met de kinderen spelen en 

aansturen/begeleiden 

          Teamlid 2: Is verantwoordelijk voor de slapers. Ze kan 

zich verder bezig houden met het 

peutervolgsysteem, observeren, was 

draaien en opvouwen, schoonmaken, met 

een stagiaire haar schoolboeken 

doornemen, boodschappenlijst maken en 

flessen geven aan de baby’s die wakker 

worden. 



 

 

 

 

11.15 uur teamlid 1en 2: Opruimen, kinderen laten plassen, handen 

wassen, tafel dekken en aan tafel zetten.  

11.30 uur lunch: Altijd eerst een moment van contact (liedje, 
boek, gesprek), eerst bieden we drinken 
aan dan eten. Laat een stagiaire zingen dat 
heeft ze nodig om te groeien in haar werk. 

12.15 uur einde lunch: 
Teamlid 1: Afruimen; eerst bestek, beleg, bordjes ed. 

weg halen. 
 

Teamlid 2: Verschoonronde, peuters naar het toilet 
laten gaan en kinderen   naar bed brengen. 

 Als teamlid 1 klaar is, helpt zij teamlid 2 
met de verschoonronde en het naar bed 
brengen. Daarna help je de oudere 
kinderen op weg met een activiteit. 

 
12.30 uur Teamlid 1:  Afwassen, schriftjes schrijven 
     Teamlid 2:  Schoon maken, vloer zuigen en dweilen,  
    Beide teamleden houden de kinderen in de 
gaten. 
 
13.00 uur Teamlid 1:  Gaat met pauze tot 13.30u 

    Teamlid 2: Schriftjes schrijven, flesjes geven, oudere 
kinderen met activiteit bezig houden. 

13.30 uur teamlid 2:  Gaat met pauze tot 14.00u 
 
14.00 uur teamlid 1 en 2: Gaat eten met de kleintjes: kindjes in/uit 

bed halen. Bedjes afhalen, activiteit met 
wakkere kinderen verzorgen. Drinken als ze 
dorst hebben. Bedjes worden afgehaald en 
verschoond. 
Bij warm weer krijgen de kinderen naar 
behoefte drinken. 

 



 

 

14.30-15.00 uur  Yoghurt met fruit eten:Laatste kinderen uit 
bed halen, liedjes zingen, aan tafel yoghurt 
met fruit eten en drinken geven. Tijdens 
het eten een boekje voorlezen. 

 
15.15 uur Teamlid 1: Opruimen en afwassen. Beginnen met het 

protocol sluiten, mandjes/bakjes klaar 
zetten voor de volgende dag. 

                  Teamlid 2: Naar buiten met de kinderen of een 
activiteit binnen doen. 

 
16.15/16.30 uur: Laatste verschoonronde wordt gedaan. 
 
17.00 uur Teamlid 1: Naar huis, het protocol afsluiten is zoveel 

mogelijk voorbereid. 
                  Teamlid 2: Is nog met de kinderen bezig 
 
17.00 uur Teamlid 2: Met de kinderen aan tafel of als je buiten 

bent even de kinderen laten zitten en nog 
sap drinken.Tafelactiviteit; kleuren, lezen, 
puzzelen enz. 

 
16.30-18.00 uur 

 teamlid 2: Kinderen worden opgehaald, zorg voor een 
goede overdracht naar ouders toe. Om 
18.00u afsluiten en afmelden bij Dorothy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Werkinstructie Dagindeling 3+ groep 
 

Op onze vestigingen Otto van Reesweg en Heimanslaan is er een 

derde ruimte ter beschikking waar een pedagogisch medewerker met 

een groepje van max. 7 à 8 peuters (vanuit de stamgroepen) naar 

toe kan gaan, waar er meer verdieping en specifieke activiteiten met 

driejarigen gedaan kunnen worden.  

Onze vestiging aan de Parallelweg Oost heeft een maximaal 

kindaantal van 12 kinderen, waardoor de 3+ groep op de leefruimte 

wordt vormgegeven. 

Deze activiteiten die speciaal voor peuters vanaf 3 jaar geschikt zijn 

richten zich op de voorbereiding van de basisschool. Zoals spel dat 

rangschikt van groot naar klein, vormen, puzzels, fijne motoriek, 

kleuren en tellen.  



 

 

 

Dagindeling 3+ groep 

7.30  Overleg medewerkers over samenstelling 3+ groep uit 

de stamgroep(en) 

8.00  klaarzetten groep, kinderen uit de stamgroep halen 

  vrij spelen 

9.00-9.15  opruimen/kring. Nu geen eigen bakje met fruit maar 

een groot bord met partjes fruit waar de kinderen zelf 

hun stuk fruit kunnen kiezen. Kringgesprek: thema, 

zingen, boekje 

9.45  toiletronde 

10.00  activiteit of buiten spelen 

11.30  lunch: tweede boterham zelf smeren met een plastic 

mesje 

12.30  rusttijd – kinderen in eigen bed of stretcher op de 

groep 

  vrij spelen/ 3+ activiteit 

14.00-14.30 kring, yoghurt met fruit, drinken en koekje 

15.00  activiteit of buiten spelen 

16.30  puzzelen, kleien, spelletje 

17.00  overleg medewerkers teruggang kinderen  

17.30-18.00 opruimen/afscheid.



 

 

 

Werkinstructie Eindverslag voor de basisschool 
 
Eindverslag voor de basisschool 
 
Wanneer een kindje binnen Culemborg naar een andere opvang gaat of 
wanneer een kindje 4 jaar wordt en naar de basisschool gaat, maken wij 
een eindverslag over het kindje voor de ouders en de basisschool. 
 
Wij werken met een stedelijk overdracht, dit is tevens een leidraad voor 
een eindgesprek tussen ouders en leidsters. Dit eindgesprek vindt plaats 
ongeveer 1 tot 2  weken voordat het kind de basisschool bezoekt. 
 
Het stedelijk overdracht moet ongeveer 3 weken voor de einddatum 
samen met het eindverslag gemaakt worden en ingeleverd worden bij 
Joke. Zij zal z.s.m. deze lijsten uitwerken en terugbrengen op de 
desbetreffende groep, zodat deze tijdens het eindgesprek doorgenomen 
kunnen worden. Er komt een exemplaar  terug naar de groep. Deze is voor 
de ouders (samen met de lijsten van het peutervolgsysteem) Zodra de 
ouders het toestemmingsformulier hebben ondertekend, wordt er digitaal 
een verslag naar school gestuurd. 
 



 

 

 
De peuteroverdracht bestaat uit: 
 
Stedelijk Overdracht 
In deze lijst wordt de gegevens en informatie verstrekt over het 
desbetreffende kind en komen de ontwikkelingsgebieden naar voren. 
 
Eindverslag en resultaten peutervolgsysteem 
In het eindverslag wordt beschreven hoe het karakter en gedrag, spel en 
knutselvaardigheden van het kind zijn op de groep.  
Het peutervolgsysteem wordt aan de hand van de handleiding ingevuld en 
verwerkt in de desbetreffende scorelijsten en grafieken. Het 
peutervolgsysteem en de resultaten hiervan worden beschreven in dit 
verslag. De scorelijsten en grafieken worden bijgevoegd. 
 
 
 
 
 
Eindgesprek 
Ongeveer 3 tot 4 weken voor het kind naar de basisschool gaat wordt er 
door de leidster een gesprek met de ouders gepland onder werktijd tussen 
10.00u en 11.00u. In dit gesprek wordt kort de peuteroverdrachtslijst 
besproken en de resultaten van het peutervolgsysteem. Dit gesprek is 
bedoeld om op een persoonlijke manier afscheid te kunnen nemen van 
ouders en hun kindje. De ouders ondertekenen het toestemmingsformulier 
en mogen het mapje meenemen.  
 



 

 

 
 

Werkinstructie functieomschrijving pedagogisch 

medewerker 

 

1. Kern / doel van de functie 

De kern van de functie bestaat uit het verzorgen van opvang voor kinderen 

vanaf 8 weken tot 4 jaar. Doelstelling van de kinderopvang is, dat de 

kinderen naast de thuissituatie een milieu geboden wordt, waarin zij goed 

opgevangen worden, op een pedagogisch verantwoorde wijze en in een 

“huiselijke sfeer”. 

2.       Plaats in de organisatie 
De medewerker ontvangt leiding van de directeur kinderopvang. 

3.  Taken en verantwoordelijkheden in hoofdlijnen 

Hoofdtaak 1. 

Het begeleiden en verzorgen van kinderen. 

Uitwerking in resultaten: 

- Verzorgt de kinderen, stimuleert en begeleidt de kinderen bij 
activiteiten en observeert, signaleert en stimuleert 
ontwikkelingen van het kind. 

- Draagt informatie over de kinderen over aan collega’s, zowel 
schriftelijk als mondeling. 

- Zorgt in onderlinge afstemming met de directeur en andere 
medewerkers voor de uitvoering en bijstelling van het 
pedagogisch beleidsplan en kwaliteitsplan. 

- Organiseert activiteiten voor de kinderopvang  (verjaardagen, 
enz.) 

- Verricht aanvullende taken voor het team zoals: VVE 
werkgroep, verwerking van thema’s. ouderbijeenkomsten etc 

 



 

 

 

Hoofdtaak 2. 

Het onderhouden van contacten met de ouders / verzorgers 

Uitwerking in resultaten: 

- Onderhoudt dagelijks contact met individuele ouders / 
verzorgers, wisselt informatie uit en bespreekt bijzonderheden 
en eventuele problemen  

- Zorgt voor het bijhouden van de inhoud van de schriftjes van 
de kinderen  

- Is mentor van enkele kinderen en draagt zorg voor de 
overdracht en informatieverstrekking van en naar collega’s en 
ouders/verzorgers met betrekking tot deze kinderen.   

- Voert 10-minuten-gesprekken met de ouders/verzorgers van 
de ‘mentorkinderen’. 

- Neemt deel aan ouderavonden en eventueel aan 
vergaderingen van de oudercommissie.  

 

Hoofdtaak 3. 

Verrichten van overige werkzaamheden. 

Uitwerking in resultaten: 

- neemt  deel aan de teambesprekingen,. 
- zorgt voor het onderhoud, signaleert en meldt gebreken aan 

inventaris, ruimte en middelen die de kinderopvang ter 
beschikking staan 

- verricht huishoudelijke werkzaamheden zoals het 
schoonhouden / opruimen van ruimten en materiaal  

- begeleidt stagiaires in het dagelijks werk en werkt nieuwe 
leid(st)ers in 

- ziet toe op de naleving van hygiëne (GGD) en ARBO/ 
veiligheidsvoorschriften. 

- houdt vakkennis bij. 
- Geeft werk aanwijzingen aan stagiaires en vrijwilligers 

 



 

 

4. Gezichtspunten 

Kennis 
De medewerker beschikt over praktijkgerichte vakkennis (agogische 
kennis) op MBO-niveau en een Kinder EHBO-diploma en heeft 
ervaring in de kinderopvang. De medewerker heeft voorts actuele 
kennis over EHBO (follow-up scholing), til technieken en over 
veiligheidsrisico’s voor het kind en voor de werknemer zelf.  
De medewerker is in staat afwijkingen in het dagelijks werk te signaleren. 

Een beperkt inzicht is nodig in de samenhang tussen de verschillende 

werkprocessen, zowel binnen als buiten de eigen afdeling (bijv. facilitair 

bedrijf). 

Zelfstandigheid 
De werkzaamheden  worden in teamverband uitgevoerd. Deelactiviteiten 

worden doorgaans alleen uitgevoerd. De medewerker houdt zich aan het 

pedagogisch beleidsplan en werkt aan de hand van richtlijnen/ 

werkafspraken. De medewerker draagt er zorg voor voldoende 

geïnformeerd te zijn. De medewerker is in staat alledaagse problemen zelf 

op te lossen en kan bij complexere problemen terugvallen op de directeur 

kinderopvang. 

 



 

 

Sociale vaardigheden 
De functie wordt gekenmerkt door frequente contacten met kinderen in de 

dagelijkse praktische verzorging en begeleiding en door (dagelijkse 

kortdurende) contacten met ouders/verzorgers. 

Eisen worden gesteld aan sociale vaardigheden en het vermogen zich te 

verplaatsen in de wereld van het kind en ouder. De medewerker heeft een 

dienstverlenende instelling en is tactvol. Een flexibele houding is vereist. 

De medewerker kan goed samenwerken. 

Risico´s, verantwoordelijkheid en invloed  
De medewerker is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen werk, 

dat bestaat uit een gevarieerd uitvoerend takenpakket. Er bestaat een 

kleine kans op beperkte immateriële schade voor de kinderen/ouders bij 

onjuiste omgang met de kinderen en hieruit voortvloeiend voor de 

organisatie als gevolg van negatieve PR. 

Uitdrukkingsvaardigheid 
De medewerker beschikt over verbale en non-verbale communicatieve 

vaardigheden gericht op de omgang en communicatie met kinderen en 

ouders/ verzorgers en medewerkers. De medewerker is in staat om 

schriftelijke overdrachtsrapportages op te stellen. 

 



 

 

Bewegingsvaardigheid 
Bewegingsvaardigheid is nodig voor het verzorgen van de kinderen 
(tillen, bukken, etc.). 
 
Oplettendheid 
Aandacht en opmerkzaamheid zijn nodig bij het verzorgen, begeleiden en 

observeren van meerdere kinderen tegelijk, waarbij ontwikkelingen van de 

kinderen opgemerkt en gestimuleerd dienen te worden. Van belang hierbij 

is dat sprake is van een flexibele opvang , waarbij kinderen niet (allemaal) 

op vaste dagen opgevangen worden en waarbij de medewerkers 

afwisselend op alle groepen werkzaam zijn. 

Onoplettendheid kan beperkte consequenties hebben voor het werk op de 

afdeling en voor het welbevinden van de kinderen. 

Overige functie-eisen 
Er worden enige eisen gesteld aan gevoel voor hygiëne en ordelijkheid, 

integriteit en betrouwbaarheid en voorkomen en gedrag. Gevoel voor het 

menselijk lichaam is vereist bij het verzorgen van de kinderen. 

Inconveniënten 
Fysieke belasting bestaat in ruime mate, als gevolg van tillen, bukken, 

kruipen e.d. Hierbij bestaat een licht risico op persoonlijk letsel (bijv. 

rugklachten). In lichte mate is sprake van psychische belasting, als gevolg 

van de wisselende groepen en/of (afwijkend) gedrag van kinderen. Voorts 

is sprake van licht bezwarende werkomstandigheden bij het in contact 

komen met onaangename materialen tijdens de verzorging van de 

kinderen.  



 

 

 

Werkinstructie gedragsproblemen 

Gedragsproblemen 

Er zijn kinderen die opvallend gedrag vertonen als gevolg van een 
ontwikkelingsstoornis. Het is belangrijk om dit te onderscheiden van 
opvallend gedrag dat bewust gebruikt wordt (om op te vallen of aandacht 
te krijgen) of dat aangeleerd is door imitatie of als gevolg van een bepaalde 
pedagogische situatie. 

Kinderen met gedragsproblemen die voortkomen uit 
ontwikkelingsstoornissen zijn niet normaal te corrigeren omdat het gedrag 
niet bewust of opzettelijk is. Zij moeten geholpen worden om hun 
problematische gedrag bewust te vervangen door gewenst gedrag dat niet 
tot hun normale repertoire behoort. Dit kost enorm veel inspanning van 
deze kinderen en van hun opvoeders. Soms is daarvoor gedragstherapie 
nodig of ondersteuning met medicijnen. 

Aandacht stoornissen, over beweeglijkheid en contactproblemen geven de 
meeste last op de groep. Als zo'n kind echter door de pedagogisch 
medewerker het etiket "lastig" krijgt opgeplakt, zal het meer emotionele 
stoornissen en gedragsstoornissen krijgen als gevolg van faalangst en 
negatieve feedback. Tijdig herkennen en signaleren kan voorkomen dat 
een kind met een probleem een problematisch kind wordt. 



 

 

 

Over beweeglijkheid (hyper kinetisch gedrag) 

Sommige kinderen zitten nooit stil. Ze zijn in de ogen van hun opvoeders 
erg druk en over beweeglijk. Als medewerker kun je daar behoorlijk last 
van hebben. Maar ook de kinderen kunnen daar onder lijden. Het over 
beweeglijke kind kan zelf last hebben van zijn eigen onrust evenals de 
kinderen om hem heen. 

Over beweeglijkheid hoort tot op zekere hoogte bij de ontwikkelingsfase 
van een klein kind. Jonge kinderen hebben een grote bewegingsdrang; ze 
willen van alles ontdekken en zitten overal aan. Daarnaast ontstaat er een 
groeiend zelfbewustzijn, ze ontdekken het eigen ik en de eigen wil en ze 
hebben moeite het gezag van opvoeders te accepteren. Ze zijn dwars en 
koppig en willen hun eigen zin doen. Ze verkennen grenzen en nemen 
meer bewegingsruimte. 



 

 

 

Toch is er een aantal gedragingen en gedragskenmerken te noemen dat bij 
over beweeglijke kinderen verhoudingsgewijs meer voorkomt: 

▪ rusteloos en overactief gedrag 

▪ overal op en aan zitten 

▪ van alles omver lopen 

▪ moeilijk slapen 

▪ opgewonden en impulsief zijn 

▪ andere kinderen storen 

▪ dingen niet afmaken 

▪ niet kunnen stilzitten, wiebelen 

▪ onoplettend en snel afgeleid zijn 

▪ verlangens moeten meteen vervuld worden, voelen zich snel      
gedwarsboomd 

▪ huilen gemakkelijk en vaak 

▪ stemming kan plotseling omslaan 

▪ emotionele uitbarstingen, onvoorspelbaar gedrag. 

Over beweeglijk gedrag komt meer voor bij jongens dan bij meisjes 
(verhouding 8:1). Volgens schattingen - afhankelijk van de definitie - gaat 
het in Nederland om 5 tot 15% van de kinderen.  

 

 

 

 

 



 

 

Hoe krijg je het? 

Vaak associeert men over beweeglijkheid direct met ADHD (Attention 
Deficit and Hyperactivity Disorder). ADHD is een soort verzamelbegrip 
geworden waarnaar men te snel grijpt om gedragsverschijnselen te 
verklaren. 

In bepaalde gevallen is het inderdaad mogelijk dat de oorzaak van over 
beweeglijk gedrag ligt in de disfunctie van bepaalde hersengebieden. Het 
lijkt echter verstandig om verklaringen voor over beweeglijk gedrag eerst 
zowel letterlijk als figuurlijk dichter bij huis te zoeken. 

Oorzakelijke factoren zijn te vinden in het kind, in de situatie thuis of in 
situatie op de kinderopvang. 



 

 

 
Oorzakelijk factoren in het kind: 

temperamentvolle kinderen doen veel dingen intensief, maar hebben wel 
een rem op hun gedrag d.w.z. niet overactief, geen stemmingswisseling, 
enz. 

onzekerheid, angsten en spanningen van het kind veroorzaakt door 
omgevingsfactoren (zie ook verderop, onder 'situatie thuis' en 'situatie op 
school' 

hersenbeschadiging 

hersendisfunctie: een onderdeel van de hersenen werkt niet helemaal 
goed 

allergie: het overgevoelig reageren op bepaalde producten. 

Oorzakelijke factoren in de situatie thuis: 

het gedrag van het kind kan een reactie zijn op de opvoeder-kind relatie. 
Dit kan te maken hebben met de opvoeding. De opvoeders weten 
bijvoorbeeld niet goed in te spelen op hun kind; zij laten zich te veel op 
sleeptouw nemen door het kind, zijn inconsequent in hun reacties, stellen 
te hoge eisen aan het kind of maken het kind te weinig duidelijk wat zij van 
hem of haar verwachten. 

ook kan het zijn dat er thuis ingrijpende gebeurtenissen plaatsgevonden 
hebben of plaatsvinden die spanningen met zich mee brengen voor het 
kind en voor de andere gezinsleden, zoals: gezinsuitbreiding, echtscheiding, 
verhuizing, ernstige ziekte van het kind of van één van de gezinsleden. 
Kinderen kunnen hierdoor zo nerveus worden dat ze over beweeglijk 
gedrag gaan vertonen. 



 

 

 

De over beweeglijkheid van het kind kan ook gebonden zijn aan het 
kinderdagverblijf, thuis is er van de over beweeglijkheid niets te merken. 
Het heeft dan zeker zin te zoeken naar oorzaken en factoren in de situatie 
van het kind op de groep. 

Oorzakelijke factoren in de situatie op de kinderopvang: 

het kan zijn dat het kind zich onveilig voelt in de groep bijvoorbeeld door 
het gedrag van andere kinderen, of doordat het niet goed weet wat er van 
hem verwacht wordt. Hierdoor kan het kind angstig en onzeker worden. 
Deze gevoelens kunnen over beweeglijk gedrag veroorzaken 

de pedagogisch medewerker zelf kan druk zijn en die onrust op bepaalde 
kinderen overdragen 

ook de omgeving kan een kind erg onrustig maken; bijvoorbeeld een 
rommelig lokaal, een plaats bij de deur waar voortdurend kinderen in- en 
uitgaan enz... 

bijzondere gebeurtenissen kunnen ook onrust teweeg brengen zoals: 
Sinterklaas vieren, een verjaardag vieren, de komst van een nieuwe 
leerkracht of een nieuw kind in de klas. 



 

 

 
 
Wat kan je als pedagogisch medewerker doen? 

Meestal is het niet mogelijk om een bepaalde oorzaak aan te wijzen voor 
het gedrag van het over beweeglijke kind. Bijna altijd is er sprake van 
meerdere, elkaar versterkende factoren. 

Als enkele van die factoren te beïnvloeden zijn, zie je soms het gedrag van 
het kind al verbeteren. Daarnaast moet je rekening houden met het feit dat 
over beweeglijkheid een gedragskenmerk van het kind kan zijn waarop u 
als leidster slechts geringe invloed kunt uitoefenen. 

Regelmaat: 

zorg voor duidelijkheid en regelmaat in de dagindeling, zodat het kind weet 
waar het aan toe is 

kondig van tevoren aan wanneer u overgaat op een andere activiteit 

vermijd zoveel mogelijk onverwachte gebeurtenissen 

bereid het kind voor (maar niet te lang van tevoren) op nieuwe situaties, 
bijvoorbeeld wanneer er een verjaardag gevierd wordt; beschrijf dan 
gedetailleerd wat de opeenvolging van gebeurtenissen zal zijn. 

Rust: 

geef alle spullen - zeker die van het kind - een vaste plaats 

laat het kind in een tafelgroep zitten met rustige kinderen, die als model 
voor hem kunnen     dienen 

zorg voor een rustig lokaal en een opgeruimde omgeving 

geef het over beweeglijke kind een rustige plek in het lokaal, niet vlak bij de 
deur 

zorg voor rust in uw eigen gedrag. 



 

 

 
Structuur: 

hanteer duidelijke en eenvoudige gedragsregels met duidelijke positieve en 
aanmoedigende consequenties bij gewenst gedrag en negatieve 
consequenties bij ongewenst gedrag 

beperk de keuzemogelijkheden van het kind. Laat het kind wel kiezen, 
maar bijvoorbeeld uit 2 mogelijkheden 

praat met het kind in korte duidelijke zinnen 

geef korte opdrachten - liefst één tegelijk - die stap voor stap uitgevoerd 
kunnen worden. Doe het eventueel voor en vraag het kind het op zijn eigen 
manier na te doen 

bied structuur aan in het spel; b.v. eerst samen met het kind spelen, daarna 
het kind alleen (met andere kinderen) laten spelen 

bied het kind niet te veel tegelijk aan en ruim tussentijds (samen) op. 

Positieve feedback: 

het geven van aanmoedigingen is voor een over beweeglijk kind nog 
belangrijker dan voor een ander kind. Ook al doet het zijn best, er gaat 
zoveel fout dat het zelfvertrouwen er voortdurend door ondermijnd wordt. 
Dat zelfvertrouwen is niettemin enorm belangrijk, daarom: moedig aan 

zoek positieve punten om het gedrag van het kind te kunnen prijzen of 
belonen 

probeer rustig gedrag van het kind zo systematisch mogelijk te versterken 
door er aandacht aan te schenken in de vorm van een complimentje, een 
aai over de bol, een knipoog of iets dergelijks. Benoem daarbij het 
positieve gedrag dat u op deze manier wilt versterken 

probeer aan negatief gedrag niet teveel aandacht te besteden, zo mogelijk 
te negeren 

een over beweeglijk kind moet duidelijk merken dat hij over de schreef 
gaat. Een of andere vorm van straf is soms noodzakelijk. Houd er wel 
rekening mee dat straffen nogal wat nadelen heeft. Je komt veel verder als 
je je concentreert op het aanmoedigen van het tegenovergestelde  



 

 

 

gewenste gedrag. Als u straft, gebruik dan telkens en  onmiddellijk een 
milde en logische straf. Soms helpt het om het kind uit de situatie te halen 
en even apart te zetten. 

Stimulansen: 

zorg voor afwisseling in de perioden van activiteit en rust en ontspanning 

geef ruimte - letterlijk en figuurlijk - om te experimenteren en te bewegen 

wanneer het kind motorisch onhandig is, bied dan groot speelmateriaal 
aan en speelmogelijkheden met bewegen in plaats van precieze spelletjes 
of materiaal voor fijne motoriek 

leer het kind bewegingsspelletjes zoals schommelen en steppen, zodat het 
kind (eventueel via nadoen) een betere coördinatie en beheersing krijgt 

wanneer het kind slechts kort in staat is tot spel dat een bepaalde 
concentratie vraagt, onderbreek dan het spelen na verlies van concentratie 
en ga daarna weer verder 

wanneer het kind slechts kort in staat is tot gestructureerd spel, maak dan 
een activiteitenprogramma (dat dagelijks herhaald kan worden) met een 
aantal gevarieerde spelletjes 

vertel de opvoeders wat je op de groep doet om de beweeglijkheid in te 
dammen. Probeer ervoor te zorgen dat thuis onderdelen van uw aanpak 
overgenomen worden. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Aandacht stoornis 

Bij aandacht stoornissen gaat het om kinderen die hun rusteloze gedrag 
niet onder controle kunnen krijgen op momenten waarop van ze verwacht 
wordt dat ze zich concentreren. Bijvoorbeeld tijdens instructies of bij het 
uitvoeren van opdrachten. Ze blijven voortdurend in beweging, zitten te 
wiebelen en te draaien, lopen van hun plaats, stoten andere kinderen aan. 
Ze hebben daarmee een nadelige invloed op hun omgeving en op hun 
eigen ontwikkeling. Dit laatste doordat ze te weinig instructies oppikken en 
hun opdrachten niet goed uitvoeren. 

Het lijkt erop dat kinderen met aandacht tekort niet goed in staat zijn 
belangrijke van onbelangrijke informatie te scheiden. Zij kunnen eigen 
impulsen en achtergrondprikkels te weinig onderdrukken. Zij richten hun 
aandacht niet goed en kunnen de aandacht niet lang ergens bijgehouden. 

Een disfunctie is neurologisch meestal niet vast te stellen. Men spreekt 
tegenwoordig van ADHD-kinderen, als aandacht tekort en over 
beweeglijkheid samengaan (ADHD=Attention Deficit and Hyperactivity 
Disorder). 

Als oorzakelijke factoren bij aandacht tekort vinden we: 

hersenafwijking, ontstaan voor, tijdens of na de geboorte. Bijvoorbeeld ten 
gevolge van een infectie, epilepsie, trauma of medicijnen tijdens de 
zwangerschap 

erfelijke of familiaire factoren 

gehoorproblemen. 



 

 

 

 

Bij vermoedens van aandachttekort-stoornis dient u te letten op gedrags- 
en leerproblemen. Het is zaak dat de zintuigen (vooral het gehoor) goed 
onderzocht worden. Ook de emotionele ontwikkeling en vooral het 
zelfbeeld van het kind is belangrijk. Een negatief zelfbeeld kan leiden tot 
faalangst of agressie. 

Wat kan je als pedagogisch medewerker doen? 

Geef het kind een rustige plaats in de groep, zodat er zo weinig mogelijk 
storende prikkels zijn 

Verzeker u er regelmatig van dat de aandacht is gericht op de opdracht 

Ga bij instructies naar het kind toe, noem zijn naam, kijk het aan, wacht tot 
het u aankijkt, spreek kort en duidelijk, geef niet meer dan één opdracht 
tegelijk, en laat zo mogelijk de boodschap herhalen. 

 



 

 

Contactstoornis 

Van een contactstoornis is sprake als een kind geen belangstelling heeft 
voor de ander en ook niet op hem reageert. De ander krijgt het vreemde 
gevoel als voorwerp benaderd te worden en het kind niet te kunnen 
bereiken of aanspreken. In extreme en zuivere vorm heet dit in zichzelf 
gekeerd en egocentrisch gedrag "autisme". Er zijn echter ook mildere 
vormen en aan autismeverwante stoornissen. 

Opvallende kenmerken zijn: 

geen of weinig oogcontact 

geen of weinig reactie als er iemand binnenkomt 

het kind vertelt niet over wat het elders meemaakt 

vaak opvallende langdurig herhaalde motorische verschijnselen, zoals 
fladderen, alsmaar ronddraaien, op en neer springen, heen en weer hollen, 
wiegen of schommelen, kloppen of trommelen 

obsessieve voorkeur voor bepaalde voorwerpen of handelingen, zoals: 

schakelaars alsmaar aan en uit doen 

WC doortrekken 

deuren open- en dichtdoen 

het verzamelen van waardeloze voorwerpen 

het opzoeken en betasten van onbelangrijke details. 

Deze gedragingen belemmeren het leren en het sociale functioneren. 

  

 

 

 

 



 

 

 

Wat kan je als pedagogisch medewerker doen? 

Bespreek uw ongerustheid over de contactarme en de betrokkenheid van 
het kind met de opvoeders 

Adviseer nader onderzoek, ook op zintuigafwijkingen en 
ontwikkelingsstoornissen 

Overleg met de jeugdarts van de GGD over begeleidings- en 
verwijzingsmogelijkheden. 

 



 

 

 
Oorzaken van druk gedrag bij peuters 

Vind jij dat peuter zich te druk gedraagt? Als het kind geen minuut stil kan 
zitten en van het een naar het ander springt, kan dat komen doordat het 
zich verveelt. Het kan zijn dat de peuter niet genoeg heeft om mee te 
spelen, maar het kan ook zijn dat het kind eigenlijk juist heel moe is. 
Meestal merk je wel wat er aan de hand is en kun je daarop inspelen, 
bijvoorbeeld door even samen te spelen, of als je kind moe is juist even 
rustig een boekje voor te lezen of het naar bed te brengen. 

Druk gedrag voorkomen 

Het hangt natuurlijk van de leeftijd af hoe lang het kind rustig kan spelen, 
maar ook het temperament speelt een rol. Het ene kind kan langer rustig 
spelen dan het andere. Dat is niet erg, maar houd er wel rekening mee. 

Geef het kind ruimte en gelegenheid om te spelen en van alles te 
ontdekken in en buiten de groep. 

Zorg voor afwisseling in activiteiten en uitdagende materialen waar je kind 
veel mee kan doen, zoals bouwstenen of grote dozen om te bouwen. 

Laat het kind regelmatig buitenspelen, ook als het slecht weer is.  

https://www.opvoeden.nl/peuter/groei-en-ontwikkeling/sociaal-emotionele-ontwikkeling/temperament/
https://www.opvoeden.nl/peuter/opvoeding-en-gedrag/spel-en-sport/buiten-spelen/


 

 

 

Aandacht voor de peuter 

Als leidster heb je vaak de neiging om kinderen vooral aandacht te geven 
op momenten dat ze heel druk zijn. 

Geef het kind juist aandacht als het rustig is. Dat hoeft niet uitgebreid want 
dat stoort in het spel, maar geef het kind wel een complimentje. 

Vertel erbij dat je het fijn vindt dat het kind rustig speelt. Zo leren kinderen 
wat je van hen verwacht. Ze voelen ze zich dan gezien en zullen dit gedrag 
vaker vertonen. 

Speel af en toe met het kind of lees een boekje voor. Kijk goed naar de 
reacties, dan zie je wanneer het genoeg is voor het kind. 

Ruimte in huis 

Sommige kinderen hebben een rustige groepsruimte nodig, met 
bijvoorbeeld weinig geluid en rommel. Misschien helpt dit ook bij dit kind. 
Er zijn ook kinderen die juist veel uitdaging nodig hebben. Voor deze 
kinderen is het belangrijk dat ze veel kunnen spelen in binnen en buiten. 



 

 

 
 
Duidelijkheid 

Je kunt een kind al vanaf een jaar of 2 enkele duidelijke regels gaan leren. 
Daardoor leren kinderen wat je van hen verwacht. Het moeten dan wel 
regels zijn die bij de leeftijd van je kind passen. Houd er ook rekening mee 
dat peuters de regels nog snel vergeten. 

Verwacht dus niet te veel van je kind. Tien minuten rustig kleuren is voor 
een peuter al veel. 

Meer tips om druk gedrag te voorkomen 
 
Bied het kind de gelegenheid om een beetje uit te razen. 

Vooral heel actieve kinderen zijn gebaat bij veel buiten zijn. 

Rust en regelmaat zijn belangrijk. 

Neem vaak een moment rust, bijvoorbeeld door met het kind een boekje 
te lezen. 

Is je peuter te druk? 

Er zijn kinderen die al in de peuterperiode duidelijk drukker zijn dan andere 
kinderen. Zij zijn vaak chaotisch, luisteren helemaal niet en zijn heel 
onbezonnen. Ook spelen en omgaan met andere kinderen gaat vaak niet 
leuk. In dat geval kan er sprake zijn van ADHD. 

 

https://www.opvoeden.nl/peuter/opvoeding-en-gedrag/opvoedtips/sturen/
https://www.opvoeden.nl/peuter/opvoeding-en-gedrag/spel-en-sport/buiten-spelen/
https://www.opvoeden.nl/peuter/opvoeding-en-gedrag/opvoedtips/rust-reinheid-en-regelmaat/


 

 

 

Waaraan herken je ADHD? 

Enkele duidelijke symptomen die ADHD onderscheiden van gewoon druk 
gedrag zijn: 

wiebelen; 

niet stil kunnen zitten; 

rennen en klimmen op momenten dat het niet gepast is; 

niet stil kunnen spelen. 

Als je iets vraagt, kunnen deze kinderen terugschreeuwen. Ze praten te 
veel en kunnen hun beurt niet afwachten. Op de groep valt hun gedrag in 
negatieve zin op. 

 

https://www.opvoeden.nl/peuter/gezondheid-en-voeding/psychische-gezondheid/adhd/


 

 

 

Werkinstructie geneesmiddelen verstrekking en 

medisch handelen 

 

Als het kind geneesmiddelen nodig heeft gedurende het verblijf op het KDV 
zullen de ouders hun zeggenschap over de toediening van de 
medicamenten willen overdragen aan de leidsters. Doordat kinderen 
gedurende een langere aaneengesloten periode in een KDV verblijven is 
niet uit te sluiten dat medische handelingen moeten worden uitgevoerd. 
Dit kan enerzijds te maken hebben met (chronische) zieke kinderen, of een 
gevolg zijn van een ongeluk (EHBO). Om de gezondheid van de kinderen te 
waarborgen is het van groot belang dat de geneesmiddelen op een juiste 
wijze verstrekt worden en medisch handelen op een verantwoorde wijze 
plaats vindt. In principe moeten er in kindercentra geen medicamenten 
verstrekt worden tenzij er een medische noodzaak bestaat vanuit de 
gezondheidstoestand van het kind. 
 
Geneesmiddelenverstrekking op verzoek 
Kinderen krijgen soms geneesmiddelen of andere middelen (bijvoorbeeld 
zelfzorgmiddelen) voorgeschreven die zij een aantal malen per dag moeten 
gebruiken, dus ook gedurende de tijd dat zij op het KDV zijn. Hierbij kan 
gedacht worden aan bijvoorbeeld pufjes voor astma, antibiotica of 
zetpillen bij bijvoorbeeld toevallen. Ouders vragen het KDV of de leidsters 
deze middelen aan hun kind willen geven. In deze situatie hebben de 
ouders toestemming vooraf gegeven. Het is belangrijk deze toestemming 
schriftelijk vast te leggen. Meestal gaat het om middelen die bij onjuist 
gebruik tot schade van de gezondheid van het kind kunnen leiden. 
Voor alle medicijnen op recept is een medicijnformulier nodig, voor 
middeltjes van de drogist (zoals neusspray en hoestsiroop) niet.  
 



 

 

 
Daarom is het belangrijk onder andere schriftelijk vast te leggen: 

• Om welke geneesmiddelen gaat het 

• Hoe vaak moet het worden gegeven 

• In welke hoeveelheden 

• Op welke manier de geneesmiddelen gebruikt moeten worden 
 
Tevens is het belangrijk de volgende gegevens vast te leggen: 

• De periode waarin de geneesmiddelen moeten worden verstrekt 

• De wijze van bewaren en opbergen 

• De wijze van controle op de vervaldatum 
 
Door het vastleggen van deze gegevens geven ouders duidelijk aan wat zij 
van het KDV verwachten en het KDV weet op hun beurt weer precies wat 
zij moeten doen en waar zij verantwoordelijk voor zijn. 
 
Wanneer het gaat om het verstrekken van geneesmiddelen gedurende een 
lange periode moet regelmatig met ouders overlegd worden over de ziekte 
en het daarbij behorende geneesmiddelengebruik op het KDV. 
 
 
 



 

 

 
Als het nodig is om een puf of een epipen te geven aan een kind is het de 
bedoeling dat je eerst bij de ouder nogmaals om toestemming vraagt. 
Nadat je de situatie uitgelegd hebt, zal de ouder via de app een 
schriftelijke toestemming geven. Dit ter bescherming van jezelf.  
 
 
 
Enkele praktische adviezen: 

• Neem de geneesmiddelen alleen in ontvangst wanneer ze in de 
originele verpakking zitten en uitgeschreven zijn op naam van het 
betreffende kind. 

• Laat de ouders een nieuw geneesmiddel altijd eerst thuis 
gebruiken. 

• Lees goed de bijsluiter zodat u op de hoogte bent van eventuele 
bijwerkingen van het geneesmiddel. 

• Noteer per keer op het medicijnformulier dat u het geneesmiddel 
aan het betreffende kind gegeven heeft. 

• Controleer de uiterste gebruiksdatum regelmatig. 

• Bewaar het geneesmiddel volgens het voorschrift. 

• Er dient een schriftelijke procedure aanwezig te zijn hoe gehandeld 
moet worden in geval van een calamiteit met een geneesmiddel, 
inclusief telefoonnummers wie in  welk geval gewaarschuwd dient 
te worden. 

 



 

 

Medische handelingen 
In uitzonderlijke gevallen zullen ouders aan het KDV vragen medische 
handelingen te verrichtten. Te denken valt daarbij aan het geven van 
sondevoeding, het meten van de bloedsuikerspiegel bij suikerpatiënten 
door middel van een vingerprik. Normaal gesproken worden deze 
handelingen door de thuiszorg of de ouders op het KDV uitgevoerd. Ouders 
moeten voor deze medische handelingen schriftelijk toestemming moeten 
geven.  
 
De wet Beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet BIG) regelt wie 
wat mag doen in de gezondheidszorg. De wet BIG is bedoeld voor 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en geldt als zodanig niet voor 
personeel werkzaam in de kinderopvang. Dat neemt niet weg dat in deze 
wet een aantal waarborgen worden afgegeven voor een goede uitoefening 
van de beroepspraktijk, aan de hand waarvan ook een aantal regels te 
geven zijn voor de kinderopvang, als het gaat om in de wet BIG genoemde 
medische handelingen. 
 
Bepaalde medische handelingen – de zogenaamde voorbehouden 
handelingen – mogen alleen worden verricht door artsen. Anderen dan 
artsen mogen medische handelingen alleen verrichten in opdracht van een 
arts. De betreffende arts moet zich er dan van vergewissen dat degene die 
niet bevoegd is, wel de bekwaamheid bezit om die handelingen te 
verrichtten. 
 
Een KDV dat niet kan bewijzen dat een leidster voor een bepaalde 
handeling bekwaam is, raden wij aan medische handelingen niet te laten 
uitvoeren. Een leidster die wel een bekwaamheidsverklaring heeft – maar 
zich niet bekwaam acht – zal deze handeling eveneens niet mogen 
uitvoeren. 
 



 

 

 
Huid- en wondverzorging 
Kinderen met huidaandoeningen hebben vaak wondjes en lopen daardoor 
een groter risico op infecties. 
Wanneer een kind een klein open wondje heeft, moet infectie voorkomen 
worden. Wondjes moeten daarom hygiënisch schoongemaakt worden. 
Omdat open wondjes door wondvocht of bloed tot besmetting van de 
omgeving kunnen leiden, is afdekken in een KDV raadzaam. Verwissel de 
pleister of het verband regelmatig en in ieder geval als het doordrenkt is 
met wondvocht of bloed. Was de handen voor en na wond- of 
huidverzorging zorgvuldig. 
 
Hoe om te gaan met bloed? 
 
Wat is het risico van bloed? 
In bloed kunnen virussen aanwezig zijn zoals hepatitis B of C-virus of het 
aidsvirus. Besmetting van het kind met deze virussen vindt in den regel 
voor, tijdens of kort na de geboorte plaats. De meeste kinderen hebben 
geen klachten en vaak is niet eens bekend dat ze besmet zijn. Via 
bloedbloedcontact komt het bloed van de ene persoon direct in contact 
met het bloed van een andere persoon. Dit is bijvoorbeeld het geval als 
iemand zich prikt aan een gebruikte injectienaald. De kans op besmetting is 
klein en besmetting vindt niet plaats als de huid intact is. Het hepatitis B- 
en C-virus en het aids-virus zijn niet overdraagbaar via normaal contact. 
 
Welke maatregelen kun je nemen om bloedoverdraagbare aandoeningen 
te voorkomen? 

• Gebruik geen gezamenlijke tandenborstels, nagelschaartjes of 
vijltjes. 

• Draag wegwerphandschoenen bij elk contact met bloed, 
wondvocht of lichaamsvochten die zichtbaar met bloed zijn 
vermengd. 

• Dek wondjes af met een waterafstotende pleister. 

• Verwijder gemorst bloed als volgt; neem het bloed met 
handschoenen aan, op een papieren tissue en maak de ondergrond 
schoon met water en zeep. Droog het oppervlak en desinfecteer 
daarna met alcohol 70 %. Laat de alcohol aan de lucht drogen. 

• Was met bloed bevuilde kleding en linnengoed op 60 C. Gebruik, 
indien dit niet mogelijk is, het langste 4o C programma. 



 

 

 
Wat moet je doen als er toch bloedcontact is geweest? 

• Spoel de wond uit en desinfecteer met een 
wonddesinfectiemiddel. 

• Bel direct de arbo-arts, huisarts of GGD met de vraag of er 
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 

 
Bijten 
Ook als een kind een ander tot bloedens toe bijt is er een risico op het 
overdragen van bloedoverdraagbare aandoeningen.  
Dan geldt hetzelfde advies: 

• Spoel de wond uit en desinfecteer met een 
wonddesinfectiemiddel. 

• Bel direct de arbo-arts, huisarts of GGD met de vraag of er 
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 

 
Wegwerphandschoenen 
Draag altijd wegwerphandschoenen als er een kans bestaat dat je in 
aanraking komt met bloed of eventueel besmet lichaamsvocht. 
Wegwerphandschoenen hoeven niet steriel te zijn. Na gebruik van 
wegwerphandschoenen de handschoenen direct weggooien. Daarna de 
handen met water en zeep wassen. 
 
 
 
 

Werkinstructie Heen en weer schriftje 

De schriftjes van kinderen vanaf 1 jaar worden minimaal 1 keer per week 

beschreven.  

Bij kinderen van onder een jaar wordt op elke opvangdag een voeding- en 

slaapschema vermeld. En een keer per week een langer stukje over de 

ontwikkeling van het kind. 

Schrijf over bijzonderheden zoals verjaardagen van een kindje op de groep, 

vriendschappen tussen de kinderen, spelletjes die de kinderen hebben 

gedaan en/of over de ontwikkeling van de kinderen (motoriek, samenspel 

enz.)  



 

 

Schriftje schrijven 

Zorg ervoor dat jouw stukjes inhoud hebben. Het verloop van de dag op 
zichzelf is voor veel ouders niet zo interessant. Ouders willen over het 
algemeen informatie hebben over de ontwikkeling, het gedrag en de 
sociale contacten van het kind. 
Schrijf  heel gericht aan de hand van de ontwikkelingsfasen van het kindje. 
Je vertelt iets over de ontwikkeling van het kind aan de hand van 
activiteiten, gebeurtenissen op de groep. 
 
Aanknopingspunten voor de inhoud: 

1. Lijst met ontwikkelingsfasen en lijst welbevinden van het kind in de 
leeftijd van 0-4 jaar. 
De belangrijkste ontwikkelingsterreinen van kinderen in de leeftijd 
van 0-4 jaar zijn de motorische, taal-, sociaal-emotionele, spel- en 
cognitieve ontwikkeling. In je schriftelijke communicatie naar 
ouders gebruik je deze termen niet letterlijk Bijvoorbeeld: pakt 
speeltje over van de leidster, doet vormen in een vormenstoof.  

2. Belangrijke gebeurtenissen, hoogtepunten, festiviteiten uit het 
leven van een kind op het kinderdagverblijf. 
Bepaalde gebeurtenissen lenen zich bij uitstek voor een stukje in 
een schriftje. Hieronder noemen we er een aantal. 

• De eerste dag van een kind (punten die in het verhaal minimaal 
naar voren moeten komen. 

• Wie bracht(en) het kind 

• Hoe reageerden kind en ouder(s) op het afscheid 

• Hoe ging het met eten en slapen. 

• Wat viel je op 

• Welke leidsters waren aanwezig 

• Wie haalde het kind op 
 
Een voorbeeld: 
 
Lieve Mia, 
Vanochtend bracht papa je voor het eerst naar de olifantjes. Een beetje 
onwennig was het wel, je jasje in een mandje, maxi cosi op de plank en de 
borstvoeding in de koelkast. Nog even knuffelen bij papa en toen nam Anja 
je over. Papa keek nog even door het raam maar jij keek alleen maar naar 
de geschilderde olifantjes op de muur en was papa al vergeten. 



 

 

 
 
 
 
Alle flesjes gingen keurig op, en in je bedje viel je vlot in slaap. In de box lag 
je heerlijk te spelen met een knuffeltje met belletje en ritseloren. 
 
Aan het einde van de dag kwam mama je halen. Toen je haar stem hoorde, 
toverde je een grote lach op je snoetje. Wat was mama blij dat het zo goed 
was gegaan! Wij vinden dat ook fijn en kijken met veel vertrouwen uit naar 
je verblijf bij ons op de groep. 
 
Groetjes van…… 
 
Verjaardagen: 

• Wie bracht het kind, 

• Wat ging hij/ zij trakteren, 

• Hoe ging het trakteren, 

• Wat vond hij/zij van de muziek en de aandacht en  

• Waaraan zag je dat, 

• Welke leidsters waren aanwezig 
 
Een voorbeeld: 
 
Lieve Mia, 
 
Hiep hiep hoera! We hadden vandaag feest bij de pandaberen, want we 
vierden jouw 3e verjaardag. Stralend kwam je vanmorgen samen met 
mama binnen. Jullie droegen samen een grote versierde mand met twee 
rode ballonnen eraan. Je kon goed het geheimpje bewaren en verklapte 
aan niemand wat je ging trakteren. De mand werd netjes op een veilige 
plaatsje gezet. 
 
Aan tafel kreeg je een versierde muts met twee olifanten, je lievelingsdier, 
erop. Je wilde liever naar de olifanten kijken dan de muts op je hoofd 
zetten. Je koos de triangel en samen met de andere pandabeertjes hebben 
we liedjes gezongen en muziek gemaakt. In de mooie mand had je voor alle 
kindjes een doosje rozijnen omgetoverd tot een bootje, we hebben er 
eentje op de achterkant geplakt. Je vond het leuk om de bootjes uit te 



 

 

delen. Je glom van trots en plezier! Je vriendjes en vriendinnetjes mochten 
ze zelf uit je mandje pakken. Trots vertelde je dat mama zo goed kon 
tekenen en dat oma ook een beetje had geholpen. We hebben genoten 
van jouw feestje! 
 
Groetjes van ……. 
 
 
Festiviteiten: 
Voorbeelden; trouwerij eigen leidster, zomerfeest, bezoek van Sinterklaas, 
bezoek aan de kinderboerderij. Je schrijft bovenaan het blad de titel van de 
festiviteit en de datum. Daaronder schrijf je een kort en interessant 
verhaaltje. Ook hier staat de bijdrage van het kind weer centraal! En 
daarbij voeg je eventueel een (groeps)foto. 
 
 
 
 
Afscheid: 
Hoe bereid je het kindje voor. Kreeg het kindje misschien ook een 
afscheidskroon op? Je kunt schrijven over wat er aan tafel gebeurde, hoe 
het kind op de eventuele kroon reageerde. Hoe reageerde de kinderen op 
de traktatie en hoe het kindje daarop weer reageerde. 
Van inhoud naar structuur: 
Hoe dan ook, jouw verhaaltjes bevatten in ieder geval de antwoorden op 
de volgende vragen. Hiermee heb je meteen de structuur te pakken van 
een interessant verhaaltje.(Natuurlijk schrijf je deze vragen niet eerst 
letterlijk over). 
 

1. Wat hebben we gedaan? 
2. Wanneer? 
3. Hoe reageerde het kindje 
4. Wat was zijn/haar bijdrage 

 
Hoe maak je jouw stukjes interessant; een paar handvaten 

• Om leuke verhaaltjes te kunnen schrijven moet je in de eerste 
plaats goed kunnen kijken en luisteren. Waarnemingen zijn de 
bouwstenen voor interessante stukjes tekst. Details die 
misschien nu onbelangrijk lijken, zorgen over enige tijd, als de 



 

 

ouder de stukjes nog eens naleest, voor een feest van 
herkenning! Bedenk, dat elk kindje uniek is, zeker voor 
zijn/haar ouders. Natuurlijk kun je niet al je 
waarnemingen,letterlijk en zonder jouw interpretaties in de 
stukjes opnemen. Vaag je af wat de ouders willen weten! 

• Je kunt het beste gedurende de dag voor jezelf op een 
multomapblaadje in het schriftje van het kind een paar 
aantekeningen maken over de verschillende kinderen. Let er op 
dat je dan vooral ook je waarnemingen noteert. Dus niet: je 
hebt het lekker naar je zin in het wipstoeltje en wel eventueel 
in steekwoorden: in het wipstoeltje kraai je uit van plezier, je 
beweegt je handjes druk heen en weer en hebt de grootste lol 
als ik het poppetje dat je steeds weggooit, opraap en weer aan 
je geef. 

• Jouw stukjes worden persoonlijker en warm van toon als je 
eraan toevoegt dat het om jouw persoonlijke ervaringen gaat. 
We noemen dat personal touch. Zinnetjes die je daar 
bijvoorbeeld voor kunt gebruiken zijn; 
- Wat me opviel…. 
- Wat ik opvallend vind….. 
- Ik heb genoten van jouw….. 
- Ik kreeg een warm gevoel van jouw….. 
- Wat me raakte….. 
- Wat grappig was aan jouw reactie was…. 
- Wat ik bijzonder aan jou vind…… 
- Heerlijk, om jou zo mee te maken! 

 
 
Spelling 
Als professionele kinderopvangorganisatie wil je naar je klanten, de ouders 
dus, uitstralen dat de organisatie zorgvuldig en professioneel werkt. Jullie 
hebben immers een kwetsbaar product: de zorg en begeleiding en (jonge) 
kinderen. Bij zorgvuldig werken en professionaliteit hoort ook zorg 
besteden aan schriftelijke communicatie. Vandaar dat het ook belangrijk is 
te schrijven zonder taalfouten. Een foutje overkomt iedereen wel eens, 
maar liever niet op elke bladzijde! Let daar dus op. 



 

 

Enkele tips: 

- Als je stukjes schrijft, werk dan geconcentreerd. De meeste 
spelfouten zijn concentratiefouten. 

- Laat je stukje in de kladversie even lezen aan een collega, 
van wie je weet dat ze precies is en vraag haar vooral even 
te letten op spelfouten. Dyslexie is niet altijd een goed 
excuus voor het maken van spel- en schrijffouten. 

- Als je van een woord niet weet hoe je het schrijft, zoek het 
op of vraag het even aan iemand die het kan weten. Dit is 
niet stom, dit is juist praktisch! Zie ook de woordenlijst 
hierna 

 
Woordenlijst 
Activiteiten    kleien 
Allergie     maxi cosi 
Allergisch    motorische ontwikkeling 
Baby, baby’s    niveau, niveaus 
Biscuittje    olifant 
Cadeautje, cadeau   paardenbloem 
Cake, cakejes    pannenkoek 
Cognitieve ontwikkeling  pedagogisch beleid 
Crackertje    picknicken 
Creatief, creativiteit   product 
Dreumes, dreumesen   proficiat 
Dyslexie, dyslectisch   ravotten 
Emotioneel    rijstwafel 
Emotionele ontwikkeling  seizoenen 
Festiviteiten    sociaal-emotioneel 
Fijne motoriek    sociale ontwikkeling 
Fruitmoes    tijger 
Gefeliciteerd    trouwerij 
Geïnteresseerd    verven 
Insecten    zintuiglijke ontwikkeling 
Interesse    klauteren 

 



 

 

Werkinstructie  Hygiëne, Temperatuur en 

vochtbalans, ventileren en luchten, schoonmaak 

INLEIDING  

Jonge kinderen vormen een kwetsbare groep. Hun afweersysteem is nog 

volop in ontwikkeling. 

 Via de andere kinderen en bijvoorbeeld door het gebruik van gezamenlijk 

speelgoed komen zij 

 vaker en op jongere leeftijd in contact met allerlei ziekteverwekkers 

(micro-organismen) 

 waartegen zij nog geen weerstand hebben opgebouwd. Hierdoor hebben 

kinderen die een kinderdagverblijf bezoeken een grotere kans om een 

infectieziekte op te lopen dan kinderen die thuis verblijven. 

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat in een omgeving van 

drie of meer kinderen het aantal infecties verdubbelt. Omdat een kind 

infecties ook al kan verspreiden in de asymptomatische fase (waarin het 

kind nog geen ziekteverschijnselen vertoont), zijn goede 

hygiënemaatregelen noodzakelijk om onnodige overdracht van 

ziektekiemen tegen gaan.  



 

 

Door extra aandacht te besteden aan hygiëne kunnen gezondheidsrisico’s 

worden beperkt. 

 Het gaat daarbij niet alleen om een schone leefomgeving en een goede 

persoonlijke hygiëne, maar tevens om het voorkomen van risicovol gedrag, 

waardoor micro-organismen zich kunnen vermenigvuldigen tot grote 

hoeveelheden.  

In deze werkinstructie komt aanbod: 

• Persoonlijke hygiëne 

• Persoonlijke verzorging 

• Hoest- en niesdiscipline 

• Toilethygiëne 

• Binnenmilieu 

• Ventileren/luchten 

• Lucht- en vochtbalans 

• Extreem warme dagen 

• Speelgoed opruimen 

• Schoonmaak 

• Bijlage;   

• Schoonmaaklijsten   
Hygiëne richtlijnen voor KDV, PSZ en BSO 

        Binnen- en buitenmilieu voor KDV, PSZ en BSO 



 

 

PERSOONLIJKE HYGIENE  

 HANDHYGIENE  

Ziektekiemen worden onder meer via de handen overgedragen. Een goede 
handhygiëne door groepsleiding, maar ook door de kinderen, is een van de 
meest effectieve manieren om besmettingen te voorkomen. De 
handhygiëne verbetert door geen sieraden te dragen aan handen of 
polsen. Handen wassen moet gebeuren door zowel ouders als kinderen op 
de volgende momenten:  
 
Voor:  

• Het aanraken en bereiden van voedsel 

• Het eten of het helpen bij eten 

• Wondverzorging 
 

Na:  

• Hoesten, niezen en snuiten 

• Toiletgebruik/billen afvegen 

• Het verschonen van een kind 

• Contact met lichaamsvochten zoals, speeksel, snot, braaksel, 
ontlasting, wondvocht of bloed 

• Buitenspelen 

• Contact met vuil textiel of de afvalbak 

• Schoonmaakwerkzaamheden 
 
 Handen wassen gaat als volgt: 

• Gebruik stromend water 

• Maak de handen nat en doe er vloeibare zeep op 

• Wrijf de handen (gedurende 10 seconden) over elkaar en zorg 
ervoor dat water en zeep over de gehele handen worden verdeeld 

• Let op de kritische punten: was ook de vingertoppen goed, tussen 

de  vingers en vergeet de duimen niet 

•  Spoel de handen al wrijvend af onder stromend water 

• Droog de handen af met een schone droge handdoek. Gebruik 
liefst papieren handdoeken 

•  Vervang de handdoeken minimaal eens per dagdeel en direct bij 
zichtbare verontreiniging 



 

 

•  Indien de handen niet zichtbaar vuil zijn, dan kunnen de handen 
van beroepskrachten ook ingewreven worden met een 
handdesinfecterend middel 

 

PERSOONLIJKE VERZORGING 
Wondjes 

• Wondvocht en bloed kunnen een besmettingsbron zijn 

• Was het wondje met water en desinfecteer met 70% alcohol 
Zorg dat open wondjes altijd zijn afgedekt met een waterafstotende 

pleister. 

Nagelverzorging 

• Onder lange nagels, kunstnagels en geschilferde of gebrokkelde 
nagellak kunnen micro-organismen zich hechten en vermeerderen. 
Knip nagels bij voorkeur kort  

 

HOEST- EN NIESDISCIPLINE  

Ziektekiemen uit de neus, mond en keel kunnen zich op verschillende 

manieren verspreiden. Door hoesten en niezen worden ziektekiemen via 

onzichtbare speekseldeeltjes verspreid in de lucht. Als deze 

vochtdruppeltjes door een ander worden ingeademd, nestelen de 

ziektekiemen zich bij deze persoon in de neus, mond, keel of longen met 

mogelijk ziekte tot gevolg.  

Wanneer de hand voor de mond wordt gehouden, kan besmetting 

optreden via de handen. Een andere verspreidingsweg is via snot of slijm. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een kind dat een snottebel wegveegt en met 

het vuile handje speelgoed vastpakt. Via het “besmette” speelgoed kan een 

ander kind op een later tijdstip besmet raken. 

 
 
 
 



 

 

 De volgende maatregelen kunnen ook aan de kinderen aangeleerd 
worden:  

• Hoest of nies niet in de richting van een ander 

• Leer de kinderen het hoofd weg te draaien of het hoofd te buigen 

• Houd tijdens het hoesten of niezen de hand of de binnenkant van 
de elleboog voor de mond 

• Was de handen na hoesten, niezen of neus afvegen 

• Voorkom snottebellen door de kinderen op tijd de neus af te laten 
vegen 
 

Zakdoeken  

Bij het afvegen van de neus komen er ziektekiemen op de zakdoek en de 

handen. Hergebruikte zakdoeken zijn een onderschatte besmettingsbron. 

In een warme (broekzak) en vochtige omgeving gedijen micro-organismen 

goed. Bij hergebruik van de vuile zakdoek is er een reële kans dat 

besmetting via de handen wordt overgedragen. 

! Gebruik altijd papieren zakdoeken of tissues en gooi die na gebruik weg 

 TOILETHYGIENE  

Ontlasting en urine kan ziektekiemen bevatten, waardoor handen en 

sanitair besmet kunnen raken. Besmetting van handen komt veel voor en 

daardoor eveneens besmetting van alle contactoppervlakken in de 

sanitaire ruimte. Dit zijn oppervlakken die na toiletbezoek met de handen 

worden aangeraakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de spoelknop, de kraan, 

de handdoekhouder, de lichtschakelaar of de deurkruk. Besmette 

oppervlakken kunnen fungeren als overdrachtsmedium. Op een later 

tijdstip kunnen langs deze weg overgebrachte ziektekiemen via 

handmondcontact infecties teweegbrengen.  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Om risico’s te beperken zijn de volgende zaken van belang: 

• Gebruik alleen toiletten op kindhoogte 

• Was de handen na toiletbezoek 

• Gebruik vloeibare zeep en papieren handdoeken 

• Gebruik geen potjes 

• Neem geen speelgoed en dergelijke mee naar de WC 

• Houd bij peuters toezicht, om te voorkomen dat peuters vergeten 
de handjes te wassen 
 

HYGIENE TIJDENS VERSCHONEN  

Waar moet op gelet tijdens het verschonen? 

• Houd het verschonen strikt gescheiden van voedselbereiding door 
middel van aparte werktafels, beide plaatsen zijn voorzien van een 
tappunt van water 

• Blijf altijd bij een kind tijdens de verschoning, zodat het kind niet 
van de aankleedtafel af kan vallen, van het trapje af kan vallen, 
zonder toezicht op de aankleedtafel klautert, zich kan stoten tegen 
een rand van de aankleedtafel, in het afvalbakje/medicijnkastje of 
in verschoonmaterialen kan snuffelen, geen kleine voorwerpen in 
zijn mond kan doen, bekneld kan komen te zitten onder de 
aankleedtafel 

Verschoon kinderen op een daarvoor bestemde ondergrond 
(verschoonkussen) 

• Vervang het aankleedkussen als het beschadigd is 

• Zorg dat de bekleding van het aankleedkussen goed te reinigen is 

• Gebruik de wasgelegenheid in de verschoonruimte 

• Gooi luiers na gebruik direct in de daarvoor speciaal bestemde 
luieremmer.  

Zorg voor een schone verschoonplek  

• Verschoon het kind op het verschoonkussen 

• Reinig het verschoonkussen na iedere verschoning. Billendoekjes 
zijn niet geschikt om een verschoonkussen schoon te maken 
 

 

 



 

 

BINNENMILIEU 

 VENTILATIE  

Voldoende ventilatie is een voorwaarde voor een gezond binnenmilieu. Als 

een ruimte bedompt ruikt voor iemand die binnenkomt, is dat een indicatie 

dat de ventilatie onvoldoende is. Bij onvoldoende ventilatie kunnen onder 

meer de volgende klachten optreden: hoofdpijn, irritaties aan ogen of 

slijmvliezen en astmatische klachten. Doordat in slecht geventileerde 

ruimten onnodig veel ziektekiemen in de lucht aanwezig zijn, neemt ook de 

kans op infectieziekten toe.  

VENTILEREN 

Ventileren is het voortdurend verversen van lucht. Buitenlucht vervangt 

daarbij de binnenlucht die verontreinigd wordt door het continu vrijkomen 

van vocht, gassen, geurstoffen, micro-organismen en zwevende deeltjes 

microstof (vaak fijn stof genoemd). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 LUCHTEN 

Luchten is het in korte tijd (15 min.) verversen van alle verontreinigde 

binnenlucht door het wijd openzetten van ramen of deuren. Hierdoor 

wordt alle lucht in de ruimte ververst terwijl de temperatuur redelijk 

constant blijft. In de meeste gevallen is de temperatuur binnen tien 

minuten weer op peil. Luchten is geen vervanging voor ventilatie. Ook 

wanneer er voldoende gelucht wordt blijft ventileren noodzakelijk!  

Afspraken met betrekking tot ventileren en luchten:  

• Open tijdens het gebruik van de ruimten, altijd een luchttoevoer 
(raam op kiertje) 

• Lucht de ruimte extra tijdens bewegingsspelletjes, het stofzuigen 
en het opmaken van bedjes.  

• Lucht ’s morgens vroeg de ruimte wanneer er ‘s nachts niet 
geventileerd wordt. (3 tot 4 maal per dag goed luchten.) 

• Lucht eventueel in ‘pauzes’ of activiteiten buiten de ruimte indien 
er weinig geventileerd wordt. 

• Zorg ervoor dat de ventilatievoorzieningen goed werken. 

• Zorg voor periodiek onderhoud van mechanische ventilatie en voor 
het reinigen van ventilatieroosters (zie schoonmaakschema) 

• Voorkom zogenaamde ‘stofhoeken’. Bijvoorbeeld spullen op een 
kast, deze plekken worden vaak minder schoongemaakt waardoor 
je stofophopingen krijgt die de luchtkwaliteit beïnvloeden, stof 
heeft namelijk een bijzonder slechte invloed op de lucht.  

• Zorg dat je altijd kritisch naar je locatie kijkt, dat deze opgeruimd is, 
zeker niet te vol is en goed schoon.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

TEMPERATUUR- EN VOCHTBALANS  

De behaaglijkheid in een ruimte is onder andere afhankelijk van de 

temperatuur en vochtigheid van de lucht. Als mensen in een ruimte 

verblijven komt veel vocht vrij. In een vochtige omgeving kan condens 

optreden. Dit maakt groei van huisstofmijten, schimmels en bacteriën 

gemakkelijker.  

Bij condensatie trekt bijvoorbeeld vocht in poreus materiaal zoals 

matrassen, wat aantrekkelijk is voor schimmels. Gezondheidseffecten die 

kunnen optreden zijn ontsteking van het neusslijmvlies (hooikoortsachtige 

verschijnselen), luchtweginfecties, astma of eczeem.  

Afspraken voor temperatuur- en vochtbeheersing:  

• Stel de temperatuur in de groepsruimte in op 20 °C. Gebruik de 
zonwering tijdig (vanaf 22 °C). In groepsruimten mag de 
temperatuur niet lager zijn dan 17 °C en niet hoger dan 27 °C 

• Stel voor slaapkamers de temperatuur in op 20 °C. In slaapkamers 
mag de temperatuur niet lager zijn dan 15 °C en niet hoger dan 25 
°C  

• Voorkom temperatuurschommelingen van meer dan 5 °C 

• Schaf een hygrometer aan (zie actieplan) 

• Controleer wekelijks de relatieve luchtvochtigheid in slaap- en 
groepsruimten 

Binnen zijn er veel bronnen van vocht zoals wasdrogers, dweilwater, en 

aanwezige personen. Daarnaast kunnen bouwkundige gebreken (lekkage of 

doorslag, optrekkend vocht, water in de kruipruimte) vochtproblemen 

veroorzaken. Vochtproblemen ontstaan als de vochtproductie niet in 

balans is met de afvoer van vocht via ventilatie.  

! De luchtvochtigheid moet tussen de 40% en 60% liggen. Deze kan worden 

beïnvloed worden door extra ventileren en de het regelen van de 

temperatuur.  



 

 

 
EXTREEM WARME DAGEN 

Bij hele warme dagen kan de binnentemperatuur behoorlijk oplopen, lopen  
vooral kinderen en ouderen een risico op het krijgen van hittegerelateerde 
aandoeningen. Een daarvan is warmte-uitputting, dat kan ontstaan door 
vochtverlies, zoutverlies of beide tegelijk. Kinderen vormen hierbij zowel 
vanuit fysiologisch als gedragsmatig oogpunt een risicogroep. 
Warm weer kan leiden tot klachten als vermoeidheid, 
concentratieproblemen, duizeligheid en hoofdpijn. Daarnaast kunnen 
huidklachten optreden zoals jeuk en uitslag met blaasjes. Bij hitte kunnen 
kleine blaasjes op een jeukende rode huid optreden door het verstopt 
raken van zweetklieren, meestal onder kleding. Dit wordt ook wel prickly 
heat genoemd en is niet gevaarlijk maar wel hinderlijk. Verlichtend werkt 
luchtige kleding, afnemen met een koele natte doek en drogen met een 
frisse luchtstroom. Door uitdroging kunnen kramp, misselijkheid, 
uitputting, flauwte en bewusteloosheid optreden.  
Kinderen zijn kwetsbaar voor hitte omdat ze minder goed kunnen 

aangeven hoe het met ze gaat 



 

 

Om deze reden is het wenselijk dat er maatregelen en / of acties 

afgesproken worden binnen het kindercentrum die ten tijde van dagen met 

extreme hitte uitgevoerd kunnen worden. Deze maatregelen worden 

hieronder samengevat en deze instructies treden in werken indien de 

weersvoorspellingen uitgaan van dagtemperaturen van 26 °C of hoger. 

• Doe overdag zo min mogelijk verlichting aan 

• Doe de zonneschermen bij binnenkomst in de groepsruimten naar 
beneden 

• Zet alle ventilatieroosters open 

• Maak sanitaire ruimtes extra schoon 

• Zet ramen en deuren tegen elkaar open 

• Zet een ventilator of mobiele airco aan in de ruimtes als het 
warmer wordt dan 25°C 

• Geef extra vocht (niet te koud) aan de kinderen en leid(st)ers en 
voorkom dorstgevoel 

• Plan geen intensieve bewegingsactiviteiten 

•  Laat de kinderen buiten blijven als het daar koeler is dan binnen 
(maar voorkom blootstelling aan direct zonlicht tussen 12.00 en 
15.00. Zorg voor voldoende schaduw op de speelplaats 

 

SPEELGOED  OPRUIMEN 

We leren de kinderen op  spelenderwijs laat je de kinderen helpen met 

opruimen. Daar leren ze veel van. Ook tussendoor als de kinderen bv. 

gepuzzeld hebben en naar iets anders gaan. 

Voor de eetmomenten helpen alle kinderen mee met opruimen, er wordt  

een liedje gezongen die de kinderen mee zingen. 

‘Opruimen 1 en 2. Samen, doe maar mee. 3, 4 Opruimen met plezier’ 

 

 

 

 

 



 

 

 

SCHOONMAAK 

SCHOONMAAKMETHODEN  

Droog schoonmaken 

• Stof afnemen.  Gebruik hiervoor een vochtige doek. Zo wordt 
voorkomen dat stof in de lucht gaat dwarrelen 

• Stofwissen.  Dit is het schoonmaken van een gladde vloer met een 
stofwisapparaat en een stofbindende wegwerpdoek. Hiermee 
worden stof en losliggend vuil verwijderd 

• Stofzuigen. Stofzuigen is ideaal voor het schoonmaken van tapijt. 
Het nadeel van stofzuigen is dat zeer fijne stofdeeltjes via de 
uitgeblazen lucht in de ruimte terechtkomen. Zuig wanneer 
kinderen er niet zijn, tenzij de stofzuiger van een speciaal filter is 
voorzien; Ventileer altijd tijdens het stofzuigen. Nat schoonmaken 

•  Maak meubilair en voorwerpen schoon met een sopje van een 
huishoudelijk schoonmaakmiddel (allesreiniger). 

• Maak vloeren schoon met een dweil of een mop (dweil aan een 
stok) 
 

 



 

 

 AANDACHTSPUNTEN REINIGEN  

• Gebruik schoon materiaal (schone doeken, schone wisser etc.) 

• Maak eerst droog schoon. Werk hierbij altijd van schoon naar vuil 
en van hoog naar laag 

• Zorg voor een juiste dosering van schoonmaakmiddelen 

• Zichtbaar vervuild sopwater moet tussendoor ververst worden 

• Reinig schoonmaakmaterialen na gebruik. Was doeken op 60°C en 
laat het schoonmaakmateriaal aan de lucht drogen. Laat nooit 
natte sopdoeken en dweilen in emmers achterom uitgroei van 
bacteriën te voorkomen 

• Vervang het filter van de stofzuiger volgens het voorschrift van de 
fabrikant 

• Bij reinigen is een goede volgorde van cruciaal belang. Werk altijd 
van schoon naar vuil. Start bijvoorbeeld in de slaapruimte, poets 
dan de groepsruimte en eindig in de sanitaire ruimte 

• Wanneer een vloer met een bezem wordt geveegd wervelt stof op. 
Het (fijn) stof daalt op een later tijdstip weer neer in de ruimte. 
Vegen is zodoende weinig efficiënt. Beperk daarom het gebruik van 
een bezem in kindercentra en gebruik in plaats daarvan een 
vochtige dweil 

• Besteed extra aandacht aan het reinigen van handcontactpunten, 
zoals kranen, lichtknopjes, deurkrukken en doorspoelknoppen. Via 
deze oppervlakken kunnen ziektekiemen makkelijk worden 
overgedragen 

• Reinig op een moment dat er geen kinderen aanwezig zijn. 
Bijvoorbeeld voor zij gebracht zijn, nadat zij opgehaald zijn, of 
terwijl zij in bed liggen. Hiermee voorkomen wij dat een kind in 
contact komt met schoonmaakmiddelen tijdens schoonmaak en 
dat kinderen op een gladde vloer lopen waarop zij kunnen 
uitglijden 

• Berg schoonmaakmiddelen, toiletartikelen, alcohol en lotions altijd 
buiten bereik van kinderen op. Minimaal op 1,50 meter hoogte of 
in een gesloten kast/ruimte 

• Leeg prullenbakken eens per dagdeel 
 



 

 

 
DESINFECTEREN VAN MATERIALEN  
In situaties waarbij een verhoogd risico op besmetting aanwezig is, moet 
desinfecteren toegepast worden:  

• Desinfecteer als een oppervlak met bloed (bijvoorbeeld uit 
bloedneus of wondjes) verontreinigd is; * Desinfecteer als een 
oppervlak is verontreinigd met bloederige diarree of braaksel 

• Desinfecteer in bijzondere situaties (zoals bij een epidemie) op 
advies van de GGD. Desinfecteren is alleen afdoende, wanneer er 
voorafgaand goed gereinigd is. Een desinfectans moet strikt 
volgens voorschrift worden gebruikt. De juiste volgorde van 
handelingen, een juiste dosering, voldoende inwerktijd en goed 
naspoelen en drogen, zijn bepalend voor de effectiviteit en 
veiligheid van het proces 
 

 Alcohol 70%  

• Desinfecteer alleen na goede reiniging 

• Desinfecteer oppervlakken kleiner dan ½ m², zoals een 
aankleedkussen, speelgoed of de thermometer, die met bloed of 
bloederige diarree of braaksel zijn bevuild, met alcohol 70% 

• Laat het oppervlak na het desinfecteren aan de lucht drogen 
  

Schoonmaken op de groep 

Wij werken aan de hand van schoonmaaklijsten. Er is een wekelijkse, 

maandelijkse en een jaarlijks schoonmaakschema. Alle pedagogische 

medewerkers hebben hier een aandeel in en dragen een gezamenlijke 

verantwoording voor de hygiëne en hoe de groep en eruit ziet qua 

schoonmaak. 

 Wc’s en badkamer moeten iedere dag worden gedaan. (Tussen de middag  

en na elke werkdag wordt de toilet gecontroleerd en schoongemaakt.) 

Speelgoed en keuken moeten iedere week worden schoongemaakt. 

Babyspeelgoed wat in de mond is gestopt wordt dezelfde dag met een 

sopje schoongemaakt. 
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Colofon  
  

De Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang is in 2009 opgesteld en 

herzien in 2016. Aan de laatste herziening hebben de volgende GGD’en en organisaties bijgedragen:  

  

Brancheorganisatie Kinderopvang  

GGD Amsterdam  

GGD Flevoland  

GGD Gelderland-zuid  

GGD Hollands Noorden  

GGD Kennemerland  

GGD Amsterdam, team Milieu en Gezondheid  

RIVM, centrum Gezondheid en Milieu  

Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)  

  

  

Deze uitgave is te downloaden via: www.lchv.nl  

  

  

Contact  

Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid  

Postbus 2200  

1000 CE Amsterdam  

T 020 555 54 15   

E-mail: info@lchv.nl   

Web: www.lchv.nl   

  

Het LCHV is een onderdeel van het RIVM.  

  

© Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid  

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar 

gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op welke andere 

wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke  vermelding van de bron.  

http://www.lchv.nl/
http://www.lchv.nl/
http://www.lchv.nl/
http://www.lchv.nl/


 

 

Inleiding  

Deze hygiënerichtlijn is geschreven voor alle medewerkers en 

beroepskrachten die werkzaam zijn in kinderdagverblijf, 

peuterspeelzalen of buitenschoolse opvang. De belangrijkste 

hygiënenormen zijn in deze richtlijn op een rij gezet.  

Doel van de richtlijn  

Elke medewerker moet hygiënisch kunnen werken. U vindt in dit 

document zowel richtlijnen en normen over hygiëne, 

schoonmaak, ziektebeelden en randvoorwaarden die direct te 

maken hebben met de uitvoering van het werk.   

Als u zich houdt aan de normen uit deze richtlijn, beperkt u het 

risico op het verspreiden van infectieziekten onder de kinderen en 

medewerkers.  

  

De onderwerpen over binnen- en buitenmilieu en zonnebrand zijn 

verwijderd uit deze richtlijn. Informatie over binnen- en 

buitenmilieu kunt u vinden in een apart document te vinden op de 

website van het LCHV, www.lchv.nl. Informatie over zonveiligheid 

en zonnebrand vindt u op de website van het KWF, www.kwf.nl.  

http://www.lchv.nl/
http://www.lchv.nl/
http://www.kwf.nl/
http://www.kwf.nl/


 

 

 

 

 

 

Leeswijzer  

In deze richtlijn heten de kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en 

buitenschoolse opvang samen een “kindercentrum”. Iedereen die 

op een kindercentrum werkt heet in de tekst “beroepskrachten” en 

de houders of managers heten “leidinggevende”.  

  

Elk hoofdstuk en elke paragraaf begint met een korte inleidende 

tekst. Hierin leest u waarom het onderwerp belangrijk is. Daarna 

volgt een opsomming van de hygiënenormen eventueel gevolgd 

met tips of adviezen.   

  

  De hygiënenormen staan in een gekleurd kader. Dit zijn de minimale normen voor een goed 

hygiënebeleid. Hier moet u aan voldoen.  

  

TIP:  

- Tips herkent u aan schuingedrukte, gekleurde tekst. Deze punten zijn vrijblijvend. Maar als u de tips 

opvolgt, werkt u professioneler 



 

 

Infectieziekten  

Wat zijn infectieziekten?  

Infectieziekten zijn ziekten die veroorzaakt worden door 

verschillende soorten bacteriën, virussen, parasieten of schimmels, 

we noemen deze samen “ziekteverwekkers”. Sommige zijn 

onschuldig of zelfs nuttig voor de mens, maar de meeste kunnen 

ziekte veroorzaken. Infectieziekten verspreiden zich op de 

volgende manieren:  

• via de handen;  

• via lichaamsvloeistoffen (bloed, urine, speeksel, braaksel, 

ontlasting, enzovoorts);   

• via de lucht (via druppels door hoesten, huidschilfers of 

stof);   

• via voorwerpen (speelgoed of spenen);  

• via voedsel en water;  

• via dieren (huisdieren en insecten).  

  

Of een besmetting leidt tot infectie, heeft te maken met:   

• de hoeveelheid ziekteverwekkers waarmee iemand besmet 

is;  

• hoe gemakkelijk de ziekteverwekker mensen ziek maakt;  

• iemands lichamelijke conditie; de een wordt ziek, de ander 

voelt zich niet lekker en een derde heeft nergens last van.  

  

Verspreiding van ziekteverwekkers beperkt u door een goede 

hygiëne. Kinderen hebben nog een lage weerstand en kunnen erg 

ziek worden door ziekteverwekkers. Daarom zijn kinderen extra 

kwetsbaar. Zij hebben een grotere kans op het oplopen van een 

infectieziekte via andere kinderen en het gebruik van gezamenlijke 

spullen en toiletten. Een hygiënische omgeving is belangrijk voor 

de gezondheid van het kind. Hiervoor gelden de basisregels:  



 

 

• Breng wat vuil is niet in contact met wat schoon is, en 

andersom.  

• Maak schoon wat vuil is of gooi het weg.  

• Je kunt niet altijd aan de buitenkant beoordelen of iets vuil 

of schoon is.   

• Alles begint en eindigt met handhygiëne.  

  

Door aandacht te besteden aan hygiëne verkleint u de risico’s op 

ziektes, denk aan:  

• een schone leefomgeving;  

• goede persoonlijke hygiëne;  bewust hygiënisch gedrag.  



 

 

•  

Weerstand en immuniteit  

Weerstand  

Een goede weerstand betekent dat het lichaam zich voldoende 

kan beschermen tegen ziekteverwekkers. Het lichaam probeert 

de ziekteverwekkers zo snel mogelijk weg te werken. Soms lukt 

dat niet of gebeurt het niet snel genoeg en wordt u ziek. Dit is bij 

kleine kinderen eerder het geval. Kinderen hebben nog een lage 

weerstand omdat zij deze nog moeten opbouwen.  

    

Immuniteit  

Immuniteit wordt opgebouwd door het oplopen van een infectie, 

het krijgen van borstvoeding en door vaccinatie. Het lichaam heeft 

hierdoor antistoffen kunnen aanmaken tegen bepaalde 

ziekteverwekkers. Hierdoor hoeft iemand niet per se ziek te 

worden als deze nog een keer de infectie oploopt. Tegen sommige 

ziekteverwekkers kun je geen immuniteit opbouwen. Door 

opnieuw met deze ziekteverwekker in aanraking te komen kan 

iemand steeds weer ziek worden.   

    

Belang van hygiëne  

Hygiëne is het schoonmaken en desinfecteren van voorwerpen en 

oppervlakken, maar ook het wassen van de handen of het wassen van het 

lichaam. Een goede manier van hoesten en niezen toepassen is ook 

hygiëne. Door goede hygiëne houdt u vuil waarvan de ziekteverwekkers 

leven en de ziekteverwekkers zelf weg. Zo verlaagt u het risico op het 

verspreiden van infectieziekten en verbetert de gezondheid. 

 



 

 

Persoonlijke hygiëne  

In dit hoofdstuk vindt u de normen en adviezen voor de 

persoonlijke hygiëne van beroepskrachten en kinderen. Bij 

persoonlijke hygiëne kunt u denken aan schone handen, tanden 

poetsen, hygiëne bij hoesten en niezen, tijdens het verschonen en 

het toiletgebruik.  

Handhygiëne  

Via de handen worden de meeste ziekten verspreid en 

overgebracht. Het is daarom belangrijk voor de beroepskrachten 

én de kinderen om de handen goed schoon te houden door deze 

te wassen met water en zeep en goed af te drogen om 

ziekteverspreiding te beperken. De instructies voor het handen 

wassen staan beschreven in paragraaf 10.1: handhygiëne.  

  

Voor het handen wassen gelden de volgende normen:  

  

Was handen vóór:  

• Het bereiden of aanraken van het eten en flesvoeding.  

• Het eten of helpen bij het eten.  

• Het verzorgen van een wond.  

• Het aanbrengen van crème of zalf.  

  

Was handen na:  

• Het bezoek aan het toilet.  

• Het verschonen van een luier.  

• Het afvegen van de billen van een kind.  

• Het contact met lichaamsvocht zoals speeksel, braaksel, ontlasting, wondvocht of bloed.  

• Het verzorgen van een wond.  

• Bij zichtbaar of voelbare vuile handen.  

• Het hoesten, niezen of het snuiten van de neus (ook bij gebruik van een zakdoek).  

• Het buitenspelen.  



 

 

• Het contact met vuil textiel, afval of de afvalbak.  

• Het schoonmaken.  

• Het uittrekken van de handschoenen.  

  

TIPS:  

- Van het wassen kunnen de handen droog worden, smeer daarom de handen zo vaak in 

met crème of olie als u nodig vindt en laat goed intrekken.  

- Indien de handen niet zichtbaar vuil zijn, dan kunnen de handen van beroepskrachten ook 

ingewreven worden met een handdesinfecterend middel toegelaten door het ctgb1. Let 

op: een handdesinfecterend middel kan alleen gebruikt worden bij zichtbaar schone 

handen.  

  

Horloges, armbanden, ringen en andere sieraden kunnen 

ziekteverwekkers vast houden en belemmeren een goede 

handhygiëne. Hiervoor gelden de volgende normen:  

    

  Draag geen sieraden bij risicovolle handelingen zoals het verschonen van een luier, 

wondverzorging, eten bereiden etc.   

  

                                                           
1 Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Het Ctgb beoordeelt op basis van 

Europese wet- en regelgeving of desinfecterende middelen toegelaten worden op de Nederlandse markt.  



 

 

TIP:  

- Het wordt aangeraden om helemaal geen horloges, armbanden of ringen te dragen. Doet 

u dit wel, let u er met het handenwassen extra goed op om deze ook schoon te maken en 

goed af te drogen. Zeker wanneer er een infectieziekte heerst op de groep!  

  

Voor schone handen geldt ook dat de nagels schoon zijn. Hiervoor 

gelden de volgende normen:  

  

Nagelverzorging  

• Houd de nagels kort en schoon.  

• Draag geen nagellak (schilfers) en/of kunstnagels.  

  

TIP:  

- Maak uw nagels schoon met een borstel om het extra vuil tussen de vinger en de nagels te 

verwijderen.  

Hoesten en niezen  

Door hoesten en niezen, kunnen ziekteverwekkers zich 

verspreiden via de lucht. Als een kind deze lucht vervolgens 

inademt kan hij ziek worden. Door te hoesten of te niezen in de 

handen, kunt u of het kind de ziekteverwekkers verder 

verspreiden via de handen, bijvoorbeeld bij handen schudden of 

het aanraken van voorwerpen. Stoffen zakdoeken of tissues 

hergebruiken maakt dat u de infectieziekten verder verspreidt of 

de kans geeft om deze te laten groeien in de zakdoeken. Een 

goede hoest- en nieshygiëne vermindert de verspreiding van de 

ziekteverwekkers. Houdt u zich tijdens het hoesten of niezen aan 

de volgende normen:  

 

 

  



 

 

  Hoest of nies in een papieren zakdoek, of aan de binnenkant van de elleboog, of anders in 

de mouwen.   

  Gooi papieren zakdoeken na gebruik meteen weg. Pas een goede handhygiëne toe, zie 

hiervoor bijlage 10.1.  

 

 

Tanden poetsen  

Een kindercentrum kan er voor kiezen om tijdens het verblijf de 

tanden van de kinderen te poetsen. Om verspreiding van 

ziekteverwekkers te voorkomen via de tandenborstels gelden de 

volgende normen:   

  

  Geef ieder kind zijn eigen borstel waarop de naam van het kind staat.  

  Plaats de tandenborstels in een schone beker of houder en berg ze los van elkaar op.  

  

TIP:  

- Een tandenborstel poetst na een paar maanden niet meer even goed als een nieuwe, 

vervang daarom elke drie maanden de tandenborstels.  

Hygiëne tijdens het verschonen  

Tijdens het verschonen van de luiers kunt u urine of ontlasting op 

uw handen krijgen, ook al kunt u dit niet (altijd) zien. In urine en 

ontlasting kunnen ziekteverwekkers zitten. Tijdens het verschonen 

van een kind, kan er urine of ontlasting op het verschoonkussen 

komen. Daarom is het nodig om hygiënisch te werken en het 

verschoonkussen goed schoon te houden.  

Voor het hygiënisch werken tijdens en na het verschonen gelden 

de volgende normen:  

  



 

 

Verschonen  

• Plaats de verschoonplaats in de buurt van een kraan met zeep en papieren doekjes, maar 

gescheiden van de voedselbereidingsplek.  

• Verschoon kinderen op een verschoonkussen van glad en afwasbaar materiaal dat met 
water en allesreiniger schoon te maken is.  

Billendoekjes e.d. zijn niet geschikt om het verschoonkussen schoon te maken.   
 Vervang het verschoonkussen direct als het beschadigd is.  

• Gebruik handdoeken als bescherming en vervang deze na elk kind en maak het kussen 

schoon bij zichtbare vervuiling OF gebruik geen handdoek, maar maak schoon na elke 

verschoning.   

• Gooi de gebruikte luier na het verschonen direct in een luieremmer of in een afgesloten 

afvalemmer (met voetpedaal).  

 

 

Toiletgebruik  

Ook op handen en sanitair kan urine en ontlasting komen na een 

toiletbezoek. Vuile handen kunnen ziekteverwekkers op 

verschillende oppervlakten verspreiden. Denk hierbij aan de 

spoelknop, de kraan, de handdoekhouder, de lichtschakelaar of de 

deurkruk.  

  

  Houd u zich aan de juiste instructies voor het handen wassen. Zie 

paragraaf 10.1: handhygiëne.  

  

Als u op uw kindercentrum ervoor kiest om potjes te gebruiken dan 

gelden de volgende normen:  

  

  Reinig meteen na gebruik het potje met water en allesreiniger. Berg het potje droog op.  

  Gebruik een aparte borstel voor het reinigen van de potjes.  



 

 

Schoonmaken en desinfecteren  

In dit hoofdstuk vindt u de normen voor schoonmaken, 

schoonmaaktechnieken en desinfecteren. In paragraaf 10.5 

schoonmaakschema’s vindt u voorbeelden van 

schoonmaakschema’s.  

  

In vuil en stof kunnen ook ziekteverwekkers zitten. Door 

regelmatig schoon te maken, haalt u veel van deze 

ziekteverwekkers weg. Hierdoor verkleint u de kans om ziek te 

worden. Er is een verschil tussen schoonmaken en desinfecteren. 

Schoonmaken is stof en vuil verwijderen en hierdoor ook de 

meeste ziekteverwekkers, bijvoorbeeld door te stofzuigen of te 

dweilen. Desinfecteren is het verwijderen van ziekteverwekkers, 

tot een zo laag niveau dat deze niet meer ziekmakend zijn. Dit 

doet u pas ná het schoonmaken en in bepaalde situaties zoals bij 

een uitbraak van een ziekte.   

Schoonmaken  

Goed schoonmaken kost tijd. Als er onvoldoende schoongemaakt 

is, kunnen er ziekteverwekkers achterblijven of zelfs verspreid 

worden. Voor het goed schoonmaken in een kindercentrum gelden 

de volgende normen: 

   

  

  Maak schoon van ‘schoon’ naar ‘vuil’ en van ‘hoog’ naar ‘laag’.  

  Meubels en voorwerpen maakt u schoon met een allesreiniger van een huishoudelijk 

schoonmaakmiddel, of gebruik microvezeldoekjes.  

  Gebruik schoonmaakmiddelen volgens de instructie op de verpakking.  

  Ververs zichtbaar vies sop direct.  



 

 

  Maak schoonmaakmaterialen na gebruik schoon.  

  Maak de vloer schoon met een schone dweil of een mop.  

  Gebruik altijd schone doeken, wissers, en wegwerpsponzen.  

  Was doeken op 60°C en laat ze aan de lucht drogen.  

  Meng water met allesreiniger in een fles of plantenspuit voor het schoonmaken van een 

verschoonkussen.  

Zorg dat de plantenspuit niet op vernevelstand staat en maak deze iedere dag leeg en 

schoon.   

  Vervang het filter van de stofzuiger volgens de fabrieksvoorschriften.  

  
TIPS:  

- Let tijdens het schoonmaken vooral op plekjes en voorwerpen die mensen veel 

aanraken, zoals kranen, lichtschakelaars, deurklinken, telefoons, tafelranden en 

onderkanten stoelleuningen, hier kunnen veel ziekteverwekkers op zitten.  

- Let er op om dweilen en moppen droog op te bergen en niet laten staan in oud 

water, dit zorgt voor een broedplaats voor de ziekteverwekkers.  

Droog schoonmaken  
Droog schoonmaken kan op verschillende manieren gedaan 

worden: door afstoffen, stofwissen of stofzuigen.   

  

Afstoffen is het schoonmaken van oppervlakken met een droge of 

vochtige doek. Zo komt het stof niet meer in de lucht.   

  

Stofwissen is het schoonmaken van een gladde vloer met een 

stofwisapparaat en een droge (wegwerp)doek. Zo verwijdert u stof 

en vuil dat los op de vloer ligt.  

  

Stofzuigen is ideaal voor het schoonmaken van een tapijt. Het 

nadeel bij het stofzuigen is dat de stofzuiger zeer fijne stofdeeltjes 

terugblaast en in de lucht verspreidt. Voor het stofzuigen gelden de 

volgende normen:  



 

 

  

  Zuig de ruimtes als er geen kinderen zijn.  

  Zet de ramen open tijdens het stofzuigen.  

  Gebruik als er geen stofzuiger is geen bezem maar een stofwisser. Een bezem maakt dat 

het stof zich juist verspreidt.  

  

TIP:  

- Een gladde vloer is gemakkelijk schoon te maken met een vochtige wisser. Wilt u toch 

vloerbedekking laten leggen, kies dan voor een variant die u vrij kunt maken van stof. 

Reinig vloerbedekking met een vloerbedekking reiniger.  



 

 

Microvezeldoekjes  

Als u microvezeldoekjes op de juiste manier gebruikt, nemen ze 

beter vuil en ziekteverwekkers op dan gewone 

schoonmaakdoekjes. U kunt microvezeldoekjes zowel droog als 

vochtig gebruiken zonder schoonmaakmiddel. Hiervoor geldt de 

volgende norm.  

  

  Volg de juiste instructie voor het gebruik van microvezeldoekjes in paragraaf 10.3.  

Desinfecteren  

In sommige gevallen, bijvoorbeeld als er een bepaalde ziekte 

heerst of wanneer een oppervlakte besmet raakt met bloed of 

bloedbijmenging, is het alleen schoonmaken van voorwerpen en 

oppervlakken onvoldoende. Er moet dan na het schoonmaken ook 

worden gedesinfecteerd. Bij het desinfecteren worden 

ziekteverwekkers op het voorwerp of oppervlakte gedood.  

Desinfectiemiddelen  
Alleen wettelijk toegelaten desinfectiemiddelen2 (zie paragraaf 

10.4) mogen worden gebruikt. Sommige middelen zijn niet 

toegestaan voor desinfectie van oppervlakken. Sommige producten 

zijn bijvoorbeeld bedoeld voor desinfectie van de huid en zijn niet 

geschikt om oppervlakken te desinfecteren.  

  

Er zijn verschillende soorten desinfectiemiddelen. Afhankelijk van 

de reden waarom u gaat desinfecteren, bepaalt u (samen met een 

deskundige van de GGD) welk desinfectiemiddel er gebruikt kan 

worden. Niet alle desinfectiemiddelen hebben namelijk hetzelfde 

resultaat. Als u gaat desinfecteren houdt u zich dan aan de 

volgende normen:  

                                                           
2 Zie www.ctgb.nl, gebruik zoekterm ‘toelaten’ en toets de naam van uw desinfectiemiddel in om te zien of het 

toegestaan is voor gebruik.  

http://www.ctgb.nl/
http://www.ctgb.nl/
http://www.ctgb.nl/


 

 

  

  Desinfecteer alleen met middelen die zijn toegelaten door het College voor de toelating 

van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), deze zijn opgenomen in de lijst 

‘toegelaten middelen’ van het Ctgb.  

  Gebruik desinfectiemiddelen alleen na overleg met de GGD als er een ziekte heerst. Die 

legt u uit welk middel u het beste kunt gebruiken en met welke concentratie bij het soort 

ziekteverwekker. Ook geeft de GGD u advies over beschermende maatregelen zoals 

handschoenen en wegwerpschorten.   

  

TIPS:  

- Huishoudchloor (bleekwater) mag niet worden gebruikt om te desinfecteren. 

Het product is instabiel en niet toegestaan als desinfectiemiddel.  

- Zie paragraaf 10.4: ‘Toegelaten desinfecterende middelen voor oppervlakken, 

materialen en handen’ voor meer informatie.  

Desinfectiemethode  
  

  Let op: desinfecteer alleen als er éérst is schoongemaakt. Desinfecterende middelen werken 

onvoldoende als iets nog vuil is.  

  Desinfecteer een oppervlakte, zoals een verschoonkussen of voorwerpen, met een middel 

toegelaten door het Ctgb als er bloed of een andere lichaamsvloeistof met zichtbare 

bloedsporen op zit.  

  Volg de juiste gebruiksaanwijzing van het desinfectiemiddel op.  

  Laat wat gedesinfecteerd is goed drogen aan de lucht.   

  Draag bij het desinfecteren altijd handschoenen van nitril of latex die voldoen aan de NEN 

normen en (zie paragraaf 10.2) was de handen na afloop met water en zeep.   

  

TIPS:  

- Let u goed op om daarna goed de handen te wassen. Zo verlaagt u de kans op 

infectieziekten verspreiding via de handen.   

- Draag beschermende kleding als uw kleding vervuild kan raken met bloed.  



 

 

Afvalverwerking   

Afval kan een bron van ziektekiemen zijn. Bovendien trekt afval 

ongewenste dieren aan. Daarom moet de opslag en afvoer van 

afval aan bepaalde eisen voldoen. Deze paragraaf gaat over 

huishoudelijk afval.  

  

Huishoudelijk afval is het afval dat dagelijks in een instelling 

wordt geproduceerd, met uitzondering van grofvuil, bouw- en 

sloopafval en klein gevaarlijk afval. Denk bijvoorbeeld aan 

etensresten, oud papier en verpakkingsmaterialen.  

  

  Leeg afvalemmers minstens één keer per dag. Sluit de zakken goed en bewaar ze in 

gesloten rolcontainers. Stal deze containers niet in een ruimte waar ook schone 

materialen staan opgeslagen.   

  Verzamel etensresten direct na het gebruik van maaltijden in afsluitbare afvalbakken.  

  Houd de opslagplaats schoon, zodat er geen ratten of andere ongewenste dieren op 

afkomen. Plaats geen afval naast afvalcontainers. Houd containers gesloten en zorg dat 

het afval minimaal één keer per week en vóórdat een container vol is wordt opgehaald.  

  

  
TIPS:  

- Leeg afvalemmers minstens één keer per dag. Sluit de zakken goed en bewaar ze in 

gesloten rolcontainers.   

Verschoon damesverbandcontainers in de meisjestoiletten dagelijks.   

- Houd de opslagplaats van afval schoon, zodat er geen ratten of andere ongewenste 

dieren op afkomen.  

Plaats geen afval naast afvalcontainers. Zorg dat het afval wordt opgehaald voordat een 

container vol is.  

   



 

 

 

Bouw en inrichting  

In dit hoofdstuk vindt u de eisen aan de bouw en inrichting die 

nodig zijn om een goede persoonlijke hygiëne, schoonmaak en 

hygiënische omgang met materialen, producten en afval mogelijk 

te maken. Voor elk soort ruimte in uw instelling vindt u hieronder 

een paragraaf met de hygiëne-eisen.  

  

Daarnaast zijn er aanvullende bouwvoorschriften vastgelegd in het 

Bouwbesluit. Bijvoorbeeld eisen aan de toiletten. De specifieke 

eisen verschillen per type bouw (bestaande bouw of nieuwbouw); 

deze details vallen buiten de reikwijdte van deze richtlijn. Het 

Bouwbesluit vindt u op www.wetten.nl.  

Algemene eisen  

Alle ruimtes in een kindercentrum moeten veilig en goed schoon te 

maken en te houden zijn. Hiervoor gelden de volgende normen.  

  

  Maak wanden en vloeren van een glad materiaal dat goed te reinigen is.  

  Zorg voor goede verlichting om bij schoon te maken.   

  Richt ruimtes zo in dat schoonmakers overal bij kunnen. Voorkom moeilijk bereikbare 

hoeken en oppervlakken.   

  Zorg dat er, indien nodig, op iedere plek waar handelingen met injectienaalden 

(zoals insulinepen) of andere scherpe voorwerpen worden verricht, 

naaldcontainers met een UN-keurmerk zijn.  

Toiletten  

Iedereen die van het toilet gebruikmaakt, moet de handen kunnen 

wassen. Daarnaast moet de toiletruimte goed schoon te maken 

zijn. Dat gaat alleen als muren en vloeren glad zijn en er geen vocht 

in kan doordringen. Vocht is namelijk een goede voedingsbodem 

voor ziekteverwekkers. Hiervoor gelden de volgende normen.  

http://www.wetten.nl/
http://www.wetten.nl/


 

 

  

  Zorg dat de vloeren en de wanden tot minimaal 1,50 meter hoogte geen vocht kunnen 

opnemen en gemakkelijk schoon te maken zijn. Het materiaal op de rest van de wanden 

en het plafond moet goed bestand zijn tegen water en waterdamp.   

  Zorg voor een wastafel met stromend water, een zeepdispenser en bij voorkeur papieren 

handdoeken of anders een stoffen handdoek en vervang deze minimaal ieder dagdeel.  

  Plaats toiletten en wasbakken op kind hoogte of plaats een opstapmogelijkheid zoals een 

trapje en een wc-brilverkleiner.  

  Zorg dat de deuren goed schoon te maken zijn.  

  Plaats speciale containers voor maandverband en tampons in de toiletten voor de 

beroepskrachten.  

  Vervang beschadigde toiletten direct.  

  

TIP:  

- Kinderen plassen wel eens naast het toilet waardoor deze vaker moeten worden 

schoongemaakt. Plaats hangende toiletten. Plaats een vloer zonder voegen.  

Douche- en badruimtes  

Omdat het in bad- en doucheruimtes vochtig is, groeien schimmels 

en andere ziekteverwekkers er gemakkelijker. Houd u bij de bouw 

en inrichting daarom aan de volgende normen.  

  

  Zorg dat de vloer en de wanden van douches tot minimaal 1,70 meter hoogte geen vocht 

kunnen opnemen en gemakkelijk schoon te maken zijn. Het materiaal op de rest van de 

wanden en het plafond moet goed bestand zijn tegen water en waterdamp.  

  Plaats een afneembaar rooster met een stankafsluiter op het afvoerputje.  

  Zorg dat deuren goed schoon te maken zijn.   

  Plaats een zeepdispenser in de ruimte.   

Opslagruimte voor schoonmaakmaterialen en –

middelen  

Zorg voor een aparte opslagruimte waar het 

schoonmaakmaterialen en -middelen opgeborgen kunnen worden. 



 

 

Zo blijven vuile en gevaarlijke stoffen of giftige materialen 

gescheiden van voedingsmiddelen en buiten bereik van kinderen.   

  

  Maak een ophangsysteem zodat bezems, trekkers en andere materialen niet op de grond 

staan. Op deze manier kunnen ze beter drogen.   

  Plaats een uitstortgootsteen waar vuil water wordt ververst en materialen gemakkelijk 

kunnen worden schoongemaakt.  

  Plaats gevaarlijke schoonmaakmiddelen, zoals ammoniak, in lekbakken. Zorg dat 

kinderen er niet bij kunnen.  

  Verwijder etiketten niet van de schoonmaakproducten.   

Bij vergiftiging is het noodzakelijk dat hulpverleners weten om welk middel het gaat.   

Voedselveiligheid  

Kinderen kunnen ziek worden van eten dat besmet is met 

ziekteverwekkers. In de “Warenwet Hygiëne van Levensmiddelen3” 

staat dat iedereen die eten verstrekt aan ‘derden’; maatregelen 

moet nemen om de kans te verkleinen dat iemand ziek wordt van 

het eten. Deze maatregelen noemen we ook wel een 

voedselveiligheidssysteem of Hygiënecode.  

Basisprincipes van voedselveiligheid  

Voedselveiligheidsmaatregelen zijn gebaseerd op drie 

basisprincipes: beheersing van de temperatuur, netheid (hygiëne) 

en controle van de houdbaarheid.   

  

Beheersing van de temperatuur  

De temperatuur van gekoelde of diepvriesproducten beïnvloedt de 

voedselveiligheid. Hoe kouder deze producten worden bewaard, 

hoe minder kans ziekteverwekkers hebben om uit te groeien. Bij 

hoge temperaturen worden veel ziekteverwekkers juist gedood. 

Daarom gaan veel regels in de Hygiënecode over de 

temperatuurnormen. Zo mag de temperatuur in een koelkast niet 



 

 

hoger zijn dan 7 °C en moet rauw vlees tot minstens 75 °C worden 

verhit.  

  

Hygiëne  

Via vuile handen en vuile materialen (zoals keukenspullen, de 

koelkast of andere etenswaren) kan voedsel besmet raken met 

ziekteverwekkers. Daarom staan er in de Hygiënecode zowel 

normen die gesteld worden aan de persoonlijke hygiëne van 

mensen die werken met voedsel als regels gericht op de 

schoonmaak van materialen en werkruimten.   

  

Houdbaarheid  

Al het voedsel kan bederven. Daarom is het controleren en 

garanderen van de houdbaarheid van producten een belangrijk 

aspect van voedselveiligheid.  

Hygiënecode  

Hygiënecodes zijn een praktische uitwerking van de basisprincipes 

van voedselveiligheid, ook wel HACCP (Hazard Analysis Critical 

Control Points; een systeem om de voedselveiligheid te 

beheersen) genoemd. In de Hygiënecode staan maatregelen die je 

moet nemen wanneer je bezig bent met eten. Van het kopen of 

het ontvangen van eten tot aan het bewaren van voedsel en van 

het bereiden van het eten tot aan het serveren van eten en 

drinken.   

Door te werken volgens een Hygiënecode, voldoet u aan de 

wettelijke voorschriften van voedselveiligheid.   

  

  Werk volgens de ‘Hygiënecode voor kleine instellingen4' of gebruik een andere goed 

gekeurde Hygiënecode. De code moet alle werkzaamheden beschrijven5.  

  Zorg dat iedereen die betrokken is bij voedselprocessen volgens de Hygiënecode werkt.  



 

 

                                        
3 Voor een overzicht van relevante regelgeving, zie: http://www.vwa.nl/onderwerpen/regels-voor-ondernemers-eten-en-

drinken/dossier/haccp/regelgeving 4 De Hygiënecode voor kleine instellingen is te verkrijgen bij de brancheorganisatie kinderopvang 

(www.kinderopvang.nl).  
5 Een overzicht van alle goedgekeurde Hygiënecodes vindt u op de website van de toezichthouder, de Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit: www.nvwa.nl.  

Zuigelingenvoeding  

Aangemaakte flesvoeding  
Aangemaakte flesvoeding is poeder dat al met water is 

aangemaakt en in een fles zit. Poedervormige zuigelingenvoeding is 

een kwetsbaar product en daarom moet aangemaakte flesvoeding 

altijd gekoeld bewaard worden.   

Het kindercentrum mag geen aangemaakte zuigelingenvoeding 

vanuit huis toestaan, omdat het te lang buiten de koeling kan zijn 

geweest. Voor de hygiëne en veiligheid van de flesvoeding gelden 

de volgende normen.  

  

  Accepteer alleen flesvoeding die in poedervorm wordt aangeleverd, in afgepaste 

hoeveelheden.  

  Bewaar aangemaakte flesvoeding bij 4ºC. Als aan het einde van de dag nog voeding over 

is deze weggooien.   

  Bewaar de fles niet in de koelkastdeur omdat de temperatuur in de deur niet altijd 

hetzelfde is.  

  Aangemaakte flesvoeding mag maximaal 1 uur buiten de koelkast blijven.  

  Bewaar de poedervormige zuigelingenvoeding in blik op een droge en koele plek.  

  

Moedermelk  
Ook moedermelk moet gekoeld bewaard en vervoerd worden. Het 

is daarom belangrijk dat de ouders informatie meekrijgen over hoe 

ze de moedermelk moeten afleveren. Hiervoor gelden de volgende 

http://www.nvwa.nl/
http://www.nvwa.nl/
http://www.nvwa.nl/


 

 

normen. Op de website van het Voedingscentrum3 kunt u de 

normen vinden over de manier van het opwarmen van 

moedermelk.  

  

  Geef ouders instructie over de behandeling van afgekolfde moedermelk. De moedermelk 

moet van huis naar het kindercentrum gekoeld overgebracht worden in bijvoorbeeld een 

koeltas of koelbox.  

  Bewaar moedermelk in de koelkast op 4°C en gebruik deze op dag van aanleveren of 

vries deze in (maximaal 48 uur na afkolven). Moedermelk kan twee weken in de gewone 

vriezer goed blijven en drie maanden bij -18°C.  

  Ontdooi bevroren moedermelk altijd in de koelkast. Vries moedermelk nooit twee keer 

in.  

  Schrijf de datum en tijdstip van ontdooien op de fles (wanneer de fles uit de vriezer 

wordt gehaald). Gebruik ontdooide moedermelk binnen 24 uur.  

  

Bereiding van zuigelingenvoeding  
Flesvoeding en moedermelk mogen opgewarmd worden in de 

magnetron, flessenwarmer of een pannetje. Het mag niet koken, 

anders gaan de voedingsstoffen verloren. Voor het hygiënisch 

bereiden van zuigelingenvoeding gelden de volgende normen.  

  

  Maak zuigelingenvoeding klaar op een plek die strikt gescheiden is van de 

verschoonplek. Uit een kraan die gebruikt wordt voor handen wassen en het verschonen 

van kinderen mag géén water getapt worden voor zuigelingenvoeding.  

  Gebruik flessen die u goed kunt schoonmaken: met een wijde opening en glad van 

binnen.  

  Gebruik flessen met duidelijke maatverdeling.  

  De flessen en spenen zijn kind gebonden.  

  Schud de fles goed na het opwarmen en controleer de temperatuur op de pols.  

                                                           
3 Ga naar http://www.voedingscentrum.nl en klik op het tabblad ‘mijn kind en ik’, klik op ‘borstvoeding en 

flesvoeding’ en download het pdf bestand met de instructies voor het bewaren, bereiden en verwarmen van 

moedermelk.  
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Reinigen van de flessen en (fop)spenen  
In babyvoeding kunnen ziekteverwekkers goed groeien. Daarom 

moeten de flessen en spenen zeer goed worden schoongemaakt. 

Voor de hygiëne van spenen en flessen gelden de volgende 

normen.  

  

  Gebruik flessen en spenen die door middel van koken in water op het vuur (thermisch) 

schoon gemaakt kunnen worden.  

  Spoel flessen en spenen direct na gebruik eerst om met koud water om bacteriegroei te 

stoppen.  

  Maak fopspenen schoon, in bijvoorbeeld de vaatwasser, als deze vervuild zijn.  

  Kook fopspenen minstens één keer per week uit.  

  Haal de spenen van een fles los van de ring en stop deze met de flessen in de vaatwasser 

op normaal programma OF maak de flessen en spenen schoon met afwasmiddel, heet 

water en een speciale afwasborstel, als er geen vaatwasser is.  

  Spoel altijd goed om na het wassen en laat spenen en flessen omgekeerd drogen.  

  Bewaar schone flessen en spenen op een schone en droge doek of flessenrek.  



 

 

 

Geneesmiddelenverstrekking en medisch handelen  

In dit hoofdstuk vindt u de hygiëne- en veiligheidsnormen en 

adviezen voor het toedienen van medicijnen, medisch handelen, 

huid- en wondverzorging en het omgaan met bloed en 

bijtaccidenten. De normen en adviezen kunt u opnemen voor het 

opstellen van uw beleidsplan om een eenduidige werkwijze te 

creëren.  

  

Veel kinderen op een kindercentrum hebben soms medische zorg 

nodig tijdens het verblijf. Daarom is het voor de beroepskrachten 

belangrijk om te weten hoe zij hygiënisch en veilig kunnen 

handelen.  

  

Wet BIG  

In speciale gevallen kunnen ouders aan de beroepskrachten vragen 

om bepaalde medische handelingen uit te voeren, bijvoorbeeld het 

toedienen van sondevoeding. De Wet Beroepen in de  

Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) regelt wie wat mag doen in 

de gezondheidszorg. De Wet BIG is bedoeld voor 

beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en geldt zodanig niet 

voor beroepskrachten in een kindercentrum. Deze 

beroepskrachten zijn niet opgeleid om medische handelingen toe 

te passen zoals artsen en verpleegkundigen, daarom hoeven zij ook 

niet BIG geregistreerd te zijn.   

  

Risicovolle handelingen  

De risicovolle handelingen zijn ‘niet-voorbehouden’ 

handelingen, die een beroepskracht wel zou mogen en 

kunnen verrichten, als deze goede instructie heeft gekregen 



 

 

(bijv. een vingerprik om de bloedsuiker te bepalen bij een 

kind met diabetes).  

  

Ouders, specialisten, artsen of verpleegkundigen kunnen samen 

met de beroepskrachten en leidinggevende afspraken maken 

over hoe medicijnen en risicovolle handelingen worden 

toegepast. Ook kan er afgesproken worden welke beroepskracht 

uitleg kan krijgen voor bepaalde handelingen. Een beroepskracht 

die uitleg heeft gekregen is bevoegd om handelingen uit te 

voeren maar nog niet bekwaam. Een beroepskracht is pas 

bekwaam wanneer zij/hij een handeling meerdere malen heeft 

uitgevoerd of heeft geoefend. Een beroepskracht kan dan zonder 

problemen medicijnen geven aan een kind.  

  

Voorbehouden handelingen  

Bepaalde medische handelingen, de ‘voorbehouden handelingen’ 

mogen alleen worden uitgevoerd als een ouder hierom vraagt. De 

handeling mag alleen uitgevoerd worden door personen die zowel 

bevoegd als bekwaam zijn (bijv. injecteren) en mag niet zomaar 

door iemand uitgevoerd worden. De Wet BIG bepaalt dat deze 

handeling bevoegdheid en bekwaamheid vereist. Ook als de 

ouder/verzorger deze handeling in de thuissituatie zelf verricht 

kunnen zij de handeling niet overdragen aan beroepskrachten van 

kindercentrum.  

  

Ouders kunnen mogelijk afspraken maken om op locatie te komen 

injecteren. De ouder/verzorger kan er voor zorgen dat een 

beroepskracht bevoegd en bekwaam kan worden. Een arts of 

verpleegkundig specialist moet dan, na instructie een 

bekwaamheidsverklaring invullen op naam van de beroepskracht.  

  



 

 

Geneesmiddelenverstrekking op verzoek  

Kinderen krijgen soms medicijnen mee die overdag gebruikt 

worden. Denk aan ‘pufjes’ tegen astma, antibiotica of zetpillen. De 

beroepskrachten vragen de ouders om duidelijke informatie over 

de toediening en de verantwoordelijkheden. Houd goed overleg 

met de ouders als er iets verandert in het medicijngebruik en leg 

alle afspraken schriftelijk vast.  

  

  

  

Stel een ‘overeenkomst gebruik geneesmiddelen’ schriftelijk vast waarin met de ouder(s) 
het volgende is afgesproken:  

o om welk medicijn het gaat;  

o het gebruik en dosering van het medicijn,  o wanneer en hoe vaak 

het toegediend moet worden; o hoe lang het medicijn bewaard kan worden 

en hoe (volgens verpakking).  

  Neem alleen medicijnen aan in de originele verpakking.  

  Laat de ouders een nieuw medicijn altijd eerst thuis gebruiken.  

  Lees goed de bijsluiter zodat u weet wat de bijwerkingen kunnen zijn.  

  Noteer hoe en hoe vaak het medicijn moet worden gegeven.  

  Houd een aftekenlijst bij wanneer het kind het medicijn heeft gehad.  

  Controleer de houdbaarheidsdatum altijd van te voren.  

  Bewaar het medicijn zoals beschreven op de verpakking.  

  Stel een calamiteitenplan op voor ongevallen met gezondheid en medicijnen.  

Thermometer  

Ziektes kunnen verspreid worden via het gezamenlijk gebruik van 

een thermometer. Voor een hygiënisch en goed gebruik van de 

thermometer gelden de volgende adviezen:  

 

 

  



 

 

  Gebruik thermometerhoesjes.  

  Maak de thermometer na elk gebruik schoon met water en zeep.  

  Desinfecteer de thermometer, na het schoonmaken, met een middel toegelaten door 

het ctgb.   

Huid- en wondverzorging  

Wanneer een kind een klein, open (schaaf)wondje heeft, mag er 

geen infectie ontstaan. Om dit te voorkomen gelden de volgende 

normen:  

  

  Was de handen voor en na de wond- of huidverzorging.  

  Gebruik een spatel als u crème uit een pot schept.  

  Spoel het wondje schoon met water.  

  Dep pus of wondvocht met bijvoorbeeld een steriel gaasje.   

  Dek het wondje af met een pleister of verband.  

  Verwissel de pleister of verband om het wondje of huid schoon te houden.  

 



 

 

Risico van bloed  

In bloed of wondvocht kunnen virussen aanwezig zijn zoals het 

hepatitis B- of C-virus of Hiv. Zorg er daarom voor dat u hygiënisch 

werkt. Om besmetting met bloed te voorkomen gelden de 

volgende normen:  

  Deel geen tandenborstels, nagelschaartjes of vijlen.   

  Draag wegwerp handschoenen van latex of nitril die voldoen aan de NEN normen en 

voorzien zijn van het CE-logo (zie paragraaf 10.2) bij het aanraken of opruimen van 

bloed, gooi deze direct weg na gebruik en was de handen met water en zeep.   

Motivatie: Bij het uittrekken van de handschoenen kunnen uw handen besmetten door 

de vuile buitenzijde van de handschoenen.  

  Was textiel met bloed op 60°C, of op een temperatuur van 40°C tot 60°C én droog in de 

droogtrommel (minimale stand kastdroog) of strijk (minimale stand medium=2 stippen) 

het textiel.  

  Verwijder bloed met:   

- Papier, schoon water en allesreiniger.  

- Droog daarna het oppervlak en desinfecteer met een middel toegelaten door 

het ctgb.  

- Laat drogen aan de lucht.  

Risico van bijten  

Als een kind wordt gebeten door een ander kind, en er ontstaat 

een wond met zichtbaar bloed, gelden de volgende 

behandelnormen.  

  

  Laat het wondje goed door bloeden.  

  Spoel de wond met water of fysiologisch zout.  

  Desinfecteer de wond met goedgekeurd wond-desinfectiemiddel met een RVG-nummer.  

  Dek het wondje af met een pleister.  

  Was de handen met water en zeep.  

  Bel direct daarna een huisarts of de GGD voor meer informatie over het risico. Vraag 

aan de leidinggevende hoe het contact verloopt met de GGD of artsen.  



 

 

Hygiëne in speel- en zwemgelegenheden  

In dit hoofdstuk vindt u de hygiëne, veiligheidsnormen en adviezen 

voor zandbakken en zwembadjes.   

Zandbakken en zandwatertafels  

In de zandbakken kan vuil liggen van etensresten, bladeren, 

bouwafval, glas of straatvuil. Etensresten kunnen dieren 

aantrekken die de zandbak vervuilen met ontlasting, waarmee de 

kinderen in aanraking kunnen komen. Wanneer het zand vervuild 

is met uitwerpselen van honden en katten kunnen deze 

uitwerpselen spoelwormen bevatten. De eitjes van deze wormen 

kunnen via de ontlasting in het zand terechtkomen. Als er 

ontlasting wordt gevonden in de zandbak, is het verversen van al 

het zand niet altijd noodzakelijk. Alleen als de uitwerpselen er 

mogelijk langer dan drie weken in hebben gelegen (na een 

vakantieperiode bijvoorbeeld), moet het zand ververst worden 

omdat de ontwikkeling van de spoelwormeitjes die in de 

ontlasting aanwezig kunnen zijn drie tot vier weken duurt.  

Voor de hygiëne van het kind tijdens het spelen in een zandbak 

gelden de volgende normen:  

  

  Bedek de zandbak met een vochtdoorlatende dekking.  

  Controleer het zand op vuil voor het spelen en maak zo nodig schoon.  

  Schep uitwerpselen van honden en katten met ruim zand eromheen uit.  

  Verschoon het zand wanneer er uitwerpselen van honden of katten in liggen, die er 

mogelijk langer dan drie weken in hebben gelegen.  

  Laat kinderen niet eten of drinken in de zandbak.  

  Veeg het zand goed af van de kleding.  

  Was de handen van de kinderen na het spelen in de zandbak.  

  



 

 

TIPS:  

- Plaats rubberen matten voor de deur tegen het zand.  

- Plaats de zandbak waar goed daglicht schijnt.  

  

Zandwatertafels kunnen zowel binnen als buiten geplaatst worden. 

Bij het gebruik van een zandwatertafel wordt er rekening 

gehouden met het volgende:  

  

  Vernieuw het zand minimaal vier keer per jaar.  

  Houd de omgeving van de zandwatertafel schoon.  

  Laat de kinderen niet eten of drinken bij de zandwatertafel.  

  Was de handen van de kinderen na het spelen.  

 



 

 

Buitenzwembadje  

Met warm weer wordt er mogelijk een zwembadje buiten gezet 

voor een korte periode. Ook voor zwembadjes is de veiligheid en 

de hygiëne van het kind enorm belangrijk. Het water in het 

zwembadje kan vervuild raken door de urine, ontlasting of speeksel 

van kinderen. Het water kan besmet worden met ziekteverwekkers 

en een kind kan dit binnen krijgen door het water in te slikken. 

Voor het beperken van de infectieverspreiding en hygiëne in een 

zwembadje gelden de volgende normen:  

    

  Controleer of het bad schoon is voordat u dit vult met water.  

  Vul het bad elke dag met drinkwater.  

  Ververs het water direct zodra het zichtbaar vervuild is.  

  Gebruik alleen speelgoed wat tegen water kan zoals kunststof of roestvrijstaal.  

  Maak bad speelgoed schoon na gebruik.  

  Zorg ervoor dat er geen dieren in het water kunnen komen.  

  Maak het zwembadje schoon na ieder gebruik.  

  Meld het zwembad volgens de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 

zwemgelegenheden (Whvbz) als deze het hele jaar door op het centrum staat.   

  

   



 

 

 

(Huis)dieren, ongewenste dieren en agrarisch verblijf  

In dit hoofdstuk vindt u de hygiënenormen en adviezen betreft 

dieren, ongewenste dieren en de omgang hiermee. Dieren en 

insecten, zoals wespen en teken, kunnen mensen besmetten met 

infectieziekten en daardoor kunnen klachten ontstaan.  

Houdt u dieren binnen uw kindercentrum dan kunt u de ‘Hygiëne 

code voor kinderboerderijen in Nederland’ volgen, deze beschrijft 

de werkwijze om de hygiëne te verbeteren. Deze code kan een 

kindercentrum overnemen en gebruiken. Biedt u een agrarische 

opvang, dan kunt u zich aansluiten bij ‘Vereniging Agrarische 

Kinderopvang’ (VAK) en kunt u een GD keurmerk aanvragen.  

Meer informatie over agrarische opvang vindt u op:  

www.ggdhvb.nl/professionals/kinderopvang/starten-

kinderopvang/agrarische-kinderopvanggezond-en-veilig.  

Dierplaagbeheersing   

Ratten, muizen en duiven zijn voorbeelden van dieren die niet 

alleen overlast en schade geven, maar ook infectieziekten kunnen 

overdragen. Om de medewerkers en kinderen hiertegen te 

beschermen, is een goede dierplaagbeheersing nodig. Hierbij 

moet de beheersing zich in de eerste plaats richten op het 

voorkómen van ongewenste dieren door wering, en pas in de 

tweede plaats op bestrijding. Deze benadering van 

dierplaagbeheersing wordt ook wel Integrated Pest Management 

(IPM) genoemd.   

  

Maatregelen om ongewenste dieren te weren richten zich 

op het voorkomen of  
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beperken van: plekken waar ongewenste dieren kunnen 

binnenkomen, schuilen of nestelen;  de aanwezigheid van 

water en voedsel(resten).  

  

Deze maatregelen zijn onder te verdelen in technisch-

bouwkundige, hygiënische en bedrijfsmatige maatregelen. 

Technisch-bouwkundige maatregelen zijn bijvoorbeeld horren 

plaatsen, kieren en gaten dichten en wild struikgewas (waar 

dieren in kunnen schuilen) rondom het gebouw verwijderen. Een 

goede schoonmaak en het bewaren van eten in afsluitbare bakken 

of potten zijn voorbeelden van hygiënische maatregelen. Onder 

bedrijfsmatige maatregelen valt onder andere het controleren van 

binnenkomende producten op (sporen van) ongewenste dieren.   

  

  Beheers ongewenste dieren op uw locatie volgens de IPM-benadering. Schakel zo nodig 

hulp in van een dierplaagbeheerser die volgens deze methode werkt.  

  Stel een dierplaagbeheersplan op.  

  Evalueer minimaal jaarlijks of de maatregelen uit uw dierplaagbeheersplan nog worden 

uitgevoerd en effectief zijn.  

  Houd de getroffen maatregelen bij in een logboek.   

  Gebruik zelf geen bestrijdingsmiddelen, maar schakel bij overlast een deskundige 

dierplaagbeheerser in.  

Wespen en bijen  

Wespen en bijen veroorzaken nare steken. Ze worden 

aangetrokken door zoete geuren. Waarschuw een arts of bel de 

ambulance als er een heftige reactie ontstaat na een steek, zoals: 

bewusteloosheid, allergie, of benauwdheid. Ga direct naar de 

eerste hulp of bel een arts als een kind in de mond of hals wordt 

gestoken. Om dit te voorkomen of om snel te handelen gelden de 

volgende normen:  

  Laat kinderen buiten geen voedsel eten of drinken wat wespen en/of bijen aantrekt.  



 

 

  Maak plakkerige handen en monden schoon voor het naar buiten gaan.  

  Neem altijd een pincet en speciaal spuitje mee tegen steken. Als het kind wordt gestoken 

verwijder de angel direct en zuig het gif weg met het speciale spuitje.  

  

TIP:  

- Koel de steekplek met ijsklontjes ingewikkeld in een theedoek of washandje.  

Teken  

Teken kunnen besmet zijn met bacteriën die de ziekte van Lyme 

veroorzaken.  

Teken leven in bossen, struiken en in hoog gras. Zij leven van 

menselijk en dierlijk bloed en bijten zich vast aan de huid. Bij het 

opzuigen van het bloed kunnen bacteriën worden overgebracht. 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het 

RIVM4. Om tekenbeten te voorkomen gelden de volgende 

normen:  

  

  Draag in het bos of natuur altijd kleding met lange mouwen en broekspijpen (de 

broekspijpen in de sokken). Teken kunnen achterblijven in kleding.  

  Controleer kinderen op tekenbeten na een uitstapje.  

  Verwijder met het tekenpincet de teek zo snel mogelijk en desinfecteer het wondje na 

de beet. Noteer de datum en de plek van de beet.  

  

TIPS:  

- Neem altijd een tekenverwijderaar mee naar het bos en lees de bijsluiter goed voor 

gebruik.  

- Het RIVM heeft de app 'Tekenbeet' ontwikkeld. Deze app is gratis te downloaden. Met 

deze app kunnen mensen (ook buiten, zonder internetverbinding!) opzoeken hoe teken 

eruit zien en wat je moet doen om teken correct en snel te verwijderen.  

                                                           
4 Informatie over tekenbeten en Ziekte van Lyme http://www.rivm.nl/Onderwerpen/T/Tekenbeten_en_lyme   

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/T/Tekenbeten_en_lyme
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Agrarische kinderopvang  

Agrarische kinderopvang is een opvanglocatie met dieren 

waardoor kinderen vaker in contact met dieren komen en dus een 

groter risico lopen op infectieziekten of lichamelijke klachten. Het 

oplopen van een infectieziekte via de dieren kan op de volgende 

manieren:  

• Direct contact: door te knuffelen, te aaien of het verzorgen 

van de dieren.  

• Indirect contact: via de mest of stallingsplaatsen (ook de 

hekken erom heen) van de dieren.  

• Indirect via voedselresten van de dieren.  

Hygiënisch werken  
Om de verspreiding van ziekteverwekkers zo klein mogelijk te 

houden, moet er hygiënisch gewerkt worden op de 

dierenverblijfplaatsen. Hiervoor gelden de volgende normen:  

  

  Ruim de dierenmest dagelijks op.  

  Laat kinderen niet in de buurt komen van de mest.  

  Houdt de mestopslagplaats ver van de speelruimtes.  

  Gebruik aparte kruiwagens voor de mest.  

  Ruim altijd de mest op waar kinderen komen.  

  Houd de dieren buiten de speeltuinen.  

  Ververs en reinig de drinkbakken van de dieren elke dag.  

  Plaats een fonteintje met zeep en papieren handdoeken in de buurt van 

dierenverblijven, zodat iedereen zijn handen kan wassen.  

Zie Bijlage 1: handhygiëne.  

  

TIP:  

- Denk bij nieuwe of te verbouwen locaties aan het plaatsen van een luchtwasser in het 

dierverblijf. Hiermee gaat u uitstoot van (gevaarlijke) stoffen en fijn stof tegen.  



 

 

Persoonlijke hygiëne kinderen en 

beroepskrachten  
Kinderen en beroepskrachten kunnen zichzelf goed beschermen 

tegen ziekteverwekkers en tegen het verspreiden van het vuil van 

dieren. Om uzelf en de kinderen te beschermen gelden hiervoor 

gelden de volgende normen:  

  

  Geef elk kind een eigen overall met naam.  

  Trek de overalls buiten de groepsruimte uit en hang ze apart op.  

  Was de overalls elke week (of bij zichtbaar vuil) op 60 °C, of op een temperatuur van 

40°C tot 60°C én droog in de droogtrommel (minimale stand kastdroog) of strijk 

(minimale stand medium=2 stippen) het textiel.  

  Trek rubberlaarzen aan bij een bezoek aan dierenverblijven.  

  Trek de laarzen buiten de groepsruimte uit, bij voorkeur in een apart halletje.  

  Poets laarzen schoon met een borstel of spuit ze schoon boven een putje.  

  Bewaar laarzen niet samen met schoenen.  

  Eet en drink niet bij dieren.  

  Drink geen rauwe melk.  

  Houd kinderen weg van zieke dieren of dieren die aan het bevallen zijn.  

  Neem geen speelgoed, knuffels, flessen of spenen mee naar het dierenverblijf.  

Omgang met dieren  
Kinderen kunnen via direct contact besmet raken met 

ziekteverwekkers. Of gezondheidsklachten krijgen door allergenen 

die van de dieren afkomen zoals huidschilfers. Voor een veilige en 

hygiënische omgang met dieren gelden de volgende normen:  

  

  Alle dieren moeten ingeënt zijn tegen ziekten.  

  Leer de kinderen hoe zij moeten omgaan met dieren, om aanvallen, bijten of krabben te 

voorkomen.  

  Laat kinderen nooit alleen met dieren.  



 

 

  Laat kinderen dieren niet kussen.  

  Houd kinderen weg bij dierenvoer.  

  Houd kinderen weg bij kattenbakken.  

  Zwangere vrouwen mogen kattenbakken niet verschonen.  

  Was na dierencontact de handen goed met water en zeep.  

Bijlage  

Bijlage 1: Handhygiëne  

Bacteriën en virussen zijn overal, op deurknoppen, tafels, telefoons 

en andere voorwerpen, apparaten en materialen. Sommigen 

kunnen ziekteverwekkend zijn. Een van de meest voorkomende 

manieren waarop ziekteverwekkers worden verspreid, is via de 

handen.  

  

Door regelmatig handhygiëne toe te passen wordt de kans dat u of 

iemand uit uw omgeving ziek wordt klein.   

  

Pas voor een goede handhygiëne onderstaande regels toe:  

  

• Zijn uw handen zichtbaar vuil?  

Was uw handen met water en vloeibare zeep. Gebruik dan 

geen handdesinfecterend middel. Door zichtbaar vuil 

vermindert de werking.   

  

• Zijn uw handen niet zichtbaar vuil?   

Dan mag u kiezen óf u uw handen wast met water en 

vloeibare zeep óf desinfecteert met een handdesinfectans.   

Pas de manieren niet allebei toe; de huid droogt dan te 

veel uit en beschadigt sneller. De  



 

 

 handen worden voldoende schoon als u alleen wast óf desinfecteert.  

   

Werkwijze handen wassen  

• Was uw handen zo:  

o  Maak uw handen nat.   

o  Breng vloeibare zeep uit 

een dispenser aan op uw handen.  

o Wrijf de zeep minimaal 10 seconden goed uit. Wrijf ook 

uw duimen, vingertoppen, polsen en de huid tussen uw 

vingers in.  

o Spoel de zeep af.  

o Droog uw handen en polsen met bij voorkeur papieren 

handdoeken of anders een stoffen handdoek (vervang 

deze ieder dagdeel).  

o Heeft u geen no-touch kraan? Sluit dan de kraan met 

het papieren wegwerpdoekje.  

o Gooi het doekje weg.  

  

• Was de handen van de kinderen 

zo:  

o Was de handen met water en vloeibaar zeep als de handen 

(on)zichtbaar vuil zijn.  Gebruik stromend water.  

o Maak de handen nat en doe er vloeibaar zeep op.  

o Wrijf de handen in met zeep en water op de handpalmen, 

tussen de vingers, de nagels, duimen en de vingertoppen.  

o Dep de handen droog met bij voorkeur papieren 

handdoeken of anders een stoffen handdoek (vervang 

deze ieder dagdeel).  

    



 

 

 

Werkwijze handen desinfecteren  

   Desinfecteer uw handen zo:  

o Zorg dat uw handen droog zijn. Vocht verdunt het 

handdesinfecterende middel, waardoor dit 

onvoldoende werkt.  

o Neem zoveel handdesinfecterend middel dat het kuiltje 

van uw hand is gevuld.   

o Wrijf uw handen hier helemaal mee in. Neem ook uw 

duimen, vingertoppen, polsen en de huid tussen uw 

vingers mee.  

o Blijf het middel uitwrijven tot alles is opgedroogd. Pas 

dan zijn ziekteverwekkers gedood.  

 

 

 



 

 

  

  

  

Bijlage 2: Handschoenen  

Handschoenen moeten van latex of nitril zijn, en aan een aantal 

NEN normen voldoen. Zie hieronder de eisen die worden gesteld 

aan de handschoenen.  

  

  

  

Draag handschoenen wanneer uw handen in aanraking kunnen komen met bijvoorbeeld 

bloed, ontlasting, urine en braaksel.  

 Gebruik in bovenstaande gevallen alleen handschoenen:  

o die gemaakt zijn van poedervrije latex of nitril; o  die voldoen aan de 

NEN normen EN 420, EN 455 én EN 374. Deze normen moeten op de verpakking 

zichtbaar zijn;  

o uit een verpakking voorzien van een CE-markering   

(zie afbeelding hiernaast);  o  uit een verpakking 

waarop de naam en het adres van de producent staat. Als dit 

geen adres binnen de EU is, moet ook de naam en het adres van 

de EU-vertegenwoordiger vermeld zijn.   

Kijk op www.lchv.nl voor een uitgebreide uitleg over het handschoenenbeleid.  

    

Heeft u een latexallergie type I of vermoedt u dat u allergisch bent? Gebruik dan nitril. 

Raadpleeg bij twijfel uw arts.  

  

  Raak zo min mogelijk deurknoppen, telefoons en andere apparaten en materialen aan 

wanneer u handschoenen draagt. Dit om besmetting via de handschoenen te 

voorkomen.  

  

  
Gebruik handschoenen eenmalig. Trek handschoenen na gebruik direct binnenstebuiten 

uit en gooi ze weg. Pas daarna handhygiëne toe.  

    

http://www.lchv.nl/
http://www.lchv.nl/


 

 

Bijlage 3: Microvezeldoekjes  

Microvezeldoekjes   

  

Tegenwoordig wordt er steeds meer gebruik gemaakt van microvezeldoekjes. Doordat de 

vezels in deze doekjes zijn gesplitst, hebben microvezeldoekjes een veel groter oppervlak 

dan katoenen schoonmaakdoekjes. Zo kunnen microvezeldoekjes vuil en 

ziekteverwekkers veel beter opnemen dan gewone schoonmaakdoekjes. Bovendien 

raspen de vezels het vuil los, waardoor u vlekken gemakkelijker verwijdert. U kunt 

microvezeldoekjes zowel droog als vochtig gebruiken.   

  

Voor een optimaal resultaat gelden de volgende normen.  

  

• Gebruik de microvezeldoekjes altijd zonder schoonmaakmiddelen. Wijk hier alleen 

van af als de leverancier dit aangeeft.   

  

• Wilt u de doekjes vochtig gebruiken? Maak ze dan vlak voor gebruik licht vochtig 

onder de kraan of met het middel dat de leverancier voorschrijft. Leg de doekjes niet 

in een emmer water. Hierdoor nemen ze direct hun maximale hoeveelheid aan vocht 

op en verliezen ze hun reinigende werking.  

  

• Vouw de doekjes voor gebruik een aantal keer dubbel, zodat er meerdere vlakken 

ontstaan. Gebruik een nieuw, schoon vlak zodra de werking minder wordt.   

  

• Stop vuile microvezeldoekjes direct in de was; spoel ze tussentijds niet uit. 

Microvezeldoekjes trekken vuil zó goed aan dat handmatig uitspoelen geen zin heeft. 

Alleen in de wasmachine wordt een vuil doekje weer schoon.  

  

• Was de doekjes volgens de voorschriften van de fabrikant.   

  

• Droog gewassen microvezeldoekjes volgens de gebruiksinstructie. Let op: niet alle 

microvezeldoekjes kunnen in de droogtrommel. Berg de doekjes nooit vochtig op; 

hierdoor kunnen ziekteverwekkers uitgroeie 



 

 

    

Bijlage 4: Toegelaten desinfecterende middelen   

Toegelaten desinfecterende middelen voor 

oppervlakken, materialen en handen  
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en 

biociden (Ctgb) beoordeelt of een desinfecterend middel goed 

werkt en veilig is. Ook stelt het Ctgb vast waarvoor het gebruikt 

mag worden. Een middel kan bijvoorbeeld alleen geschikt zijn voor 

het desinfecteren van de handen, maar niet voor het desinfecteren 

van oppervlakken. Daarnaast zijn sommige middelen alleen 

effectief tegen sommige bacteriën, terwijl andere middelen ook 

virussen kunnen doden.  

  

Middelen die door het Ctgb zijn toegestaan, zijn te herkennen aan 

de volgende code op de verpakking:  

  een N-code (4 tot 5 cijfers gevolgd 

door ‘-N’, bijvoorbeeld: 12345 N);  

 een NL-code (NL- gevolgd door 7 of 

11 cijfers).  

Daarnaast moet de fabrikant op de verpakking melden waarvoor 

het middel gebruikt mag worden.  

  

Middelen die zijn toegelaten, staan ook op de website van het 

Ctgb: www.ctgb.nl/toelatingen  Op de website van het Ctgb is 

voor elk toegelaten middel het ‘Actueel gebruiksvoorschrift’ 

opgenomen. In dit gebruiksvoorschrift staat waarvoor het 

middel gebruikt mag worden en tegen welke infectieziekten het 

effectief is. Ook staat er hoe u het middel moet gebruiken.   

  

http://www.ctgb.nl/toelatingen
http://www.ctgb.nl/toelatingen


 

 

  Gebruik alleen een desinfecterend middel dat door het Ctgb is toegestaan. Controleer in 

het actueel gebruiksvoorschrift of het middel:  

- geschikt is voor het ‘materiaal’ (bijv. handen, harde oppervlakken) dat u wilt 

desinfecteren; en  

- effectief is tegen de infectieziekten die u wilt doden.  

Wilt u een oppervlak desinfecteren dat is verontreinigd met bloed? Zorg dan dat 

uw middel effectief is tegen virussen. Desinfecteert u vanwege een (uitbraak van 

een) infectieziekte? Bespreek dan met de GGD of uw desinfectiemiddel geschikt is 

tegen de (mogelijke) ziekteverwekker.  

  

  Gebruik een desinfecterend middel altijd volgens de gebruiksaanwijzing.  

  

Er zijn een aantal middelen die zowel schoonmaken als desinfecteren. Dit staat dan in het 

gebruiksvoorschrift.  

Het is dan niet meer nodig om eerst schoon te maken.  

Let op: u mag een desinfecterend middel alleen gebruiken voor de 

toepassingen die in het gebruiksvoorschrift staan beschreven! Zie 

de onderstaande voorbeelden:  

  

Voorbeeld 1:   

U heeft een desinfecterend middel waarmee u uw handen wilt 

desinfecteren. In het gebruiksvoorschrift staat alleen beschreven 

dat het middel geschikt is voor de desinfectie van harde 

oppervlakken. U mag dit middel dan niet voor uw handen 

gebruiken.  

  

Voorbeeld 2:  

U heeft een desinfecterend middel waarmee u een oppervlak wilt 

desinfecteren dat bevuild was met bloed. In het 

gebruiksvoorschrift staat dat het middel effectief is tegen 

bacteriën, gisten en schimmels. U mag dit middel dan niet 

gebruiken voor de desinfectie van het oppervlak; bij een 



 

 

verontreiniging met bloed heeft u namelijk een middel nodig dat 

effectief is tegen virussen.  

  

    

Bijlage 5: Schoonmaakschema’s  

Algemeen       

  

  

   

  

  

  

  

  

product  

 
 

 

 

  

  

  

  

  

opmerkingen  

Afvalbakken    ●    allesreiniger  ●          

Deuren    ●    allesreiniger  ●          

Deurknoppen  ●      allesreiniger  ●          

Gordijnen      ●  wasmiddel  ●        2 x per jaar 

machinaal  

Lamellen/ 

jaloezieën  

    ●  allesreiniger  ●        4 x per jaar  

Losse aircosystemen      ●    ●        volgens 

gebruiksaanwijzing 

leverancier  

Plafond      ●    ●        zo nodig stofdraden 

verwijderen  

Ramen      ●  allesreiniger  ●        4 x per jaar  

Radiatoren      ●    ●        4 x per jaar 

stofzuigen  

Telefoon    ●    allesreiniger  ●          

Vensterbanken    ●    allesreiniger  ●          
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Ventilatieroosters      ●    ●        2 x per jaar 

stofzuigen of klam 

vochtige doek  

Vloeren (glad)  ●      vloerreiniger  ●          

Vloeren (tapijt)  ●        ●        stofzuigen  

Wanden tot 1.20 m      ●  allesreiniger  ●        zo nodig tastvlekken 

verwijderen  

Wanden boven 1.20 

m  

    ●    ●        zo nodig stofdraden 

verwijderen  

  

    

 

Groepsruimten  

  

  

   

  

  

  

  

  

product  

 
 

 

 

  

  

  

  

  

opmerkingen  

Binnenkant kasten      ●  allesreiniger  ●        1 x per jaar  

Binnenkant open 

kasten  

    ●  allesreiniger  ●        4 x per jaar  

Box      ●  allesreiniger  ●        maandelijks  

Boxkleed (plastic)  ●      allesreiniger  ●          

Boxkleed (textiel)    ●    wasmiddel  ●        wekelijks 

machinaal op 

60°C of langste 

programma op  

40°C  

Deurmat  ●        ●        stofzuigen  
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Hoezen om 

matrassen en banken  

    ●  wasmiddel  ●        maandelijks 

machinaal op 

60°C of langste 

programma op  

40°C  

Knuffelbeesten      ●  wasmiddel  ●    ●    maandelijks 

machinaal op 

60°C of langste 

programma op  

40°C  

Speelgoed baby’s  

(in de mond)  

●      allesreiniger  ●          

Speelgoed (niet in de 

mond)  

    ●  allesreiniger  ●        maandelijks  

Speel-, werkvlakken 

en meubilair  

●      allesreiniger  ●          

Thermometer      ●  Allesreiniger, 

toegelaten 

middel ctgb  

●      ●  na gebruik  

Thee-, hand- en 

vaatdoeken  

●      wasmiddel  ●        ieder dagdeel 

vervangen  

Verkleedkleren      ●  wasmiddel  ●        maandelijks 

machinaal op 60 

°C of langste 

programma op  

40 °C  

Verschoonhoek  ●      allesreiniger  ●        zie ook paragraaf 

3.4  

Watertafel      ●    ●    ●    na gebruik  

Zand/watertafel      ●    ●        4 x per jaar  

 

  

  



 

 

Keuken          

  

  

  
   

  

  

  

  

  

product  

 
 

 

 

  

  

  

  

  

opmerkingen  

Aanrecht / spoelbak 

/ kranen  

●      allesreiniger  ●    ●      

Afvalbak  

(buitenzijde)  

●      allesreiniger  ●        dagelijks afvalzak 

vervangen  

Afvalbak  

(binnenzijde)  

    ●  allesreiniger  ●        4 x per jaar  

Afzuigkap       ●  afwasmiddel  ●        volgens 

gebruiksaanwijzing 

leverancier  

Broodtrommel      ●    ●    ●    maandelijks  

Filter vaatwasser      ●            2 x per jaar 

vervangen  

Fornuis  ●      allesreiniger  ●          

Keukenmaterialen  ●      afwasmiddel  ●        na gebruik  

Koelkast      ●  allesreiniger  ●    ●    1 x per 2 weken  

Magnetron / oven  ●      allesreiniger  ●        na gebruik  

Snijplank  ●      afwasmiddel  ●        afwasmachine of 

handmatig met 

water van 60 °C  

Thee-, hand- en 

vaatdoeken  

●      wasmiddel  ●        ieder dagdeel 

vervangen  
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Slaapkamer          

  

  

   

  

  

  

  

  

product  

 
 

 

 

  

  

  

  

  

opmerkingen  

Bedjes      ●  allesreiniger  ●        maandelijks  

Beddengoed 

persoonsgebonden!  

  ●    wasmiddel  ●        machinaal, bij 

zichtbaar vuil direct  

Beddengoed niet 

persoonsgebonden  

●      wasmiddel  ●        machinaal na 

iedere wisseling 

bed  

Dekbedden/dekens      ●  wasmiddel  ●    ●    maandelijks 

machinaal op 60 °C 

of langste 

programma op 40  

°C  

  

Sanitair          

  

  

   

  

  

  

  

  

product  

 
 

 

 

  

  

  

  

  

opmerkingen  

Deurklinken/ 

handgrepen/ 

lichtschakelaars  

●      allesreiniger  ●          

Douche/bad  ●      allesreiniger  ●        na gebruik  
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Houder toiletpapier  ●      allesreiniger  ●          

Potjes  ●      allesreiniger  ●        na gebruik  

Toiletwanden  ●      allesreiniger  ●          

Toiletvloeren  ●      vloerreiniger  ●          

Toiletten  ●      sanitair 

reiniger  

●        na ieder 

dagdeel  

Wastafels/ kranen  ●      allesreiniger  ●          

  

    

Buitenruimte          

  

  

   

  

  

  

  

  

product  

 
 

 

 

  

  

  

  

  

opmerkingen  

Afvalbakken      ●  allesreiniger  ●        zo nodig  

Buitenspeelgoed      ●  allesreiniger  ●        zo nodig  

Zand in de zandbak      ●    ●        zie ook paragraaf 

8.1  

  

Schoonmaakmaterialen        

  

  

   

  

  

  

  

  

product  

 
 

 

 

  

  

  

  

  

opmerkingen  
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Doekjes / mop  ●      wasmiddel  ●          

Emmers  ●      allesreiniger  ●          

Stofzuiger      ●    ●          

Werkkast      ●  allesreiniger  ●        na ieder 

dagdeel  

  

    

Bijlage 6: Voorbeeld ‘Overeenkomst gebruik 

geneesmiddelen’  

Hierbij geeft (naam ouder/verzorger):  

  

  
ouder/verzorger van (naam kind):  

  
toestemming om zijn/haar kind tijdens het verblijf bij kindercentrum het hierna 

genoemde geneesmiddel/zelfzorgmiddel toe te dienen.   

  

  

2. Naam geneesmiddel/zelfzorgmiddel:   

  

  

3. Het geneesmiddel/zelfzorgmiddel dient te worden verstrekt van 

(begindatum):     tot (einddatum):  
  
bij langdurig gebruik:    

houdbaarheidsdatum 

geneesmiddel/zelfzorgmiddel: 

geplande datum evaluatie toediening:  

  

4. Dosering:  
  

  



 

 

5. Tijdstip:   

Uur  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  

                        

  
Bijzondere aanwijzingen:   

( Bv. … uur voor/ na de maaltijd; niet met melkproducten geven; zittend, op 

schoot, liggend, staand.)  

  

  

  

6. Wijze van toediening:   
( Bv. via mond – neus – oog – oor – huid – anaal – anders……..)  

  

  

  

7. Het geneesmiddel/zelfzorgmiddel dient bewaard te worden op de volgende 

plaats: (koelkast of andere plaats)  

  

  
Voor akkoord,  

  
Plaats en datum:  

  
Handtekening ouder/verzorger:  

  

Bijlage Binnen en Buitenmilieu 
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Colofon  
Deze richtlijn voor binnen- en buitenmilieu voor kinderdagverblijven, 

peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang is in 2016 opgesteld. Hierbij 

hebben de volgende GGD’en en organisaties bijgedragen:  

  

  

GGD Amsterdam, team Milieu en Gezondheid  

RIVM, centrum Gezondheid en Milieu 

  

Deze uitgave 

is te 

downloaden 

via: 

www.lchv.nl   

  

Contact  

Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid  

Postbus 2200  

1000 CE Amsterdam  

T 020 555 54 15   

E-mail: info@lchv.nl   

Web: www.lchv.nl   

  

Het LCHV is een onderdeel van het RIVM.  

  

© Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid  

   

http://www.lchv.nl/
http://www.lchv.nl/
http://www.lchv.nl/
http://www.lchv.nl/


 

 

Inleiding  

Deze richtlijn binnen- en buitenmilieu is geschreven voor alle 

medewerkers en beroepskrachten die werkzaam zijn in 

kinderdagverblijf, peuterspeelzalen of buitenschoolse opvang. De 

belangrijkste normen zijn in deze richtlijn op een rij gezet.  

Doel van de richtlijn  

Als u zich houdt aan de normen uit deze richtlijn, beperkt u het 

risico op het verspreiden van infectieziekten onder de kinderen en 

medewerkers.  

  

Heeft u inhoudelijke vragen over het onderdeel binnen- en 

buitenmilieu, neem dan contact op met uw regionale GGD met het 

team Milieu en Gezondheid.  

Leeswijzer  

In deze richtlijn heten de kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en 

buitenschoolse opvang samen een “kindercentrum”. Iedereen die 

op een kindercentrum werkt heet in de tekst “beroepskrachten” en 

de houders of managers heten “leidinggevende”.  

  

Elk hoofdstuk en elke paragraaf begint met een korte inleidende 

tekst. Hierin leest u waarom het onderwerp belangrijk is. Daarna 

volgt een opsomming van de normen eventueel gevolgd met tips of 

adviezen.   

  

  De normen staan in een gekleurd kader. Hier moet u aan voldoen.  

  

TIP:  



 

 

Tips herkent u aan schuingedrukte, gekleurde tekst. Deze punten zijn vrijblijvend. Maar als u 

de tips opvolgt, werkt u professioneler.  

Gezonde binnenlucht  

Het binnenmilieu is de leefomgeving binnen in een gebouw. Een 

gezond binnenmilieu zorgt voor schone lucht, een aangename 

temperatuur en een aangenaam geluidsniveau. Als er onvoldoende 

aandacht is voor het binnenmilieu dan kan dit zorgen voor 

gezondheidsklachten, stress en snellere verspreiding van 

ziekteverwekkers.   

  

In dit hoofdstuk vindt u de adviezen, die ervoor kunnen zorgen dat 

het binnenmilieu zo gezond mogelijk wordt. Deze adviezen gaan 

onder andere over luchtverversing (ventileren en luchten), 

temperatuur en het beperken van het gebruik van schadelijke 

stoffen.   

  

Een gezonde binnenlucht betekent dat de lucht schoon en fris is en 

weinig stofdeeltjes en ziekteverwekkers bevat. De temperatuur 

mag niet te hoog of te laag zijn, de lucht moet steeds ververst 

worden en de vochtbalans moet goed zijn. Vervuilde lucht is niet 

gezond voor de beroepskrachten en de kinderen. De binnenlucht 

kan op verschillende manieren vervuild raken:  

• tijdens het schoonmaken;  

• door materialen in het gebouw (zoals beton en kunststof);  

• door de mensen zelf;  

• door kleding;  

• door (huis)dieren.  

  



 

 

Mensen ademen kooldioxide (CO2) uit. De hoeveelheid kooldioxide5 

is gemakkelijk te meten. Als het gehalte kooldioxide laag is weet u 

of de ruimte goed is geventileerd en er dus voldoende verse lucht 

wordt toegevoerd. Wanneer de hoeveelheid kooldioxide in de 

ruimte hoog is kunnen er klachten ontstaan:  

• hoofdpijn;  

• irritatie van de ogen;   

• concentratiestoornissen;  

• irritatie van de slijmvliezen;   vaak niezen en hoesten;  

 tekenen van astma.  

Luchtverversing  

Ziekteverwekkers blijven in slecht geventileerde ruimtes langer in 

de lucht. De kans dat een beroepskracht of een kind ziek wordt is 

dan groter.   

Om de binnenlucht schoon en vers te houden is het nodig om de 

hele tijd de lucht te verversen. Het verversen van lucht kan door te 

ventileren of door te luchten.  

  

Ventileren is het voortdurend verversen van lucht. De buitenlucht 

vervangt telkens (een deel van) de binnenlucht die vervuild is door 

vocht, gassen zoals geurtjes en ziekteverwekkers (uit bijvoorbeeld 

zwevende deeltjes fijn stof).  

  

Luchten is het in korte tijd (ongeveer 15 minuten) verversen 

van alle vervuilde binnenlucht. Dit doet u door de ramen 

en/of buitendeuren wijd open te zetten.  Let op: luchten is 

geen vervanging van ventilatie. 

                                                           
5 Het CO2-gehalte wordt gemeten in ppm (parts per million). De buitenlucht bevat ongeveer 400 tot 500 ppm 

CO2. Dat betekent dat 1 miljoen liter buitenlucht ± 400 tot 500 liter CO2 bevat.  



 

 

Voor het luchten en ventileren gelden de volgende adviezen:  

  

  Lucht tijdens het schoonmaken, stofzuigen en bedden verschonen.  

  Lucht na het gebruik van verf of andere sterk ruikende spullen.  

  Lucht s ’ochtend vroeg de ruimtes die in de nacht niet zijn geventileerd.   

  Lucht tijdens het spelen en beweegspelletjes.  

  Ventileer ook als de ruimtes leeg zijn.  

  Alle ruimtes hebben ramen, roosters of een mechanische installatie.  

  Alle ramen kunnen op kieren staan of zet mechanische toestellen op de hoogste 

ventilatiestand.  

  Alle ruimtes kunnen dag en nacht, bij hitte en kou geventileerd worden.  

  

Sommige gebouwen hebben niet alleen ramen die open kunnen, 

maar ook een mechanische afzuiging (meestal te herkennen aan 

openingen waardoor lucht gezogen wordt in de wc, natte ruimte, 

keuken of gang). In nieuwe gebouwen is vaak ook nog 

warmteterugwinning (WTW) ingebouwd. De mechanische 

ventilatie kan soms niet goed werken door vervuiling of slecht 

onderhoud. Voor een goed werkende mechanische ventilatie 

gelden de volgende adviezen:  

  

  Houd reiniging, metingen en vervangingen bij in een logboek.  

  Houd ventilatieroosters in ramen schoon, ook het binnenwerk.  

  Houd roosters en spleten onder de deuren open en dek ze niet af.  

  Reinig of vervang de filters van de luchttoevoer (indien aanwezig) volgens de instructies 

van de fabrikant.   

  Reinig de ventielen als ze zichtbaar vuil zijn, en let op het terugplaatsen van de kapjes in 

de juiste stand.  

  Laat de leverancier het systeem (apparaat) minimaal eens per jaar schoonmaken.  

  Laat de binnenzijde van de kanalen van het systeem iedere 5-7 jaar schoonmaken.  

  Laat iedere vijf jaar per ruimte meten hoeveel lucht het systeem verplaatst, laat dit zo 

nodig opnieuw inregelen.  



 

 

  

Om te controleren of het ventileren en luchten ook zorgt voor een 

goed binnenmilieu kunt u de hoeveelheid kooldioxide (CO2) meten. 

Voor het controleren en meten van het gehalte kooldioxide gelden 

de volgende adviezen:  

  

  Zorg voor een goed afleesbare CO2-meter, die met licht goed/matig/slecht aangeeft en 

de gegevens opslaat.  

  Herstel de instellingen eens per twee weken voor correcte waarden en laat de meter een 

tijdje buiten staan of in een open raam.  

  Plaats de CO2-meter op een plek waar geen ramen of deuren zijn waar ventilatie is.  

  Houd het CO2-gehalte lager dan 1000 ppm, het liefst onder 800 ppm.  

  Houd een logboek bij met de afgenomen metingen, vermeld: naam ruimte, datum 

meting, hoogste waarde van de week en ijkmoment.  

  Bewaar de gegevens minimaal 12 maanden.   

Stoffigheid en allergenen  

Tijdens activiteiten komt er meer stof in de lucht. Dit stof kan 

allerlei dingen bevatten, waaronder allergenen. Het inademen van 

stof kan bijvoorbeeld astma verergeren. Het is belangrijk om overal 

goed schoon te maken en stof te wissen. Hiervoor gelden de 

volgende adviezen:  

  

  Plaats gemakkelijk schoon te maken meubels (bijvoorbeeld dichte kasten, zonder poten 

of juist op hoge poten).  

  Maak en houd u aan het schoonmaakschema.  

  Stofzuigen, vegen of droog wissen als er geen kinderen zijn.  

  Lucht de ruimte tijdens het stofzuigen of droogwissen.  

    

Allergenen zijn stoffen die voor een allergische reactie zorgen zoals 

astma of allergisch eczeem. Kinderen zijn vaak gevoelig voor 

allergenen afkomstig van huisstofmijten, huisdieren, andere dieren, 

parfum, bomen of planten.   



 

 

Stofzuigen haalt wel een deel van de allergenen weg, maar niet 

alles. Voor het verwijderen en verminderen van allergenen gelden 

de volgende adviezen:  

  

  Gebruik geen schoonmaakmiddelen met een sterke of prikkelende geur in de buurt van 

kinderen.  

Gewoon afwasmiddel of allesreiniger kunt u wel gebruiken.  

  Gebruik geen luchtverfrissers of schoonmaakspray’s in de buurt van kinderen.  

  Zorg voor wasbare knuffels en textiel.  

  Was hoezen, kussens, dekens en lakens op 60ºC, of op een temperatuur van 40°C tot 

60°C én droog in de droogtrommel (minimale stand kast droog) of strijk (minimale 

stand medium=2 stippen) het textiel.  

  Plaats geen bloemen met sterke geur.  

  Plaats geen planten met harige bladeren.  

  Veeg elke week de stof van plantenbladeren.  

  Maak de plantenbakken, potten en schotels elk jaar schoon.  

Verf, lijm en spuitbussen  

In veel soorten verf(verwijderaars), lijm en spuitbussen zitten 

oplosmiddelen (vluchtige organische stoffen) die tijdens het 

gebruik verdampen. Deze stoffen kunnen o.a. irritatie van de 

slijmvliezen, hoofdpijn en vermoeidheid veroorzaken.    

Spuitbussen verspreiden een nevel die gemakkelijk ingeademd kan 

worden en die vaak slecht is voor de gezondheid. Voor het 

voorkomen van giftige dampen door oplosmiddelen gelden de 

volgende adviezen:  

  

  Gebruik voor knutselen verf en lijm op waterbasis.  

  Ventileer tijdens en na het gebruik van knutselverf of -lijm of extra.   

  Gebruik geen producten met oplosmiddelen en andere chemische producten in het 

bijzijn van kinderen.  



 

 

  Schilder geen voorwerpen of delen van het gebouw in het bijzijn van kinderen. Na het 

gebruik van verf de ruimte luchten totdat de geur helemaal is verdwenen.  

Daarna gedurende enkele weken extra blijven luchten, ook bij verf op waterbasis.  

Rook en andere verbrandingsproducten  

Rook bestaat uit verbrandingsgassen fijnstof deeltjes. Bij het 

branden van kaarsen, waxine, olie, gel, enz. komt rook vrij en 

dit kan de binnenlucht vervuilen. Ook het verbranden van gas in 

een gasoven of een geiser zonder afvoerkanaal kan de 

binnenlucht vervuilen. De vrijgekomen stoffen kunnen zorgen 

voor long- of luchtwegklachten en ook voor meer hart- en 

vaatziekten. Voor het voorkomen van verbrandingsgassen 

gelden de volgende adviezen:  

  Gebruik geen verbrandingstoestel zonder gesloten toe- en afvoer, behalve een gastoestel 

om op te koken in een afsluitbare keuken met mechanische luchtafzuiging.  

  Zet tijdens het koken op gas de mechanische afzuiging aan. Indien er ook een geiser of cv-

ketel in de keuken aanwezig is, zorg dan voor voldoende toevoer van frisse lucht. 

(Mechanische afzuiging kan de verbrandingsgassen terug zuigen in een gebouw wanneer er 

onvoldoende luchttoevoer is.)  

  Brand geen wierook, kaarsen, waxine, olie, gel, enz.  

  Laat niemand roken in het gebouw.  

  

Bij onvolledige verbranding kan het gevaarlijke koolmonoxide 

ontstaan. Een signaal van onvolledige verbranding zijn instabiel 

flakkerende vlammen die gelig van kleur zijn. In dat geval neemt u 

direct contact op met de onderhoudsmonteur.  

Bij het inademen van veel koolmonoxide ontstaat er een 

vergiftiging en kunnen klachten als hoofdpijn, misselijkheid, 

duizeligheid, slaperigheid, hartkloppingen, snel ademen, braken en 

verwardheid optreden. U kunt zelfs bewusteloos raken en 

overlijden. Om vrijkomen van en ongelukken met koolmonoxide te 

voorkomen gelden de volgende adviezen:  



 

 

  

  Laat de geiser, gaskachel of andere installaties jaarlijks controleren.  

  Plaats koolmonoxidemelders in verblijfsruimten in de buurt van een verbrandingstoestel.  

  Plaats de melders op een hoogte van 1,5-2 meter hoogte aan de wand, niet boven een 

verbrandingstoestel en niet op een plek waar waterdamp bij komt.  

  Lees de gebruiksaanwijzing van de melders en let op de levensduur van de melder.  

Kwik  

Kwik zit in oude thermometers, barometers en thermostaten. Kwik 

komt vrij als deze breken. Ook zitten er kleine hoeveelheden kwik 

in energiezuinige lampen zoals tl-lampen en spaarlampen. Bij 

kamertemperatuur is kwik een zilverkleurige vloeistof, die in 

bolletjes uiteenvalt.   

  

Het inademen van kwikdamp kan de gezondheid aantasten. Deze 

damp komt vrij uit het gemorste vloeibare kwik. Als kwik gemorst 

wordt is het belangrijk om het snel en volledig op te ruimen. Soms 

is het nodig om daar een gespecialiseerd bedrijf bij te halen, 

omdat kwik lastig zelf volledig te verwijderen is. Wanneer kwik 

achterblijft in vloerbedekking, gaatjes of spleetjes onder plinten 

kan het nog heel lang uitdampen.  Kwik kan de hersenen 

aantasten bij lang inademen. Vooral kinderen zijn gevoel voor 

kwikdamp.    

  

Voor het voorkomen van kwikdamp en bij het vrijkomen van kwik 

gelden de volgende adviezen:  

  

  Verwijder kwikthermometers en kwikbarometers en breng deze als chemisch afval naar 

de milieustraat (voorkom lekken tijdens vervoer).  

  Laat iedereen de ruimte verlaten als er kwik is vrijgekomen.  



 

 

  Loop niet door het gebroken materiaal en het gemorste kwik. Indien u vermoedt dat u 

door het gebroken materiaal bent gelopen, doe dan uw schoenen uit, verpak ze in een 

plastic zak en zet deze buiten. Behandel deze schoenen vervolgens als chemisch afval.  

  Open ramen en buitendeuren van de betrokken ruimte, maar sluit deuren naar andere 

ruimtes.  

  Gebruik geen stofzuiger, bezem of stoffer en blik om kwik op te ruimen. Raadpleeg de 

GGD voor opruimadviezen of de website van het RIVM (toolkit kwik).  

Temperatuur- en vochtbalans  

Bij een luchtvochtigheid van meer dan 70%, overleven 

huisstofmijten goed in textiel, vloerbedekking, bedden of kussens. 

Waterdamp, die samenhangt met hoge luchtvochtigheid, zorgt 

voor schimmel op wanden. Door goed te ventileren verdwijnt vocht 

snel en vormt zich geen schimmel. Vocht is het beste af te voeren 

door een combinatie van ventilatie en verwarming. In de zomer is 

de luchtvochtigheid vaak hoog, bijvoorbeeld 80%. Wanneer de 

luchtvochtigheid in de winter hoger blijft dan 70%, raadpleeg dan 

een deskundige om de oorzaak op te sporen. Om vochtplekken met 

schimmel goed te verwijderen, zie voor schoonmaakinstructies de 

Hygiënerichtlijnen van het LCHV.  

  

Een te droge lucht kan irritaties aan de slijmvliezen en de ogen 

veroorzaken. Ook huisstofmijt en schimmel geven bij sommige 

kinderen klachten.  

  

Het vocht in de ruimte komt vaak van de mensen in de ruimte of 

van:  

• wasdrogers;  

• dweilwater;  

• aquaria;   planten;   

• natte was.  



 

 

Voor een goede temperatuur en vochtbeheersing gelden de 

volgende adviezen:  

  

  Plaats in elke ruimte waar kinderen verblijven een thermometer.  

  Stel de temperatuur in groepsruimten tijdens  koude perioden in op 20 °C en in 

slaapkamers op 15 à 18°C.  

  Zorg ervoor dat de temperatuur altijd ongeveer hetzelfde blijft.  

  Houd de luchtvochtigheid tussen de 30% á 70%.   

  Ventileer de ruimte meer als de kinderen erg actief zijn.  

  Herstel lekkages direct en maak de vochtplekken goed schoon.  

Hitte in en om het gebouw  

In Nederland kan het in de zomertijden binnen in een gebouw 

warmer worden dan buiten. Het gebouw koelt u door ‘s nachts 

intensief te ventileren. Het is dan buiten minder warm dan binnen. 

Het wijd open zetten van ramen en deuren werkt verkoelend, als 

de lucht binnen flink in beweging komt.   

  

Warm weer kan leiden tot klachten als vermoeidheid, 

concentratieproblemen, duizeligheid en hoofdpijn. Daarnaast 

kunnen huidklachten optreden zoals jeuk en uitslag met blaasjes. 

Bij hitte kunnen kleine blaasjes op een jeukende rode huid 

optreden door het verstopt raken van zweetklieren, meestal onder 

kleding. Dit wordt ook wel prickly heat genoemd en is niet 

gevaarlijk maar wel hinderlijk. Verlichtend werkt luchtige kleding, 

afnemen met een koele natte doek en drogen met een frisse 

luchtstroom. Door uitdroging kunnen kramp, misselijkheid, 

uitputting, flauwte en bewusteloosheid optreden.  

  

Kinderen zijn kwetsbaar voor hitte omdat ze minder goed kunnen 

aangeven hoe het met ze gaat. Daarom zijn maatregelen belangrijk 

als het binnen meer dan 25°C wordt. Het kindercentrum dient een 



 

 

hitteprotocol op te stellen, dat gemakkelijk en snel uitvoerbaar is 

voor de beroepskrachten.  Voor het opstellen van een hitteprotocol 

gelden de volgende adviezen:  

  

  Plaats zonwering voor de ramen waar de zon op staat en doe deze omlaag voordat de 

zon naar binnen schijnt.  

  Zet zo min mogelijk lampen of apparaten aan.  

  Zet ramen en deuren wijder open wanneer dit verkoelend is. Doe ze echter nooit dicht 

bij warmte, ventileren blijft noodzakelijk.  

  Ventileer ‘s nachts zoveel mogelijk extra, zodra het buiten koeler is dan binnen.  

  Gebruik een ventilator in de ruimtes als het warmer wordt dan 25°C.  

  Laat de kinderen buiten blijven als het daar koeler is dan binnen (maar voorkom 

blootstelling aan direct zonlicht tussen 12.00 en 15.00 uur). Zorg voor schaduw op de 

speelplaats.  

  Doe geen spelletjes waarvan kinderen het te warm krijgen.  

  Laat kinderen en beroepskrachten voldoende drinken.  

  

Kijk voor meer tips en adviezen naar het nationaal hitteplan van het 

RIVM en uw regionale GGD.   

Asbest  

In sommige gebouwen is asbest aanwezig. Meestal is dat geen 

probleem. Alleen bij beschadiging van materialen met asbest 

kunnen losse asbestvezels in de lucht terechtkomen.. . Dat is 

ongewenst, en daarom is het soms raadzaam om asbest 

preventief door een vakkundig bedrijf te laten verwijderen. Is er 

twijfel of er asbest aanwezig is? Vraag dan advies aan uw eigen 

GGD. Zelf asbest verwijderen uit een gebouw is niet toegestaan. 

Wanneer het vermoeden bestaat dat er asbest in het gebouw 

aanwezig is, gelden de volgende adviezen:  

  



 

 

  Laat een inventarisatie uitvoeren indien de locatie voor 1994 is gebouwd, zodat u weet 

of er asbest in het gebouw aanwezig is, en zo ja, waar.  

  Laat asbest weghalen door een gecertificeerde asbestverwijdering bedrijf.  

  Boor, schuur of zaag niet in materiaal waarin asbest is verwerkt.  

Planten en bomen in en om het gebouw  

Planten en bomen zijn belangrijk voor mensen, ze kunnen ook 

gezelligheid geven doordat ze mooi van kleur zijn of lekker ruiken. 

Maar sommigen kunnen giftig zijn voor de mens of allergische 

reacties opwekken.  

Giftige planten  

Giftige planten zijn planten die vergiftigingsverschijnselen 

veroorzaken wanneer kleine hoeveelheden ervan worden 

opgegeten, of planten die ontstekingen of andere 

huidaandoeningen veroorzaken wanneer ze worden aangeraakt. 

Giftige planten kunnen slaap verwekken, de huid irriteren, de 

slijmvliezen aantasten, kramp of buikloop veroorzaken.   

  

Veel planten zijn giftig maar doordat ze er niet aantrekkelijk uitzien 

om op te eten zijn er maar weinig gevallen van vergiftigingen door 

planten bekend. Planten met bijvoorbeeld besjes hebben op 

kinderen wel een grote aantrekkingskracht.   

  

Een voorbeeld van een erg giftige plant is de berenklauw. Als de 

huid in aanraking komt met de brandharen, veroorzaakt dit in 

eerste instantie een brandblaar. Later wordt dit een open 

zwerende wond. De plant Ambrosia wordt ook wel hooikoortsplant 

genoemd, omdat hij tijdens de bloei grote hoeveelheden pollen 

produceert die een allergische reactie kunnen veroorzaken.  

  



 

 

          
 Berenklauw            Ambrosia  

Voor bomen en planten in de omgeving gelden de volgende 

adviezen:  

  

  Voorkom dat er giftige planten in ruimten en op de buitenruimte aanwezig zijn.   

  Let op bij het plaatsen van nieuwe bomen en planten dat deze geen stuifmeel afgeven. 

Mensen kunnen hier allergisch voor zijn. Met name van de berk is bekend dat deze 

aanleiding kan geven tot allergische klachten. Ook eiken, naaldbomen en onkruid 

kunnen veel stuifmeel afgeven.  

  Laat berenklauw bij het speelterrein verwijderen.  

  Meld Ambrosia via de site 

http://www.natuurkalender.nl/toepassingen/hooikoorts/ambrosia_invoer.asp.  

  Draag volledig dekkende kleding en handschoenen bij het verwijderen van Ambrosia. 

Draag bij verwijdering tijdens het bloeiseizoen ook een mondkapje en veiligheidsbril.  

Eikenprocessierups  

De eikenprocessierups vormt een jaarlijks terugkerend probleem in 

een groot deel van Nederland. Van circa mei tot en met augustus 

gaat de eikenprocessierups op eikenbomen in processieachtige 

colonnes op zoek naar nieuwe eikenbladeren; vandaar de naam 

eikenprocessierups. Eikenbomen met rupsen zijn te herkennen aan 

de nesten; dichte spinsels van vervellinghuidjes, uitwerpselen en 

brandharen. Daarnaast zijn deze bomen vaak kaalgevreten.   

http://www.natuurkalender.nl/toepassingen/hooikoorts/ambrosia_invoer.asp
http://www.natuurkalender.nl/toepassingen/hooikoorts/ambrosia_invoer.asp


 

 

  

Gedurende deze periode verspreidt de rups brandhaartjes die bij 

mensen ernstige irritaties van de ogen en luchtwegen kunnen 

geven. Na contact met de brandharen ontstaan er na enkele uren 

klachten van de huid: pijnlijke jeuk en huiduitslag in de vorm van 

bultjes of blaasjes.  

  

De eigenaar van de besmette bomen is verantwoordelijk voor de 

overlast bestrijding en voor het waarschuwen van het publiek. Veel 

eikenbomen zijn eigendom van de gemeente, Rijkswaterstaat of 

van Staatsbosbeheer.   

  

Indien er eikenbomen met eikenprocessierupsen op het terrein of 

in de nabije omgeving staan, gelden de volgende adviezen:  

  

  Vraag advies bij uw gemeente of GGD.  

  Laat een deskundige het nest verwijderen.  

  Draag kleding met lange mouwen en broekspijpen en een gesloten kraag.   

  Laat kinderen niet buiten spelen en laat geen speelgoed buiten liggen.  

  

Wanneer u of een van de kinderen in contact is geweest met de 

rupsen of brandharen gelden de volgende adviezen:   

  

  Ga na aanraking van de rupsen of haren niet krabben of wrijven, maar strip de huid met 

plakband en spoel daarna met lauw water.  

  Spoel ook de ogen goed met lauw water.  

  Was de kleren (liefst op 60ºC of op 40 ºC en droog de kleding in een droogtrommel).  

  Neem bij ernstige klachten contact op met uw huisarts.  

  

Klachten verdwijnen over het algemeen binnen twee weken. Een 

zachte crème met menthol kan verlichting geven.  



 

 

Bijlage  

Voorbeeld logboek van onderhoud van een 

mechanisch ventilatiesysteem  

Locatie: ……..  datum  uitvoerder  certificaat   bijzonderheden  

Reiniging  

filter  

  

  

  

  

  

      

  

  

      

  

  

      

  

  

      

Vervanging  

filter  

  

  

  

  

      

  

  

      

  

  

      

  

  

      

Reiniging 

kanalen (om 

de 5-7 jaar)  

  

  

        

Reiniging 

ventielen (let 

op 

terugplaatsen 

in juiste stand)  

  

        



 

 

Meting 

luchtstroom 

via ventielen 

(debiet) om de 

5 jaar  

  

        

Inregeling van 

ventielen   

  

  

        

Vervanging 

van 

onderdelen  

  

  

        

 



 

 

Voorbeeld voor een logboek van de gemeten CO2 –gehaltes  

  

  

week  

Naam van de ruimte   CO2-gehalte van de 

ruimte op een moment 

dat er veel kinderen zijn  

datum en tijdstip van deze  

(hoogste) meetwaarde  

1        
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Werkinstructie Huisregels PM 

 

HUISREGELS – PM 
 

Algemeen • Aandacht voor kindervingers bij het sluiten van de deuren 

• Elektrische apparatuur buiten bereik van kinderen, hoog of ver 
naar achteren, plaatsen 

• Geen hete drank in de nabijheid van kinderen en hoog 
wegzetten 

• Geen losse snoeren 

• Geen rondslingerende tassen van PM’ers/Ouders op de groep 

• Kapot speelgoed meteen weggooien 

• Kind optillen onder oksels, middel of billen 

• Kind slofjes met antislip aantrekken tegen uitglijden. De 
schoenen van de kinderen in de daarvoor bestemde bak 
deponeren. 

• Kinderen zijn niet toegestaan op het kantoor 

• Kinderen mogen niet rennen in de binnenruimtes 

• Kinderen geen sieraden laten dragen iom ouders 

• Koordjes van raamdecoratie hoog opbinden 

• Lucifers/aanstekers altijd opbergen in kast of lade met slot 

• Niet dweilen als kinderen in de buurt zijn 

• Niet met voorwerpen/speelgoed gooien in de binnenruimtes 

• Onstabiele voorwerpen vastzetten 

• Per groep/locatie altijd een BHV-er aanwezig 

• Speelgoed na gebruik door de kinderen laten opruimen 

• Speelgoed met kleine onderdelen gescheiden opruimen 

• Spenen dagelijks controleren op kwaliteit 

• Tijdig lampen vervangen 

• Vloeren regelmatig controleren op kleine voorwerpen en 
constant zo vrij mogelijk houden van speelgoed 

• Wanneer een kind meer dan 38°C koorts heeft, of open 
blaasjes zoals waterpokken, een koortslip of krentenbaard, 
dan mag het niet gebracht worden.  

• Wekelijks veiligheidsstrips controleren 

• Wekelijks stopcontactbeveiligers controleren 

Entree • Antislip mat op de gang indien noodzakelijk 

• Geen kinderwagens plaatsen in de doorloop van de gang 
maar op de aangewezen plek  



 

 

• Bij het betreden van de groep de veiligheidshekjes sluiten. 

• De jassen en tassen van de kinderen aan de kapstok. 

Slaapruimte • Bedjes wekelijks controleren op stevigheid 

• 2 à 3 keer per slaapperiode kijken of alles goed gaat met de 
kinderen, afhankelijk van de leeftijd, en of er geen beentjes of 
armpjes tussen de spijlen van het bed zitten. 

• Geen dekentjes gebruiken bij kinderen onder de 2 jaar 

• Geen spenen aan koordjes bevestigen 

• Kind meteen uit bed halen als ze wakker zijn 

• Klein lichtje laten branden voor beter zicht 

• Thermometer ophangen voor kamertemperatuurcontrole 

• Wekelijks de bedjes controleren op scherpe randen 

Leefruimte • Altijd gebruik maken van de sloten aan de box 

• Houdt extra toezicht bij speeltoestellen 

• Kinderen niet laten spelen bij ramen/ruiten en de omkasting 
van de radiotor, regelmatig checken of het nog goed vast zit 

• Kinderen mogen niet in de kast klimmen, vragen als iets van 
de bovenste plank gepakt moet worden 

• Apparatuur op een veilige plek neerzetten,snoeren wegwerken 

• Geen opstapmogelijkheden bieden bij raam en/of box 

• Wanneer er gespeeld wordt met het poppenhuis, deze niet te 
hoog zetten 

• Altijd tuigje aandoen in de kinderstoel en vergenoeg van de 
tafel zetten en plaats beweeglijke kinderen naast medewerker  

• Meubilair/speeltoestellen regelmatig controleren op scherpe 
randjes / splinters 

• Speelgoed controleren en knuffels controleren op loszittende 
delen. 

Buitenruimte • Als het flink regent wordt er niet buiten gespeeld 

• Het buitenterrein controleren op zwerfvuil voordat de kinderen 
gaan spelen 

• Het buitenterrein mag niet behandeld worden met schadelijke 
bestrijdingsmiddelen 

• Kinderen controleren bij het jas aantrekken of er geen 
koordjes e.d. aanwezig zijn. 

• Altijd overzicht blijven houden, zeker bij speeltoestellen 

• Het buitenterrein zo vrij mogelijk houden van speelgoed 

• Kinderen mogen niet klimmen op hek en omheining 

• Kinderen mogen niet rennen op het terrein 



 

 

• Als de schommel wordt gebruikt behoort er een medewerker 
toezicht te houden en waarschuwt kinderen er omheen / 
schommel na gebruik meteen opbergen 

• Tijdens de zomermaanden, kinderen bij het buitenspelen 
regelmatig insmeren met zonnebrand 

• Speeltoestellen wekelijks controleren op veiligheid 

• Houten buitenspeelgoed controleren op splinters 

• Zandbak maandelijks controleren op ruwe randen 

• Hekwerk maandelijks controleren op onveilige plekken 

Sanitair • Kinderen zijn altijd onder toezicht in de toiletruimte en op de 
aankleedtafel en worden begeleid bij het beklimmen van het 
trapje 

• Kinderen die niet verschoond hoeven te worden mogen niet in 
de toiletruimte lopen 

• Gelieve geen billendoekjes in de kindertoiletten gooien, dit om 
verstopping te voorkomen. 

Keuken • Alle artikelen die gevaar op leveren voor kinderen zoals 
messen, plastic zakjes e.d., maar ook medicijnen moeten in 
een afgesloten lade bewaard worden 

• Afvalemmer en schoonmaakmiddelen hoog zetten/opbergen 
of in een afgesloten kast plaatsen 

• Geen opstapmogelijkheden bieden voor kinderen bij 
heetwaterkranen e.d. 

Sanitair Volwassen • Deze ruimte is afgesloten en niet toegankelijk voor kinderen 

Bergruimte • Kastdeur altijd op slot houden 

• Kinderen zijn niet toegestaan in de bergruimte binnen/buiten 

Omgeving • Bij halen en brengen van kinderen zijn de ouders / verzorgers  
verantwoordelijk voor toezicht op hun kinderen bij het 
oversteken e.d. 

• Hek controleren nadat alle ouders van het terrein zijn 
vertrokken 

• Bij uitstapjes voldoende leiding mee en de kleintjes vervoeren 
in de bolderkar. 

• Bij uitstapjes alleen kinderen meenemen waarvan ouders een 
toestemmingsverklaring hebben getekend. 

• Bij uitstapjes een presentielijst van de kinderen meenemen. 

• Altijd vooruit kijken voor inschatten op eventueel gevaar 

• Kinderen mogen niet nabij het hek, omheining spelen en wordt 
verteld dat ze niet mogen klimmen 
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Informatie ziektebeelden voor KDV, PSZ en BSO (zie volgende pagina) 
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Deze uitgave is te downloaden via:  
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Contact  
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T 020 555 54 15   
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Infectieziekten  

1.1  Wat zijn infectieziekten?  

Infectieziekten zijn ziekten die veroorzaakt worden door 

verschillende soorten bacteriën, virussen, parasieten of 

schimmels, we noemen deze samen “ziekteverwekkers”. 

Sommige zijn onschuldig of zelfs nuttig voor de mens, maar de 

meeste kunnen ziekte veroorzaken. Infectieziekten verspreiden 

zich op de volgende manieren:  

• via de handen;  

• via lichaamsvloeistoffen (bloed, speeksel, braaksel, 

ontlasting, enzovoorts);   

• via de lucht (via druppels door hoesten, huidschilfers of 

stof);   

• via voorwerpen (speelgoed);  

• via voedsel en water;  

• via dieren (huisdieren en insecten).  

  

Of een besmetting leidt tot infectie, heeft te maken met:   

• de hoeveelheid ziekteverwekkers waarmee iemand 

besmet is;  

• hoe gemakkelijk de ziekteverwekker mensen ziek maakt;  

• iemands lichamelijke conditie; de een wordt ziek, de 

ander voelt zich niet lekker en een derde heeft nergens 

last van.  

  

Verspreiding van ziekteverwekkers beperkt u door een goede 

hygiëne. Kinderen hebben nog een lage weerstand en kunnen erg 

ziek worden door ziekteverwekkers. Daarom zijn kinderen extra 

kwetsbaar. Zij hebben een grotere kans op het oplopen van een 

infectieziekte via andere kinderen en het gebruik van 

gezamenlijke spullen en toiletten. Een hygiënische omgeving is 



 

 

belangrijk voor de gezondheid van het kind. Hiervoor gelden de 

basisregels:  

• Breng wat vuil is niet in contact met wat schoon is, en 

andersom.  

• Maak schoon wat vuil is of gooi het weg.  

• Je kunt niet altijd aan de buitenkant beoordelen of iets 

vuil of schoon is.   

• Alles begint en eindigt met schone handen.  

  

Door aandacht te besteden aan hygiëne verkleint u de risico’s op 

ziektes, denk aan:  

• een schone leefomgeving;  

• goede persoonlijke hygiëne;   bewust hygiënisch 

gedrag.  

Weerstand en immuniteit  

Weerstand  

Een goede weerstand betekent dat het lichaam zich voldoende 

kan beschermen tegen ziekteverwekkers. Het lichaam probeert 

de ziekteverwekkers zo snel mogelijk weg te werken. Soms lukt 

dat niet of gebeurt het niet snel genoeg en wordt u ziek. Dit is bij 

kleine kinderen eerder het geval. Kinderen hebben nog een lage 

weerstand omdat zij deze nog moeten opbouwen.  

  

Immuniteit  

Immuniteit wordt opgebouwd door het oplopen van een infectie, 

het krijgen van borstvoeding en  door vaccinatie. Het lichaam 

heeft hierdoor antistoffen kunnen aanmaken tegen bepaalde 

ziekteverwekkers. Hierdoor hoeft iemand niet per se ziek te 

worden als deze nog een keer de infectie oploopt. Tegen 



 

 

sommige ziekteverwekkers kun je geen immuniteit opbouwen. 

Door opnieuw met deze ziekteverwekker in aanraking te komen 

kan iemand steeds weer ziek worden.   

  

Belang van hygiëne  

Hygiëne is het schoonmaken en desinfecteren van voorwerpen 

en oppervlakken, maar ook het wassen van de handen of het 

wassen van het lichaam. Een goede manier van hoesten en 

niezen toepassen is ook hygiëne. Door goede hygiëne houdt u 

vuil waarvan de ziekteverwekkers leven en de ziekteverwekkers 

zelf weg. Zo verlaagt u het risico op het verspreiden van 

infectieziekten en verbetert de gezondheid. 



 

 

Vaccinaties  

Weerstand bouw je op door het doormaken van een ziekte. Je 

kunt ook weerstand opbouwen door vaccinatie (inenting). Een 

vaccin bestaat uit verzwakte of gedode ziekteverwekkers. Het 

lichaam maakt dan antistoffen aan tegen de ziekteverwekker. 

Deze antistoffen beschermen het lichaam bij een echte infectie. 

Soms moeten inentingen vaker gegeven worden. Er bestaat niet 

tegen alle infectieziekten een vaccin.  

  

Rijksvaccinatieprogramma  

In Nederland worden alle kinderen gratis gevaccineerd tegen 12 

infectieziekten die ernstig kunnen verlopen. Vaccinatie is een 

hele goede manier om infectieziekten te voorkomen. Dat is 

belangrijk want deze infectieziekten zijn vaak moeilijk of niet te 

behandelen. Medicijnen helpen dan alleen bij het verlichten van 

de ziekteverschijnselen. . Het RIVM roept de kinderen op voor de 

vaccinaties. Kinderen krijgen de vaccinatie op het 

consultatiebureau, bij de GGD, of via het Centrum voor Jeugd en 

Gezin. Als een kind een vaccinatie mist, dan kan deze later 

ingehaald worden.  

  

Het Rijksvaccinatieprogramma en meer informatie kunt u online 

vinden en downloaden op:  

http://www.rijksvaccinatieprogramma.nl/ en op 

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma   

  

Vaccinaties buiten het Rijksvaccinatieprogramma  

Soms is het nodig om extra vaccinaties te halen, bijvoorbeeld 

voor een vakantie. Dit kan via de GGD, de huisarts of een 

vaccinatiecentrum. Kinderen met ouders uit landen waar 

tuberculose veel voorkomt, worden extra gevaccineerd tegen 

tuberculose met het BCG-vaccin.  

http://www.rijksvaccinatieprogramma.nl/
http://www.rijksvaccinatieprogramma.nl/
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma


 

 

  

Bijverschijnselen  

Na vaccinatie kunnen er bijverschijnselen optreden. De meeste 

bijwerkingen beginnen op de dag van de vaccinatie. Vaak zijn ze 

binnen 2 dagen weer over.   

  

De meest voorkomende klachten zijn:  

• Rode plek, een zwelling of pijn op de plek van de vaccinatie.  

• Pijn bij het bewegen van de arm of het been waarin is 

geprikt.  

• Koorts.  

• Hangerigheid en huilen.  

• Baby’s kunnen onrustig slapen of extra veel slapen.  

• Kinderen vanaf 4 jaar kunnen flauwvallen door de spanning.  

  

Bij de vaccinatie tegen bof, mazelen en rodehond (BMR) 

beginnen de bijwerkingen pas 5 tot 12 dagen na de vaccinatie. 

Dan kunnen de kinderen lichte koorts en vlekjes krijgen.  

  

Bij het BCG vaccin ontstaat er een klein zwerend wondje op de 

plaats van de prik. Dit is bij het  BCG-vaccin een teken dat het 

vaccin goed werkt.  

  

Vraag de ouder(s)/verzorger(s) om contact op te nemen met de 

huisarts of organisatie die de vaccinatie gegeven heeft als de 

bijverschijnselen blijven of verergeren.  

  



 

 

Registratie van de vaccinatiestatus van de kinderen door 

het kindercentrum  

In Nederland is meer dan 95% van de kinderen ingeënt. Toch 

komt er soms kinkhoest of mazelen voor. Vooral kinderen die 

(nog) niet gevaccineerd zijn lopen dan risico. Daarom is het 

belangrijk voor een kindercentrum om aan de ouders te vragen of 

hun kind deelneemt aan het Rijksvaccinatieprogramma en welke 

vaccinaties het kind al heeft gekregen.   

  

Ongevaccineerde kinderen  

In Nederland is het niet wettelijk verplicht om de kinderen te 

vaccineren. Er zijn ouders die  bijvoorbeeld vanwege hun 

levensbeschouwing  ervoor kiezen om hun kinderen niet te 

laten vaccineren. Het is over het algemeen niet nodig om 

ongevaccineerde kinderen te weigeren op het kindercentrum. In 

elk volgend hoofdstuk waar een ziektebeeld/infectieziekte 

behandeld wordt staat wanneer u welke kinderen moet of kunt 

weigeren.  

   



 

 

 

Zieke kinderen in het kindercentrum  

Een ziek kind  

Een ziek kind kan beter thuis blijven als het erg ziek is of de rest 

van de groep kan aansteken. Een kind met hoge koorts, dat veel 

overgeeft of met pijn, heeft rust, verzorging en extra aandacht 

nodig. Een kind met lichte ziekteverschijnselen zoals een 

snotneus of huiduitslag kan wel meedoen in de groep. Het is 

belangrijk om te weten of het kind op de groep kan blijven of dat 

u de ouders of arts moet waarschuwen.   

  

Let op de volgende punten bij de gezondheid van een kind:  

  

  Speelt en gedraagt het kind zich zoals gewoonlijk?  

  Praat het kind zoals normaal?  

  Reageert het kind op wat u zegt of doet?  

  Voelt het kind warm aan?  

  Huilt het kind vaker of langer dan anders?  

  Heeft het kind regelmatig een natte luier?  

  Ziet de ontlasting van het kind er anders uit dan normaal?  

  Wil het kind steeds liggen of slaapt het meer dan anders?  

  Klaagt het kind over pijn?  

  

Gezondheid van andere kinderen  

Bij sommige infectieziekten  die ernstig kunnen zijn  mag het 

zieke kind niet naar het kindercentrum komen om zo de groep en 

de beroepskrachten te beschermen. Het tijdelijk niet toelaten van 

een kind wordt ‘wering’ genoemd. Weer de kinderen alleen als 

anderen nog niet besmet zijn en altijd in overleg met de GGD.  



 

 

  

Wanneer waarschuwt u de ouders?  

Neem contact op met de ouders als een kind er niet goed uit ziet 

of zich niet lekker voelt. Niet elke gedragsverandering wordt door 

een ziekte veroorzaakt. Soms kan de ouder uitleggen waarom het 

kind zich zo gedraagt, bijvoorbeeld omdat het kind de vorige 

avond laat is gaan slapen. Als u denkt dat het kind opgehaald 

moet worden, beslist u met de ouders wat er gedaan kan worden 

tot zij het kind komen ophalen.  

  

Wanneer schakelt u de huisarts in?  

Normaal gesproken nemen de ouders van het kind contact op 

met de huisarts. Alleen bij dringend gevaar, neemt het 

kindercentrum zelf contact op zoals wanneer:  

• het kind het plotseling benauwd krijgt;  

• het kind bewusteloos raakt of niet meer reageert;  

• het kind plotseling hoge koorts krijgt;   het kind 

plotseling ernstig ziek wordt;   ernstige ongevallen 

gebeuren.  

  

Maak van te voren duidelijke afspraken over wie er contact 

opneemt met de arts, wie bij de groep blijft en wie met het zieke 

kind meegaat. Geen arts bereikbaar?  

• bel 112 voor een ambulance;  

• beschrijf duidelijk de situatie;  

• vermeld het adres en naam van het kindercentrum;  

 vraag om advies wat u in de tussentijd moet doen.  
Afspraken met de ouders over het ziektebeleid  

Informeer de ouders goed over de afspraken en de omgang met 

zieke kinderen op het kindercentrum. Bespreek de afspraken en 



 

 

het ziektebeleid bij het plaatsingsgesprek en geef de afspraken 

op papier mee aan de ouders.  

  

Afspraken over het beleid bij ziekte van het kind:  

1. De werkwijze van het afmelden van een ziek kind door de 

ouders.  

2. De redenen voor het kindercentrum om een ziek kind te 

laten ophalen.  

  

Beleid bij besmettelijke ziekten  

1. Ouders melden besmettelijke ziekten van hun kind bij de 

leiding.  

2. De leiding overlegt zo nodig met de GGD, afdeling 

infectieziektebestrijding.  

  

De GGD geeft onder ander advies over:  

• Het wel of niet weren van een kind.  

• Maatregelen om verspreiding te beperken.  

• Ouders van andere kinderen informeren over de ziekte, 

zodat zij kunnen opletten op de verschijnselen.  

• Overige kinderen uit voorzorg medicijnen of vaccin geven. 

Vaak zijn er geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.  

  

Kinderen met een chronische ziekte of afweerstoornis  

Sommige kinderen hebben een bepaalde afweerstoornis 

waardoor zij vatbaarder zijn voor ziektes. Wanneer het 

kindercentrum hiervan op de hoogte is kunnen zij de ouders 

informeren wanneer er een infectieziekte heerst.  

  



 

 

Risico’s voor beroepskrachten  

Sommige infectieziekten kunnen ook gevaarlijk zijn voor 

zwangere. De arbodienst kan hier advies over geven. Maak met 

de arbodienst afspraken over beroepskrachten die zwanger zijn 

of willen worden.  

    

Wanneer schakelt u de GGD in?  

Is er misschien een besmettelijke ziekte op het kindercentrum, 

overleg dan met de afdeling infectieziektebestrijding van de GGD. 

De GGD geeft informatie over wat je kunt of moet doen. Soms 

neemt de GGD contact op met de ouders en (met toestemming 

van de ouders) met de behandelende arts. De GGD kan voor een 

informatiebrief zorgen die het kindercentrum uitdeelt aan de 

andere ouders.  

  

Wettelijke verplichte melding van infectieziekten (Artikel 

26 van de Wet Publieke Gezondheid)  

Wanneer er een ongewoon aantal kinderen en medewerkers met 

een bepaalde ziekte in een kindercentrum komen moet dit 

volgens de Wet publieke gezondheid artikel 26 gemeld worden 

bij de GGD.  

Als er een infectieziekte voorkomt in het kindercentrum moeten 

er bepaalde stappen genomen worden. Hoe sneller er wordt 

gehandeld, hoe kleiner de kans is dat anderen ziek worden. Voor 

het goed en snel handelen, gelden de volgende normen:  

  

  Meld binnen één werkdag de verplichte infectieziekte bij de lokale GGD.  



 

 

  Meld ziektes bij:  o  acute maag- en 

darmaandoeningen; o  geelzucht; o 

 huidaandoeningen;  

o  andere ernstige aandoeningen zoals hersenvliesontsteking of meerdere gevallen 

van longontsteking in korte tijd.  

  Verzamel de volgende gegevens: o  naam, 

geslacht, geboortedatum, adres; o 

 de klacht, beloop en ernst; o 

 eventuele besmettingen of oorzaak.  

  

Indien in de volgende hoofdstukken onder het kopje ‘Melding bij 

de GGD’ opgenomen staat dat het gemeld moet worden betreft 

het zowel de zieke kinderen als zieke medewerkers.  

  

Informatie  

Voor meer informatie over infectieziekten of uw lokale GGD gaat 

u naar www.ggd.nl.  

    

Ziektebeelde

n  

Bof  
Wat is het?  

Bof komt door een virus dat de speekselklieren laat opzwellen. In 

Nederland worden de meeste kinderen gevaccineerd tegen de 

bof en komt de ziekte dus weinig voor. De bof kan zonder 

verschijnselen verlopen en het besmette kind kan toch anderen 

besmetten.   

http://www.ggd.nl/
http://www.ggd.nl/


 

 

De ziekte begint met koorts en gaat samen met algemene 

ziektesymptomen als spierpijn, hoofdpijn en malaise.  

  

De verschijnselen van bof zijn:  

• dikke wang (-en) door ontsteking van de speekselklieren;  

• pijn in of achter het oor;   

• pijn bij kauwen en slikken;  

• deze kenmerkende symptomen zijn binnen 7 dagen weer 

verdwenen.   

  

Zodra het kind geneest van de bof is hij levenslang beschermd.  

  

Besmetting  

Het virus verspreidt zich via kleine vochtdruppeltjes in de lucht, 

die komen uit de neus, keel en mond van het zieke kind. De ziekte 

is het meest besmettelijk vanaf één tot twee dagen vóór, tot vijf 

dagen na het begin van de zwelling.  

  

Wat kunt u als beroepskracht doen?  

• Ventileer de ruimte goed door ramen en deuren op een 

kier te zetten.  

• Pas de hygiëneregels handen wassen, hoesten en niezen, 

desinfecteren en schoonmaken van deze richtlijn goed 

toe.  

  

Melding bij de GGD  

De bof moet door de behandelende arts bij de GGD gemeld 

worden. Het kindercentrum hoeft de bof niet zelf te melden. U 

kunt met de GGD overleggen over het informeren van de ouders.  

  



 

 

Toelaten of weren  

Een kindercentrum hoeft kinderen met bof niet te weren.   

  

Aanvullende informatie  

Voor aanvullende informatie kunt u de Veel gestelde vragen of de 

Onderwerp pagina Bof op de RIVM-site raadplegen.   

    

Diarree en braken  

Wat is het?  

Diarree kan ontstaan door verschillende oorzaken. Verschillende 

soorten ziekteverwekkers zoals bacteriën, virussen of parasieten 

kunnen diarree veroorzaken. Meestal gaat diarree binnen een 

paar dagen vanzelf over. Als het kind lang diarree heeft, kan een 

arts een laboratoriumonderzoek laten doen om te zoeken naar 

de oorzaak. Als er bloed of slijm bij de diarree zit kan dit op een 

ernstige ziekte wijzen.   

  

De verschijnselen van diarree zijn:  

  meer dan 

driemaal per dag 

waterdunne 

ontlasting;  

 vaak 

buikkrampen, braken 

en soms koorts.  

  

Besmetting  

In ontlasting en braaksel zitten ziekteverwekkers. Wanneer de 

handen niet goed worden gewassen na een toiletbezoek of het 

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Bof
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Bof
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Bof
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Bof
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Bof


 

 

verschonen van een luier, kunnen de handen besmet raken met 

ziekteverwekkers die diarree en braken veroorzaken. Via de 

handen komt de ziekteverwekker op de omgeving en objecten 

terecht. Iemand raakt besmet als deze vuile handen of besmette 

objecten in de mond stopt.  

  

Via het braken komen de ziekteverwekkers in de lucht en op 

spullen terecht. Iemand kan besmet zijn met een besmettelijke 

bacterie of virus maar geen klachten hebben. Hij kan dan toch 

anderen besmetten. Virussen en bacteriën kunnen al enkele 

dagen in de ontlasting zitten voordat iemand ziek wordt.  

  

Wat kunt u als beroepskracht doen?  

• Laat het kind veel water drinken om uitdroging te 

voorkomen.  

• Pas de hygiëneregels handen wassen, desinfecteren, 

schoonmaken, verschonen en voedselvoorbereiding van 

deze richtlijn goed toe.  

• Maak bij het voorkomen van diarree de toiletten vaker 

schoon, denk hierbij ook aan de deurknop, kraan, trekker 

en vloer.  

• Laat de zieke een eigen toilet gebruiken. Kan dat niet? 

Maak dan het toilet direct schoon als de zieke naar het 

toilet is geweest.  

• Informeer de ouders als u bloed vindt in de ontlasting.  

  

Melding bij de GGD  

  

Diarree is een meldingsplichtige ziekte op basis van 

artikel 26 Wet publieke gezondheid, wanneer er 

meerdere personen op de groep diarree hebben.  

  

Toelaten of weren?  



 

 

Kinderen met diarree voelen zich vaak te ziek om naar het 

kindercentrum te komen. Voelt het kind zich weer goed, dan kan 

het gewoon naar het kindercentrum.  

  

Heeft een kind bloed bij de diarree, informeer dan de ouders 

zodat zij met het kind naar de huisarts kunnen gaan.  

  

Soms worden kinderen met diarree wel geweerd op advies van 

de GGD.  

  

Opmerking  

• Diarree hoeft niet altijd te komen door een ziekte. Ook 

voedselallergie of bepaalde darmafwijkingen kunnen 

diarree veroorzaken.  

• Kinderen die nog borstvoeding krijgen hebben vaak ook 

dunne ontlasting, dit is geen diarree.  

   



 

 

 

Hand-, voet- en mondziekte  

Wat is het?  

Hand-, voet- en mondziekte wordt veroorzaakt door 

verschillende soorten virussen. Vooral kinderen krijgen deze 

ziekte. Een kind kan vaker dezelfde ziekte krijgen maar dan van 

een ander type virus.   

  

De verschijnselen van hand-, voet- en mondziekte zijn:  

 pijnlijke kleine (1 tot 5 millimeter) blaasjes in de mond die 

vrij gemakkelijk stuk gaan en daarna op de handpalmen en 

voetzolen; in aantal sterk variërend van 5 tot meer dan 100. 

Het zijn eerst kleine rode vlekjes die uitgroeien tot kleine 

blaasjes;  misselijkheid;  soms koorts.  

  

In zeldzame gevallen kan het virus ernstige verschijnselen geven 

bij pasgeborenen, waardoor een kind hoge koorts kan krijgen 

en/of suf wordt. Men moet dan direct de huisarts waarschuwen.  

De tijd tussen het besmet raken en ziek worden (incubatietijd) is 

meestal 3 tot 6 dagen.  

  

Meestal verdwijnen alle blaasjes na één week zonder dat er 

littekens ontstaan.   

  

Besmetting  

Het virus kan via de handen in de mond terecht komen door:  

• Het vocht uit de blaasjes.  

• Druppeltjes die door hoesten en niezen in de lucht 

komen.  



 

 

• Ontlasting, de toiletbril, spoelknop, kraan, deurkruk en 

lichtknop van het toilet.  

• Objecten waar een ziek kind mee heeft gespeeld of 

gewerkt.  

  

Iemand is al besmettelijk voor hij zelf klachten heeft. Als de ziekte 

over is, blijft iemand nog een tijd besmettelijk. De tijd tussen het 

besmet raken en ziek worden is meestal 3 tot 6 dagen.   

  

Wat kunt u als beroepskracht doen?  

• Ventileer de ruimte goed door ramen en deuren op een 

kier te zetten.  

• Pas de hygiëneregels handen wassen, hoesten en niezen, 

desinfecteren, schoonmaken, verschonen en 

voedselvoorbereiding van deze richtlijn goed toe.  

• Raak het vocht van de blaasjes niet aan.  

• Maak speelgoed dat kinderen in de mond stoppen elke 

dag schoon met gewoon schoonmaakmiddel.  

  

Melding bij de GGD  

  

Vlekjesziekten zijn meldingsplichtig op basis van artikel 

26 Wet publieke gezondheid wanneer er twee 

personen of meer, binnen twee weken dezelfde uitslag 

hebben.  

  

Toelaten of weren?  

Het kindercentrum hoeft kinderen met hand-, voet- en 

mondziekte niet te weren.  

Hand-, voet- en mondziekte is immers al besmettelijk voordat er 

klachten zijn. Ook kun je besmet raken zonder ziek te worden. 

Thuishouden van kinderen met blaasjes op handen en voeten en 



 

 

of de mond helpt dan niet meer om verspreiding van de ziekte te 

voorkomen.  

  

Opmerkingen  

Deze ziekte wordt vaak verward met 'mond- en klauwzeer' bij 

koeien. Mond- en klauwzeer komt alleen bij dieren voor en is niet 

besmettelijk voor mensen. Hand-, voet- en mondziekte komt 

alleen bij mensen voor en is niet besmettelijk voor dieren.  

  

Aanvullende informatie  

Voor aanvullende informatie kunt u de Veel gestelde vragen 

Hand-, voet- en mondziekte op de RIVM-site raadplegen.  

   

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Hand_voet_en_mondziekte
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Hand_voet_en_mondziekte
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Hand_voet_en_mondziekte
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Hand_voet_en_mondziekte
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Hand_voet_en_mondziekte
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Hand_voet_en_mondziekte
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Hand_voet_en_mondziekte


 

 

 

Hepatitis A (geelzucht)  

Wat is het?  

Hepatitis A (besmettelijke geelzucht) komt door een virus dat 

voor leverontsteking zorgt. Hepatitis A komt veel voor in landen 

waar de hygiëne slecht is, zoals in derde wereldlanden. Maar ook 

in Nederland komt de ziekte nog soms voor. De ziekte kan 

voorkomen worden door vaccinatie. Soms hebben mensen met 

hepatitis A weinig of geen klachten, vooral bij kinderen is dit het 

geval, maar kunnen nog wel anderen besmetten. Er zijn geen 

medicijnen tegen geelzucht, de ziekte gaat vanzelf over. Als 

iemand wel klachten heeft gaan deze meestal na een paar weken 

wel over. Het kan ook langer duren, tot wel 3 maanden.  

  

De klachten bij geelzucht zijn:  

• misselijk;  

• erg moe;  

• weinig zin in eten;  

• koorts;  

• geel worden van het oogwit en de huid;   donkere 

urine en lichtgekleurde ontlasting;   buikpijn.  

  

Besmetting  

Het virus zit in de ontlasting van het zieke kind. Als er ontlasting 

restjes op de handen komen, dan kan het virus verder verspreid 

worden. Een kind is besmettelijk vanaf een week vóór tot een 

week ná het begin van de klachten. Zelfs wanneer er geen 

klachten zijn, kan iemand met het hepatitis A-virus toch anderen 

besmetten.  

  

Wat kunt u als beroepskracht doen?  



 

 

• Was uw handen met water en zeep na het verschonen 

van een kind.  

• Pas de hygiëneregels handen wassen, desinfecteren, 

schoonmaken, verschonen en voedselvoorbereiding van 

deze richtlijn goed toe, extra aandacht hiervoor is 

noodzakelijk om besmetting en verspreiding te 

voorkomen.  

• Maak bij een uitbraak de toiletten vaker schoon, denk 

hierbij ook aan de deurknop, kraan, trekker en vloer.  

• Maak de omgeving extra goed schoon en desinfecteer.  

• Maak het speelgoed elke dag schoon en desinfecteer.  

  

Melding bij de GGD  

  

Hepatitis A (Geelzucht) is een meldingsplichtige 

ziekte op basis van artikel 26 Wet publieke 

gezondheid.  

  

De behandelende arts moet hepatitis A melden bij de GGD.  

  

Toelaten of weren?  

Een kindercentrum hoeft kinderen met hepatitis A die zich goed 

voelen niet te weren. Meestal zijn er dan al meer kinderen 

besmet. Hepatitis A is al besmettelijk voordat iemand zelf 

klachten heeft. Ook kun je besmet raken zonder ziek te worden. 

Thuisblijven helpt dan niet om te voorkomen dat anderen ziek 

worden. Behalve als een kind Hepatitis A oploopt tijdens een 

vakantie en nog niet op het kindercentrum is geweest, dan heeft 

het nog geen anderen kunnen besmetten. Deze kinderen mogen 

wel geweerd worden tot 1 week nadat ze geel zijn gaan zien.  

  



 

 

Opmerkingen  

De GGD kan kinderen en beroepskrachten vaccineren tegen 

hepatitis A als zij gebruik maken van hetzelfde toilet als het kind 

met hepatitis A.  

  

Aanvullende informatie  

Voor aanvullende informatie kunt u de Veel gestelde vragen 

hepatitis A of de Onderwerp pagina hepatitis A op de RIVM-site 

raadplegen.  

   

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Hepatitis_A
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Hepatitis_A
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Hepatitis_A
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hepatitis_A
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hepatitis_A
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hepatitis_A
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hepatitis_A


 

 

 

Hepatitis B  

Wat is het?  

Hepatitis B komt door het hepatitis B virus, dat voor 

leverontsteking zorgt. De meeste kinderen in Nederland worden 

nu gevaccineerd tegen deze ziekte. De ziekte kan enkele weken 

tot zes maanden duren en gaat meestal vanzelf over. Sommige 

mensen blijven het virus levenslang houden. Zij kunnen zolang ze 

het virus bij zich dragen steeds weer andere mensen besmetten. 

Deze mensen heten hepatitis B dragers. Als iemand geen drager 

is maar wel is genezen van het virus, dan wordt hij nooit meer 

ziek en is levenslang immuun. Hepatitis B kan zowel met als 

zonder ziekteverschijnselen verlopen.  

  

De verschijnselen van hepatitis B zijn:  

• moeheid;  

• buikpijn;  

• misselijkheid;  

• soms koorts en gewrichtsklachten;  

• soms geelverkleuring van oogwit en huid (geelzucht) en 

daarbij een donkere urine en het ontkleurt de ontlasting; 

lijkt op stopverf.  

  

Besmetting  

Het hepatitis B-virus wordt via bloed of zichtbaar met bloed 

verontreinigde lichaamsvloeistoffen overgebracht. Het virus 

dringt binnen via de beschadigde huid en intacte slijmvliezen, 

inclusief spatten in oogslijmvlies. Dit betreft dus ook bijten of 

gebeten worden (tot bloeden toe) door geïnfecteerde personen) 

Baby’s kunnen tijdens de geboorte besmet raken door hun 

moeder. Daarnaast is hepatitis B ook seksueel overdraagbaar.  



 

 

  

Hepatitis B krijgt u niet door: hoesten, niezen, huidcontact (indien 

geen open onbedekte wondjes) zoenen, zweet, tranen, braaksel, 

urine, ontlasting, gemeenschappelijk gebruik van glazen, borden, 

potloden of toilet. Neem bij twijfel contact op met de GGD.  

  

Wat kunt u als beroepskracht doen?  

• Pas de hygiëneregels handen wassen, desinfecteren, 

schoonmaken, verschonen en voedselvoorbereiding van 

deze richtlijn goed toe, extra aandacht hiervoor is 

noodzakelijk om besmetting en verspreiding te 

voorkomen.  

• Vermijd contact met bloed.  

• Dek wondjes aan de handen af met een waterafstotende 

pleister.  

• Gebruik bij ongelukjes met bloed wegwerphandschoenen.  

• Gebruik niet dezelfde nagelschaartjes, vijltjes en 

tandenborstels (hierop kunnen bloedresten zitten).  

  

Melding bij de GGD  

  

Hepatitis B is een meldingsplichtige ziekte op basis 

van artikel 26 Wet publieke gezondheid.   

  

Toelaten of weren?  

Een kindercentrum hoeft kinderen met hepatitis B niet te weren.  

  

 

  



 

 

Opmerkingen  

Alle kinderen in Nederland die meedoen aan het Rijksvaccinatie 

programma worden sinds augustus 2011 gevaccineerd tegen 

hepatitis B.  

Overleg met de GGD wat er gedaan moet worden 

als een kind een drager is. Overleg bij bloed-

bloedcontact altijd met de GGD.  

  

Aanvullende informatie  

Voor aanvullende informatie kunt u de Veel gestelde vragen 

Hepatitis B op de RIVM-site raadplegen.  

   

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Hepatitis_B
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Hepatitis_B
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Hepatitis_B


 

 

 

Hersenvliesontsteking  

Wat is het?  

Bij een hersenvliesontsteking zijn de vliezen om de hersenen (en 

het ruggenmerg) ontstoken. Verschillende virussen en bacteriën 

kunnen hersenvliesontsteking veroorzaken.   

  

De meest voorkomende verschijnselen van een 

hersenvliesontsteking zijn:  

• hoge koorts;  

• koude rillingen;  

• verwardheid;  

• hoofdpijn;  

• nekstijfheid: dit is een pijnlijke en stijve nek bij het 

vooroverbuigen van het hoofd.  

Kenmerkend hierbij is dat de kin niet op de borst kan 

worden gebracht;  

• braken;  

• misselijkheid.  

o  Bij meningokokken: soms komen er hele kleine 

vlekjes in de huid. Deze zijn rood of paars en kunt 

u niet wegdrukken.   

  

Zuigelingen en kinderen krijgen vaak ook de volgende klachten:  

• lage temperatuur of koorts;  

• sufheid;  

• slecht drinken;  

• prikkelbaarheid;  

• luierpijn: huilen bij het verschonen;  

• ongewoon huilen  



 

 

• soms treden schokjes van het lichaam op en/of draaien 

de ogen weg.  

  

Een ernstige vorm van hersenvliesontsteking wordt veroorzaakt 

door de meningokokbacterie. Deze bacterie kan binnen een paar 

uur levensgevaarlijk zijn. Het snel herkennen en behandelen van 

een hersenvliesontsteking is daarom erg belangrijk.   

  

Besmetting  

De bacteriën en virussen verspreiden via het hoesten, niezen, 

praten of door direct contact. Veel mensen dragen de bacterie 

zelf in hun neus zonder dat zij dit weten.  

  

Wat kunt u als beroepskracht doen?  

Bel onmiddellijk de huisarts of de eerste hulp als een kind 

klachten heeft zoals luierpijn, onwillekeurige schokjes, 

nekstijfheid, sufheid of bewusteloosheid hoge koorts én rood 

paarse vlekjes in de huid die zichtbaar blijven als er met een 

doorzichtig klas op gedrukt wordt. Wacht niet tot de ouders 

komen!   

  

• Ventileer de ruimte goed door ramen en deuren op een 

kier te zetten.  

• Pas de hygiëneregels handen wassen, desinfecteren en 

schoonmaken van deze richtlijn goed toe.  

• Was de handen van de kinderen na het hoesten en niezen 

in de handen.  

• Hoest en nies in een papieren zakdoek en gooi deze 

meteen weg.  

  



 

 

Melding bij de GGD  

Overleg met de GGD over het informeren van de overige ouders. 

De behandelend arts moet sommige vormen van 

hersenvliesontsteking ook melden bij de GGD.  

Toelaten of weren?  

Een kindercentrum hoeft kinderen met hersenvliesontsteking niet 

te weren.   

  

Opmerking  

• Heeft iemand meningokokkenziekte? Dan is het soms 

nodig om medicijnen te geven aan gezinsleden. De 

medicijnen helpen dan om de ziekte te voorkomen bij 

anderen. De GGD bekijkt samen met de arts of dat nodig 

is.  

• Baby's worden via het Rijksvaccinatieprogramma 

gevaccineerd tegen meningokokkentype C.  

  

Aanvullende informatie  

Voor aanvullende informatie kunt u de Veel gestelde vragen 

Meningokokken op de RIVM-site raadplegen.  

   

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Meningokokken
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Meningokokken
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Meningokokken


 

 

 

Hoofdluis  

Wat is het?  

Volwassen hoofdluizen zijn kleine, beestjes van ongeveer drie 

millimeter groot en zijn te zien bij controle. Luizen leven van het 

bloed dat zij opzuigen op de hoofdhuid en zitten het liefst achter 

de oren, in de nek of onder een pony; behaarde en warme 

plekjes. Hij is grijsblauw of, nadat hij bloed opgezogen heeft, 

roodbruin van kleur. De neten (eitjes van de luizen), zijn 1 

millimeter groot en grijswit van kleur. Ze lijken op roos. Het 

verschil is dat roos los zit terwijl neten juist aan het begin van de 

haren kleven. Neten komen binnen tien dagen uit en na een week 

kunnen de jonge luizen weer nieuwe eitjes leggen. Kinderen met 

luizen klagen vaak van jeuk op de hoofdhuid. Niet ieder kind met 

luizen heeft last.  

  

Besmetting  

Hoofdluis kun je krijgen van contact met iemand die hoofdluis 

heeft: de luizen lopen van het ene hoofd naar het andere. Ze 

verplaatsen zich niet via kleding.  

  

Behandeling  

Er zijn drie manieren om hoofdluis te behandelen:  

1. kammen;  

2. kammen in combinatie met gebruik van een 

antihoofdluismiddel;  

3. warme lucht.  

  



 

 

Kammen  

Hoofdluis kunt u behandelen door 14 dagen lang elke dag te 

kammen.  

Het kammen gaat als volgt:  

• Maak het haar goed nat, bescherm de ogen met een 

washandje.  

• Breng ruim crèmespoeling in het haar en spoel dit NIET 

uit.  

• Kam de knopen en klitten uit het haar met een gewone 

kam.  

• Houd het hoofd voorover boven een wasbak of een stuk 

wit papier en kam het haar van achteren naar voren met 

een fijntandige kam tegen de schedelhuid aan; start bij 

het ene oor en schuif na elke kambeweging, plukje voor 

plukje, op richting het andere oor.  

• Veeg tussendoor de fijntandige kam regelmatig af aan 

een witte papieren servet of zakdoek en kijk of er luizen 

op het papier zichtbaar zijn. Spoel gevonden luizen door 

de wc of wasbak.  

• Spoel de crèmespoeling uit het haar.  

• Na gebruik de kam goed reinigen met water en zeep en 

de luizen en neten verwijderen.  

• Vastgeplakte neten kan men eventueel losweken door 

een doekje met azijn op het haar te deppen.  

  

Kammen in combinatie met een antihoofdluismiddel  

• U kunt ook dagelijks kammen combineren met een 

antihoofdluismiddel. Herhaal de behandeling met 

antihoofdluismiddel volgens instructie van de fabrikant na 

7-9 dagen. Kinderen jonger dan 6 maanden mogen alleen 

onder medisch toezicht worden behandeld met 

antihoofdluismiddelen.   



 

 

Antihoofdluismiddelen zijn verkrijgbaar inde vorm van 

een lotion of shampoo. Middelen met dimeticon hebben 

de voorkeur, tegen malathion en permetrine is de 

hoofdluis steeds vaker ongevoelig.   

• Bij zwangerschap en het geven van borstvoeding kunt u 

de kambehandeling met crèmespoeling volgen. Het 

gebruik van antihoofdluismiddelen op basis van 

malathion en permetrine wordt afgeraden aan 

zwangeren en vrouwen die borstvoeding geven. Wij 

adviseren u antihoofdluismiddelen op basis van 

dimeticon alleen te gebruiken in overleg met een arts. 

Voor baby’s onder de 6 maanden adviseren wij de 

uitkambehandeling. Antihoofdluismiddelen mogen bij 

zwangeren en baby’s onder de 6 maanden alleen onder 

medisch toezicht worden gebruikt.  

• De GGD kan adviseren over de werkzaamheid van de 

diverse middelen. Antihoofdluismiddel wordt niet 

gebruikt om besmetting te voorkomen.  

  

Warme lucht  

Hoofdluis kan ook worden behandeld met warme lucht. Een 

speciaal apparaat, de AirAllé doodt de luizen en eitjes door ze uit 

te drogen (dus niet door verwarming). Deze apparaten zijn ook 

geschikt voor haarsoorten die moeilijk te kammen zijn. In 

Nederland is de AirAllé  alleen verkrijgbaar voor professionals en 

te gebruiken bij kinderen boven de 4 jaar.  

  

Melding bij de GGD  

Hoofdluis hoeft niet gemeld te worden. Als er problemen zijn met 

de hoofdluisbestrijding kan de GGD om advies worden gevraagd.  

  

Toelaten of weren?  



 

 

Een kindercentrum hoeft kinderen met hoofdluis niet te weren.   

  

Opmerkingen  

Informeer naar het eigen beleid van het kindercentrum, vaak is 

deze aanwezig.   

Beroepskrachten kunnen de kinderen regelmatig controleren op 

luizen en neten. Als kinderen luizen hebben worden de ouders 

geïnformeerd om ze te behandelen, andere ouders worden 

gewaarschuwd om extra op te letten. Neem contact op met de 

GGD voor praktische ondersteuning; zij hebben vaak 

standaardbrieven die u kunt gebruiken om ouders te informeren.  

  

Aanvullende informatie  

Voor aanvullende informatie kunt u de Veel gestelde vragen over 

hoofdluis op de RIVM-site raadplegen.  

    

Kinkhoest  

Wat is het?  

Kinkhoest ontstaat door een bacterie. In Nederland worden 

kinderen ingeënt tegen kinkhoest. Toch komt het regelmatig voor 

bij kinderen en volwassenen. Kinkhoest kan beginnen met koorts, 

verkoudheid en hoesten. Na ongeveer 2 weken verergert het 

hoesten vooral ’s nachts. Dat kan een opvallend blaffende hoest 

zijn.   

Tijdens de hoestbui kan iemand erg benauwd worden en gaan 

braken.   

Bij volwassenen lijkt kinkhoest vaak op een zware verkoudheid. 

Bij jonge baby’s zijn de klachten soms anders zoals; slecht eten, 

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/Vragen_en_antwoorden_over_hoofdluis
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/Vragen_en_antwoorden_over_hoofdluis
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/Vragen_en_antwoorden_over_hoofdluis


 

 

moeite met ademen, blauw aanlopen. De tijd tussen besmet 

raken en ziek worden is meestal 7 tot 10 dagen. Baby’s kunnen 

erg ziek worden van kinkhoest.  

  

Besmetting  

De kinkhoestbacterie zit in de keel van iemand die besmet is. 

Door hoesten en niezen komen kleine druppeltjes met de 

bacterie in de lucht. Mensen kunnen deze druppeltjes inademen 

en besmet raken.  

Kinkhoest is vooral besmettelijk aan het begin van de ziekte. 

Iemand weet dan vaak nog niet dat hij kinkhoest heeft. Iemand is 

besmettelijk tot 4 weken na het begin van de erge hoestbuien.  

Als iemand antibiotica krijgt is het na een week na start van de 

therapie niet meer besmettelijk.  

  

Wat kunt u als beroepskracht doen?  

• Ventileer de ruimte goed door ramen en deuren op een 

kier te zetten.  

• Pas de hygiëneregels: hoesten en niezen, handen wassen, 

desinfecteren, schoonmaken en voedselvoorbereiding 

van deze richtlijn goed toe.  

• Overleg met de GGD wanneer een kind of medewerker 

kinkhoest heeft, of verdacht wordt van kinkhoest.   

• Houd kinderen met kinkhoest weg bij zwangere vrouwen 

en jonge baby’s.  

  

Melding bij de GGD  

De behandelend arts moet kinkhoest melden bij de GGD.  

  

Toelaten of weren?  



 

 

Een kindercentrum hoeft kinderen met kinkhoest niet te weren. 

Op het moment dat het kind al ziek is, is de meest besmettelijke 

periode meestal al voorbij.  

  

Aanvullende informatie  

Voor aanvullende informatie kunt u de Veel gestelde vragen over 

Kinkhoest op de RIVM-site raadplegen.  

    

Koortslip  

Wat is het?  

Een koortslip komt door een virus. Eenmaal besmet, blijft dit 

virus levenslang in het lichaam. De meeste mensen in Nederland 

dragen dit virus bij zich. Een koortslip ontstaat wanneer iemand 

een lage weerstand heeft, koorts heeft of te lang in de zon heeft 

gezeten. Baby’s jonger dan een maand kunnen ernstig ziek 

worden als zij besmet raken met het virus.  

  

Iemand met koortslip heeft last van:  

• blaasjes met vocht in of rond de mond en/of op de lippen 

of in het gezicht;  

• de blaasjes voelen branderig, pijnlijk en/of jeukend aan;   

• na een paar dagen worden de blaasjes wondjes; ze 

barsten open, drogen in en/of er komt een korstje op.  

  

Besmetting  

Het vocht in de blaasjes is zeer besmettelijk. Het virus verspreidt 

zich door het aanraken van de blaasjes met de handen of door 

het zoenen. Het virus kan via de handen en/of seksueel contact 

ook aan de geslachtsdelen komen en daar blaasjes veroorzaken. 

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Kinkhoest
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Kinkhoest
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Kinkhoest


 

 

Iemand is met name besmettelijk vanaf het moment dat de 

blaasjes ontstaan en openbarsten. De besmettelijkheid blijft 

bestaan totdat de blaasjes helemaal ingedroogd zijn of dat er een 

korstje op zit.  

  

Wat kunt u als beroepskracht doen?  

• Was de handen van de kinderen of die van u na het 

aanraken van de huid of blaasjes.  

• Het kind gebruikt zijn eigen bestek, borden en bekers.  

• Laat de ouders de wondjes en blaasjes afdekken.  

• Raak de koortslip niet aan.  

• Zoen geen baby’s.  

• Pas de hygiëneregels: hoesten en niezen, handen wassen, 

desinfecteren, schoonmaken en voedselvoorbereiding 

van deze richtlijn goed toe.  

  

Melding bij de GGD  

Een koortslip hoeft niet gemeld te worden. Indien er meerdere 

kinderen en volwassenen een koortslip tegelijk hebben op het 

kindercentrum kun je voor informatie en advies contact leggen 

met de GGD.   

  

Toelaten of weren?  

Een kindercentrum hoeft kinderen met koortslip niet te weren.   

  

Aanvullende informatie  

Voor aanvullende informatie kunt u de Veel gestelde vragen 

Koortslip op de RIVM-site raadplegen.  

    

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Koortslip_herpes_simplex
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Koortslip_herpes_simplex
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Koortslip_herpes_simplex


 

 

Krentenbaard  

Wat is het?  

Krentenbaard is een ontsteking van de huid. Mensen krijgen deze 

ontsteking door een bacterie. Krentenbaard is besmettelijk. De 

ontsteking is vervelend maar niet gevaarlijk. Krentenbaard komt 

vooral voor bij jonge kinderen. De kans op krentenbaard is groter 

wanneer de huid al kapot is door bijvoorbeeld een muggenbult, 

eczeem, waterpokken en schaafwondjes.  

  

Klachten bij krentenbaard:  

• Er komen rode vlekken of bultjes in het gezicht, vooral bij 

de neus en de mond.  

• De plekken kunnen ook op andere delen van het lichaam 

zitten.  

• De ontsteking begint soms op een plaats waar al een 

wondje zit.  

• De bultjes worden blaasjes met vocht erin.  

• Als de blaasjes open gaan, worden het natte plekjes met 

gele korstjes.  

• De plekken met blaasjes en korstjes kunnen snel groter 

worden.  

• De plekken kunnen pijn doen en jeuken.  

  

De tijd tussen besmet raken en het krijgen van bultjes en blaasjes 

is 4 tot 14 dagen.  

  

Besmetting  

De bacterie wordt veelal overgedragen door contact met het 

vocht uit de blaasjes van iemand met krentenbaard. Krabben aan 

krentenbaardplekken kan leiden tot besmetting via handen of 

bijvoorbeeld speelgoed. Daarnaast kan de bacterie overgedragen 



 

 

worden via hoesten of niezen. Veel mensen dragen de bacterie in 

de neus of keel bij zich zonder zelf ziek te zijn.   

  

Krentenbaard is niet meer besmettelijk:  

• als de blaasjes droog zijn en/of  

• twee dagen na het begin van een behandeling met 

antibioticumzalf of -tabletten. Deze behandeling wordt 

door een arts voorgeschreven.  

  

Wat kunt u als beroepskracht doen?  

• Was uw handen en die van de kinderen na het aanraken 

van de blaasjes.  

• Laat het kind niet aan de plekken krabben, laat de ouders 

de nagels kort houden.  

• Gebruik een aparte handdoek voor het kind met een 

krentenbaard.  

• Adviseer de ouders om naar de huisarts te gaan voor 

behandeling.  

• Plak geen pleisters op de blaasjes. Pas de hygiëneregels: 

hoesten en niezen, handen wassen, desinfecteren, 

schoonmaken   en voedselvoorbereiding van deze 

richtlijn goed toe.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Melding bij de GGD  

  

Vlekjesziekten zijn meldingsplichtig op basis van 

artikel 26 Wet publiek gezondheid, wanneer er twee 

personen of meer binnen twee weken dezelfde 

uitslag hebben.  

  

De GGD heeft informatiebrieven om eventueel naar andere 

ouders te verspreiden.  

  

Toelaten of weren?  

Een kindercentrum hoeft kinderen met een krentenbaard niet te 

weren. De GGD kan adviseren om kinderen te weren wanneer de 

wondjes erg groot zijn en er meerdere kinderen ziek zijn.   

Omdat tegen krentenbaard geen immuniteit ontstaat, kunnen 

mensen de aandoening meerdere keren krijgen.  

  

Aanvullende informatie  

Voor aanvullende informatie kunt u de Veel gestelde vragen over 

Krentenbaard op de RIVM-site raadplegen.  

   

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Krentenbaard_impetigo
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Krentenbaard_impetigo
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Krentenbaard_impetigo


 

 

 

Luchtweginfecties  

Wat is het  

Veel virussen kunnen de luchtwegen infecteren. Dit kan een 

griepvirus zijn of een van de honderd andere 

verkoudheidsvirussen. De klachten duren meestal niet langer dan 

een week.   

  

De verschijnselen van luchtweginfecties zijn:  

• niezen;  

• hoesten;  

• snotterige neus;  

• hoofdpijn;  

Bij griep krijgt iemand ook:  

• rillingen;  

• keelpijn;  

• koorts;  

• spierpijn;   vermoeidheid.  

  

Sommige kinderen kunnen naast de verkoudheid ook oor-, oog-, 

of een diepe longontsteking oplopen. Een longontsteking kan ook 

door een bacterie veroorzaakt worden.  

  

Iemand met griep of verkoudheid hoeft gewoonlijk niet naar de 

huisarts. Het gaat meestal vanzelf over ook al kan het hoesten, 

niezen en snotteren een paar weken duren.   

  



 

 

Besmetting  

De virussen en bacteriën verspreiden zich door de lucht via 

vochtdruppeltjes afkomstig uit de mond, keel en neus van 

iemand die ziek is. Dus door:   

• hoesten  

• niezen   

• praten  

  

U kunt deze druppeltjes inademen en zo besmet raken. Het virus 

kan ook op de handen, oppervlakken en voorwerpen komen. Op 

die manier kunt u ook besmet raken. Niet iedereen wordt ziek 

nadat zij besmet zijn geraakt.  

  

 

Wat kunt u als beroepskracht doen?  

• Ventileer de ruimte goed door ramen en deuren op een 

kier te zetten.  

• Pas de hygiëneregels: handen wassen, hoesten en niezen, 

desinfecteren en schoonmaken van deze richtlijn goed 

toe.  

  

Melding bij de GGD  

Verkoudheid hoeft niet gemeld te worden.  

  

Toelaten of weren?  

Een kindercentrum hoeft kinderen met een luchtweginfectie niet 

te weren.  

  



 

 

Opmerkingen  

Het is normaal dat een kind tien keer per jaar verkouden wordt. 

Als een kind steeds verkouden is, snurkt, uit de mond ruikt, slecht 

hoort of hangerig blijft, is het beter om de huisarts te bezoeken. 

Er kan dan een ander probleem zijn zoals een vergrote 

neusamandel of een allergie.  

  

Een kind kan niet “kou vatten” of een luchtweginfectie oplopen 

door zonder jas buiten te lopen, of door de regen.   

  

Neem bij verkouden baby’s contact op met de (huis-)arts als de 

baby suf is.  

  

Aanvullende informatie  

Voor aanvullende informatie kunt u de Veel gestelde vragen over 

griep en verkoudheid op de RIVM-site raadplegen.  

   

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Griep?sp=Y3RsMT1xdWVzdGlvbjtxdWVyeT0oMTU2NjkyKTtJTkxJQlJBUlk9dHJ1ZTtTSVRFTEFOR1VBR0U9bmw7c2VhcmNoYmFzZT0wO3NlYXJjaHJhbmdlPTUwO3NlYXJjaGV4cHJlc3Npb249KGN0bDEpIEFORCBJTkxJQlJBUlkgQU5EIFNJVEVMQU5HVUFHRTtzb3J0ZmllbGQ9cHVibGlzaGRhdGU7c29ydHJldmVyc2VkPXRydWU7&query=&pagenr=1&result=rivmp%3A23632
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Griep?sp=Y3RsMT1xdWVzdGlvbjtxdWVyeT0oMTU2NjkyKTtJTkxJQlJBUlk9dHJ1ZTtTSVRFTEFOR1VBR0U9bmw7c2VhcmNoYmFzZT0wO3NlYXJjaHJhbmdlPTUwO3NlYXJjaGV4cHJlc3Npb249KGN0bDEpIEFORCBJTkxJQlJBUlkgQU5EIFNJVEVMQU5HVUFHRTtzb3J0ZmllbGQ9cHVibGlzaGRhdGU7c29ydHJldmVyc2VkPXRydWU7&query=&pagenr=1&result=rivmp%3A23632
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Griep?sp=Y3RsMT1xdWVzdGlvbjtxdWVyeT0oMTU2NjkyKTtJTkxJQlJBUlk9dHJ1ZTtTSVRFTEFOR1VBR0U9bmw7c2VhcmNoYmFzZT0wO3NlYXJjaHJhbmdlPTUwO3NlYXJjaGV4cHJlc3Npb249KGN0bDEpIEFORCBJTkxJQlJBUlkgQU5EIFNJVEVMQU5HVUFHRTtzb3J0ZmllbGQ9cHVibGlzaGRhdGU7c29ydHJldmVyc2VkPXRydWU7&query=&pagenr=1&result=rivmp%3A23632


 

 

 

Mazelen  

Wat is het?  

Mazelen is een zeer besmettelijke infectieziekte. Een 

vlekjesziekte veroorzaakt door het mazelenvirus. De meeste 

kinderen in Nederland worden gevaccineerd tegen de mazelen en 

dus komt de ziekte weinig voor. De ziekte duurt ongeveer twee 

weken en gaat meestal vanzelf over.  

  

De verschijnselen van mazelen zijn:  

• koorts;  

• neusverkoudheid;  

• harde droge hoest;  

• rode ontstoken ogen, waardoor iemand niet goed meer 

tegen licht kan;  

• witte vlekjes in de mond;  

• na 3 tot 7 dagen rode vlekjes op de huid, beginnend 

achter de oren en zich uitbreidend over de rest van het 

lichaam. Voelen als schuurpapier.  

  

Sommige mensen kunnen erger ziek worden van mazelen. Vooral 

baby’s, volwassenen, zwangere vrouwen en mensen met minder 

afweer. Ze krijgen bijvoorbeeld een longontsteking.   

  

Besmetting  

Het virus verspreidt zich door de lucht via vochtdruppeltjes 

afkomstig uit de mond, keel en neus. Door hoesten, niezen en 

praten, komen kleine druppeltjes met het virus in de lucht. Door 

het inademen van deze druppeltjes raak je besmet. Mazelen zijn 

besmettelijk vanaf vier dagen vóór het beginnen van de vlekjes 

tot 4 dagen na het verschijnen van de vlekjes.  



 

 

  

Wat kunt u als beroepskracht doen?  

• Ventileer de ruimte goed door ramen en deuren op een 

kier te zetten.  

• Pas de hygiëneregels: handen wassen, hoesten en niezen, 

desinfecteren en schoonmaken van deze richtlijn goed 

toe.  

• Leer de kinderen goed te hoesten en niezen.  

  

Melding bij de GGD  

  

Vlekjesziekten zijn meldingsplichtig op basis van artikel 

26 Wet publieke gezondheid wanneer er twee 

personen of meer binnen twee weken dezelfde uitslag 

hebben.  

  

De behandelend arts moet mazelen ook melden bij de GGD.  

  

De GGD kan de ouders van niet-gevaccineerde kinderen 

informatie geven over de mazelen en een vaccin aanbieden.  

  

Toelaten of weren?  

Overleg met de GGD als er bij een kind of medewerker mazelen is 

vastgesteld. Een kindercentrum hoeft kinderen met mazelen niet 

altijd te weren. Wanneer er veel niet-gevaccineerde kinderen op 

de groep zijn kan dit wel gebeuren.   

  

Houd er rekening mee dat kinderen pas op de leeftijd van 14 

maanden hun eerste BMR-vaccinatie tegen mazelen krijgen.  

  



 

 

Opmerkingen  

Mazelen kunnen gemakkelijk verward worden met andere 

'vlekjesziekten'. Daarom is het belangrijk dat de GGD controleert 

of het echt om mazelen gaat. Leg daarom altijd contact met de 

GGD. In overleg met de GGD kan het kindercentrum andere 

ouders informeren.  

  

Aanvullende informatie  

Voor aanvullende informatie kunt u de Veel gestelde vragen over 

Mazelen op de RIVM-site raadplegen.  

   

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Mazelen
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Mazelen
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Mazelen


 

 

 

Middenoorontsteking en loopoor  

Wat is het?  

Een middenoorontsteking is een plotselinge infectie van het 

middenoor. Dit kan komen door verschillende soorten bacteriën 

of virussen.  

  

De verschijnselen van een middenoorontsteking zijn:  

• flinke oorpijn;  

• koorts;  

 hangerigheid.  

  

Als het trommelvlies in het oor kapot gaat door de ontsteking, 

loopt het pus er uit en heeft het kind een “loopoor”. De pijn en 

koorts worden minder.   

Kenmerken van het pus: 

lichtgeel, vrij dun en het stinkt 

vaak.  Een loopoor kan twee 

weken duren.   

  

Andere (ernstige) gevolgen bij een middenoorontsteking kunnen 

zijn:  

• een chronische 

middenoorontsteking 

met gehoorverlies;  

 infectie van het bot 

achter het oor;  

 hersenvliesontsteking

.  

  



 

 

Besmetting  

Een middenoorontsteking komt meestal door een flinke 

verkoudheid. Het pus uit een loopoor is besmettelijk en zorgt wel 

voor een verkoudheid maar niet direct tot een loopoor.   

  

Wat kunt u als beroepskracht doen?  

• Ventileer de ruimte goed door ramen en deuren op een 

kier te zetten   

• Pas de hygiëneregels: handen wassen, hoesten en niezen, 

desinfecteren en schoonmaken van deze richtlijn goed 

toe.  

• Maak een loopoor schoon met een wattenbolletje, was 

daarna goed uw handen.  

• Gebruik indien van toepassing een aparte handdoek voor 

het zieke kind, voor bijvoorbeeld het verschonen.   

  

Melding bij de GGD  

Middenoorontsteking en loopoor hoeven niet gemeld te worden.  

 Toelaten of weren?  

Een kindercentrum hoeft kinderen met een middenoorontsteking 

en loopoor niet te weren.  

    

Oogontsteking  

Wat is het?  

Een oogontsteking kan komen door een verkoudheidsvirus of een 

bacterie. Een oogontsteking komt vaak samen met een 

verkoudheid. Meestal gaan de klachten na een paar dagen 

vanzelf over. Indien niet het geval kan een bezoek aan de huisarts 

nodig zijn en kan hij beoordelen of een behandeling met 

medicatie nodig is.   



 

 

  

De verschijnselen van een oogontsteking zijn:  

• rode ogen;  

• opgezette oogleden;  

• gele of groene pus uit het oog.  

  

Besmetting  

Het virus of bacterie verspreidt zich door het hoesten, niezen, of 

het uitwrijven van het oogpus in de handen. Als een kind de 

ziekteverwekker inademt of het op zijn handen krijgt en 

vervolgens in zijn mond, dan raakt hij ook besmet en kan ziek 

worden.  

  

Wat kunt u als beroepskracht doen?  

• Ventileer de ruimte goed door ramen en deuren op een 

kier te zetten.  

• Pas de hygiëneregels: handen wassen, hoesten en niezen, 

desinfecteren en schoonmaken van deze richtlijn goed 

toe.  

• Was en verschoon de lakens van een ziek kind dagelijks.  

• Laat het kind niet in zijn ogen wrijven.  

• Maak het oog schoon met afgekoeld gekookt water.  

• Gebruik voor ieder oog een apart gaasje.   Veeg 

altijd in de richting van de neus.   

  

Druppel instructie  

• Leg het kind op zijn rug en vraag het de ogen dicht te 

knijpen.  

• Druppel de vloeistof in de binnenhoek van het oog.  

• Vraag het kind om de ogen weer te openen. De ogen 

mogen daarna weer zachtjes gesloten worden. Maar niet 



 

 

te hard dichtknijpen want dan gaat de druppelvloeistof 

het oog weer uit.  

• Druk na het druppelen nog even (zo lang als mogelijk, 

liefst 3 minuten) de traanbuis dicht. Een ouder kind kan 

dit zelf doen.   

• Voor een baby trekt u het onderooglid voorzichtig omlaag 

en druppelt u daar de vloeistof in.  

  

Melding bij de GGD  

Oogontsteking hoeft niet gemeld te worden.  

  

Toelaten of weren?  

Een kindercentrum hoeft kinderen met een oogontsteking niet te 

weren.  

  

Opmerkingen  

Let op allergie of prikkelende stoffen in de ogen kunnen dezelfde 

verschijnselen geven ook rode pijnlijke ogen veroorzaken  

  

Aanvullende informatie  

Voor meer informatie over oog druppelen bij een kind, zie 

Oogdruppelen.nl.   

Laat een flesje of tube het oog of de pus niet raken. Gebeurt dit 

wel maak het flesje of tube dan schoon met een tissue. Was uw 

handen na het schoonmaken van oogjes en het druppelen.  

   

http://www.oogdruppelen.nl/
http://www.oogdruppelen.nl/


 

 

 

Pseudokroep  

Wat is het?  

Pseudokroep wordt veroorzaakt door een virus. Door een 

vernauwing van de luchtpijp kan het kind niet goed kan 

ademhalen en wordt dus benauwd, kan blauw worden van 

zuurstoftekort en hierdoor ook suf worden of zelfs bewusteloos 

raken.  

  

De klachten bij pseudokroep zijn:  

• verkoudheid;  

• blaffende hoest;  

• hese stem;  

• soms koorts;  

• toenemende benauwdheid (meestal 's avonds) met 

piepende inademing.  

  

Besmetting  

Besmetting vindt plaats via niezen en hoesten; de virusdeeltjes 

verspreiden zich via kleine, in de lucht zwevende 

vochtdruppeltjes. Wanneer iemand anders dit inademt wordt hij 

ziek.  

  

Wat kunt u als beroepskracht doen?  

• Ventileer de ruimte goed door ramen en deuren op een 

kier te zetten.   

• Pas de hygiëneregels: handen wassen, hoesten en niezen, 

desinfecteren en schoonmaken van deze richtlijn goed 

toe.  



 

 

• Waarschuw bij een benauwdheidsaanval de ouders en 

een arts.  

• Probeer het kind te kalmeren.  

• Stomen helpt soms om de benauwdheid te verminderen.  

  

Melding bij de GGD  

Pseudokroep hoeft niet gemeld te worden.  

  

Toelaten of weren?  

Een kindercentrum hoeft kinderen met pseudokroep niet te 

weren.  

  

Opmerkingen  

Pseudokroepaanvallen beginnen meestal 's avonds of 's nachts. 

De kans dat het in een kindercentrum gebeurd is erg klein.  

    

Rodehond  

Wat is het?  

Rodehond is een ziekte die ontstaat door het rubellavirus. De 

meeste kinderen in Nederland worden gevaccineerd tegen 

rodehond en daarom komt de ziekte weinig voor. Rodehond is 

gevaarlijk voor zwangere vrouwen in de eerste helft van de 

zwangerschap, als zij nooit is gevaccineerd is of de ziekte heeft 

gehad. Er is dan een risico op een miskraam of op aangeboren 

afwijkingen bij de baby. Het risico wordt kleiner als de 

zwangerschap al langer duurt.  

  

De verschijnselen van rodehond zijn:  



 

 

• lichte verkoudheid;  

• koorts;  

• een rode uitslag die begint in het gezicht en zich snel 

uitbreidt over de rest van het lichaam. De vlekken lopen 

zo in elkaar over, dat het lijkt alsof het kind een egaal 

rode kleur heeft;  

• opgezette, pijnlijke klieren in de nek.  

  

De meeste kinderen zijn nauwelijks ziek en hebben meestal geen 

koorts.  

  

Besmetting  

Door het uitademen, praten, niezen of hoesten komt het virus in 

de lucht en kan een ander besmet worden. Ook via besmette 

handen en urine kan het virus worden overgebracht. Mensen die 

geïnfecteerd zijn kunnen anderen besmetten vanaf 10 dagen 

voordat er rode vlekjes op de huid te zien zijn tot 7 dagen na het 

ontstaan van deze vlekjes. De besmettelijkheid is het grootst vlak 

voor het begin van de huiduitslag. Iedereen die niet ingeënt is en 

geen rodehond heeft doorgemaakt kan ziek worden.  

  

Wat kunt u als beroepskracht doen?  

• Ventileer de ruimte goed door ramen en deuren op een 

kier te zetten.  

• Pas de hygiëneregels: handen wassen, hoesten en niezen, 

desinfecteren en schoonmaken van deze richtlijn goed 

toe.   

• Extra aandacht voor het handen wassen na hoesten en 

niezen en toiletbezoek, omdat het virus ook in urine kan 

voorkomen.  

  

Melding bij de GGD  

  



 

 

  Vlekjesziekten zijn meldingsplichtig op basis van 

artikel 26 Wet publieke gezondheid   wanneer er twee 

personen of meer binnen twee weken dezelfde uitslag 

hebben.  

  

De behandelend arts moet rodehond ook melden bij de GGD.  

  

De GGD heeft informatiebrieven om eventueel naar andere 

ouders te verspreiden. Het kindercentrum neemt ook contact op 

met de GGD als er een zwangere vrouw op de groep staat, voor 

advies en vervolgstappen.   

  

Toelaten of weren?  

Een kindercentrum hoeft kinderen met rodehond niet te weren. 

Het kindercentrum moet wel ouders en beroepskrachten 

informeren over rodehond in de groep. Zij kunnen dan alert zijn 

op verschijnselen bij hun kind of gewaarschuwd zijn bij een 

zwangerschap. Vraag de GGD om ondersteuning bij het maken 

van deze informatiebrief.  

Opmerkingen  

Rodehond kan gemakkelijk verward worden met andere 

'vlekjesziekten'. Daarom is het belangrijk dat de GGD controleert 

of het echt om rodehond gaat.  

  

Aanvullende informatie  

Voor aanvullende informatie kunt u de Veel gestelde vragen over 

Rodehond op de RIVM-site raadplegen.  

   

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Rodehond
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Rodehond
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Rodehond


 

 

 

Roodvonk (scarlatina)  

Wat is het?  

Roodvonk komt door een bacterie, het is een besmettelijke 

ziekte.   

  

De klachten:   

• Het begint met hoge koorts, overgeven, hoofd- en 

keelpijn.   

• Daarna komen er meestal felrode vlekjes op het lichaam. 

Er zijn geen vlekjes bij de neus of mond.  

• De huid met de vlekjes zien eruit als rood kippenvel en 

voelt aan als schuurpapier.   

• Ook op de tong verschijnen felrode puntjes, dit heet ook 

wel frambozentong.   

• Na een paar dagen begint de huid te vervellen, vooral aan 

de vingers en tenen.   

  

De klachten duren 7 tot 10 dagen.  

  

Besmetting  

De bacterie verspreidt zich door de lucht via vochtdruppeltjes 

afkomstig uit de mond, keel en neus. Mensen kunnen deze 

druppeltjes inademen en besmet raken. De ziekte is ook 

besmettelijk via de handen en kleding.  

  

Iemand met roodvonk is besmettelijk als de eerste klachten 

beginnen, al vóór er vlekjes zijn. Dit duurt totdat het vervellen 

van de huid over is.  



 

 

Roodvonk gaat vanzelf over. Soms wordt het behandeld met 

medicijnen. Bij behandeling met antibiotica is de besmettelijkheid 

na 48 uur voorbij.   

  

Wat kunt u als beroepskracht doen?  

• Ventileer de ruimte goed door ramen en deuren op een 

kier te zetten.  

• Pas de hygiëneregels: handen wassen, hoesten en niezen, 

desinfecteren, schoonmaken van deze richtlijn goed toe.  

• Besteed extra aandacht aan het regelmatig handen 

wassen bij de kinderen.  

  

Melding bij de GGD  

  

Vlekjesziekten zijn meldingsplichtig op basis van 

artikel 26 Wet publieke gezondheid, wanneer er 

twee personen of meer binnen twee weken dezelfde 

uitslag hebben.   

  

Toelaten of weren?  

Een kindercentrum hoeft kinderen met roodvonk niet te weren. 

In speciale gevallen kan de GGD in overleg met de huisartsen 

adviseren om zieke kinderen alleen na behandeling met 

antibiotica toe te laten.  

  

Opmerkingen  

Roodvonk kan verward worden met andere 'vlekjesziekten'. 

Daarom zal de GGD voordat er verdere maatregelen worden 

geadviseerd eerst controleren of het echt om roodvonk gaat. 

Overleg met de GGD over het informeren van andere ouders.   

  



 

 

Aanvullende informatie  

Voor aanvullende informatie kunt u de Veel gestelde vragen over 

Roodvonk op de RIVM-site raadplegen.  

    

Steenpuisten  

Wat is het?  

Een steenpuist is een huidinfectie door bacteriën op de huid. Er 

ontstaat een pijnlijke, rode en warme bult rond een haarwortel. 

Binnen een paar dagen wordt de bult groter en krijgt een gelige 

punt. Als de puist opengaat, kan er heel veel pus uit komen. 

Daarna geneest het.  

  

Besmetting  

Veel mensen dragen de bacterie bij zich in de neus, zonder er last 

van te hebben.   

De bacterie verspreidt zich via aanraking met de druppeltjes uit 

de neus van een drager. De bacterie bevindt zich in de lucht in 

het centrum en in stof.   

  

Ook kan er besmetting optreden door direct of indirect contact 

met pus uit een steenpuist of huidschilfers.   

  

Bronnen hiervoor zijn:   

• beddengoed;   

• kleding;  

• speelgoed   

  

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Roodvonk
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Roodvonk
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Roodvonk


 

 

Als de weerstand vermindert, kunnen de bacteriën een 

steenpuist veroorzaken.  

  

Wat kunt u als beroepskracht doen?  

• Was uw handen en die van de kinderen met water en 

zeep na het aanraken van pus uit een steenpuist.  

• Houd de wond goed schoon.  

• Dek de steenpuist goed af.  

• Verschoon regelmatig de gaasjes van een open 

steenpuist.  

• Gebruik altijd handschoenen bij de wondverzorging.  

• Druk de steenpuist nooit uit.  

• Pas de hygiëneregels: handen wassen, hoesten en niezen, 

desinfecteren, schoonmaken van deze richtlijn goed toe.  

  

Melding bij de GGD  

  

Huidaandoeningen zijn meldingsplichtig op basis van 

artikel 26 Wet publieke gezondheid, wanneer er twee 

personen of meer binnen twee weken dezelfde uitslag 

hebben.  

  

Toelaten of weren?  

Een kindercentrum hoeft kinderen met een steenpuist niet te 

weren. De steenpuist moet wel worden behandeld en afgedekt 

met een pleister.  

Schimmelinfectie van de huid (ringworm)  

Wat is het?  

Ringworm is een schimmelinfectie van de huid en/of behaarde 

hoofdhuid. Het gaat dus niet om een worm. Deze 

schimmelinfectie komt regelmatig voor, vooral bij jonge kinderen. 



 

 

Ringworm heeft zijn naam gekregen doordat de plekjes een vorm 

van een ring hebben. Ook huisdieren, zoals honden en katten, 

kunnen ringworm krijgen.   

De klachten van een ringworm zijn:  

• een schilferende ronde plek ter grootte van ongeveer 1 

cm;  

• bij een lichte huid zijn de plekken roze met een 

donkerrode ring aan de buitenkant/  

• bij een donkere huid zijn de plekken lichtbruin met een 

donkerbruine ring aan de buitenkant;  

• de plekken worden langzaam groter tot 2 cm doorsnede;  

• soms jeuk op de plek, zwelling en eventueel vocht;  

• kale plekken als de schimmel op de hoofdhuid zit, de 

haren breken vlakbij de huid af  

 

De schimmel kan doorgroeien als er geen medicijnen worden 
gebruikt. Zonder behandeling kunnen de plekken op het hoofd 
blijvend kaal worden.  
  

Besmetting  

De schimmels verspreiden zich van mens naar mens of van dier 

naar mens. Dit gebeurt via direct contact met de besmette 

personen of dieren. De huidschilfers op kleding of op de grond 

zijn ook besmettelijk. Zodra er medicijnen worden gebruikt wordt 

de besmetting minder.   

 Wat kunt u als beroepskracht doen?  

• Waarschuw de ouders voor een schimmelinfectie op hun 

kind en vraag om een behandeling van de huisarts.  

• Laat de kinderen niet dezelfde kleren, hoedjes of petten 

dragen.  

• Desinfecteer de kammen en borstels van de besmette 

kinderen.  



 

 

• Let op besmetting bij andere kinderen.  

• Houd kinderen weg van dieren die veel krabben of 

schimmelplekken hebben.  

• Was uw handen en die van de kinderen goed na het 

aanraken van de schimmel.  

• Maak de vloer, bedden, speelgoed en meubels goed 

schoon. Hanteer hierbij de instructies in de richtlijn  

  

Melding bij de GGD  

  

Huidaandoeningen zijn meldingsplichtig, op basis van 

artikel 26 Wet publieke gezondheid (), wanneer er 

twee personen of meer binnen twee weken dezelfde 

uitslag hebben.  

  

Overleg met de GGD ook over het informeren van de andere 

ouders, zodat die alert kunnen zijn op verschijnselen van de 

schimmelinfectie bij hun kind.  

 Toelaten of weren?  

Een kindercentrum hoeft kinderen met een schimmelinfectie niet 

te weren als de behandeling gestart is.  

Opmerkingen  

Omdat schimmelinfecties ook via dieren kunnen komen, is het 

belangrijk om goed op de huid van de huisdieren te letten. Als 

een dier ringworm heeft, breng deze dan naar de dierenarts voor 

een behandeling.   

  

Aanvullende informatie  

Voor aanvullende informatie kunt u de Veel gestelde vragen over 

Ringworm op de RIVM-site raadplegen.  

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Ringworm
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Ringworm
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Ringworm


 

 

Schurft (scabiës)  

Wat is het?  

Schurft komt door de schurftmijt die voor huidziekte zorgt. Er 

bestaan verschillende vormen van scabiës. Hier wordt alleen de 

gewone (klassieke) scabiës behandeld.   

De mijt graaft kleine gangetjes in de huid en legt daarin eitjes. De 

mijt legt het liefst eitjes tussen de vingers, aan de binnenkant van 

de polsen, binnenzijde van de ellebogen, voetrand, enkel en 

wreef.   

  

De klachten bij schurft zijn:  

• blaasjes en rode bultjes op de huid tussen bijvoorbeeld 

vingers, polsen en voeten;  

• ongeveer twee tot zes weken na besmetting treedt jeuk 

op, vooral 's avonds en ’s nachts en als het warm is;  

• de plaats van de jeuk hoeft niet overeen te komen met de 

plaats waar de mijt zich bevindt; soms zijn de gangetjes 

die de mijt in de huid heeft gegraven als rode streepjes 

zichtbaar;   

• alleen bij kleine kinderen tot 4 jaar kunnen de 

verschijnselen ook optreden op de hoofdhuid;  

• ook na behandeling kan de jeuk nog drie tot vier weken 

aanhouden.  

  

Schurft moet altijd behandeld worden. Er ontstaat geen 

immuniteit.   

  

Besmetting  

De mijt wordt overgebracht door langer durend direct lichamelijk 

contact (bijvoorbeeld langer dan 15 minuten hand-in-hand 

wandelen), regelmatig intensief contact (bijvoorbeeld 



 

 

verzorgende handelingen) of via besmet beddengoed, besmette 

kleding en knuffels.  

  

Wat kunt u als beroepskracht doen?  

• Let op jeukklachten bij de andere kinderen in de groep.  

• Geef elk kind eigen en schoon beddengoed. Na de eerste 

en laatste behandeling tegen schurft moet extra aandacht 

zijn voor eventueel het beddengoed dat het kind op het 

kinderdagverblijf gebruikt heeft. Dit moet dan echt 

verschoond worden. Het beddengoed moet op minstens 

50 C gewassen worden.  

• Was de verkleedspullen en knuffels op minstens 50 C.   

• Stop verkleedspullen en knuffels die niet gewassen 

kunnen worden, minstens 72 uur in een afgesloten plastic 

zak zodat de mijten dood gaan. De GGD beschikt over een 

uitgebreide beschrijving van de werkwijze bij de 

behandeling van schurft en was- en luchtvoorschriften ter 

preventie van meerdere ziektegevallen.  

  

Melding bij de GGD  

  

Schurft is een meldingsplichtige ziekte op basis van 

artikel 26Wet publieke gezondheid, wanneer drie 

personen of meer mogelijke of bewezen schurft 

hebben.  

  

De GGD kan mensen die risico hebben gelopen waarschuwen, 

voorlichten en zorgen dat zij ook worden behandeld.   

  

Toelaten of weren?  

Een kind met schurft hoeft niet geweerd te worden. Wel moet 

een kind dat schurft heeft behandeld worden. Alle 

gezinscontacten (ouders, broers, zussen en eventuele andere 



 

 

inwonende familieleden) moeten worden mee behandeld, ook 

als zij geen klachten hebben. Zij moeten gelijktijdig op hetzelfde 

moment behandeld worden12 uur na de start van de 

behandeling is schurft niet meer besmettelijk.  

  

Opmerking  

Overleg met de GGD of andere ouders en medewerkers 

geïnformeerd moeten worden, zodat zij alert kunnen zijn op 

verschijnselen van schurft.  

   



 

 

 

Spruw  

Wat is het?  

Spruw is een schimmelinfectie in de mond. De schimmel die 

spruw veroorzaakt komt heel veel voor, maar krijgt meestal niet 

de kans om uit te groeien. Als de weerstand laag is groeit de 

schimmel en veroorzaakt klachten zoals witte vlekjes in de mond 

die niet weg te poetsen zijn.   

  

Besmetting  

Spruw wordt meestal overgedragen van moeder op kind. Het 

kind kan al tijdens de bevalling besmet worden als de moeder 

een vaginale schimmelinfectie heeft. Ook kan het besmet worden 

via tepelcontact bij de borstvoeding. Er ontstaat dan een 

‘pingpongeffect’ omdat daarna het kind bij de voeding de borst 

van de moeder weer besmet.  

  

Wat kunt u als beroepskracht doen?  

• Spoel de mond van het kind schoon met afgekoeld 

gekookt water na het voeden.  

• Adviseer de ouders naar de huisarts te gaan voor 

behandeling van de infectie   

• Adviseer de ouders naar de huisarts te gaan als het kind 

niet wil drinken door de spruw.  

• Reinig en desinfecteer het speelgoed van de kinderen 

dagelijks conform de instructie in deze richtlijn.  

  

Gebruik voor elk kind een eigen fles en speen en kook deze 

dagelijks uit.  

  



 

 

Melding bij de GGD  

Spruw hoeft niet gemeld te worden.  

  

Toelaten of weren?  

Een kindercentrum hoeft kinderen met spruw niet te weren.  

  Spoelwormen  

Wat is het?  

Honden- en kattenspoelwormen (toxocara) zijn kleine wormpjes. 

De eitjes rijpen snel en blijven lang besmettelijk. Als een mens 

besmet wordt met eitjes van honden- en kattenspoelwormen 

kunnen deze in de darm uitgroeien tot embryo's. De embryo kan 

geen volwassen worm worden in de mens. Maar ze kunnen gaan 

wel via de bloedbaan door het lichaam heen en veroorzaken 

allerlei ontstekingen in de organen.   

  

De klachten bij een spoelworminfectie zijn:  

• temperatuursverhoging;  

• algemene malaise, buikpijn en prikkelhoest;  

• in zeldzame gevallen, afhankelijk van het aangedane 

orgaan, allerlei bijzondere afwijkingen.  

  

Besmetting  

De besmetting gaat van grond tot mond: bij spelen in een 

besmette zandbak of op een besmette speelplek en door eten 

van besmette en onvoldoende gereinigde groenten en fruit.  

  

Wat kunt u als beroepskracht doen?  

• Houd honden en katten weg van de speelplaats en de 

zandbakken.  



 

 

• Sluit zandbakken af met een net dat niet op het zand mag 

liggen.  

• Voorkom besmetting van kinderen door ze niet te laten 

spelen op terreinen waar honden en katten toegang 

hebben.   

• Probeer het in de mond stoppen van zand tijdens het 

spelen te voorkomen.  

• Pas de hygiëneregels m.b.t. handen wassen, met name na 

het buitenspelen, en voedselbereiding goed toe.   

  

Melding bij de GGD  

Infectie met spoelwormen hoeft niet gemeld te worden.  

Toelaten of weren?  

Door de rijpingscyclus in de grond is een kind met 

spoelwormen niet zelf besmettelijk. Wering is dus niet 

nodig.  

    

Vijfde ziekte (erythema infectiosum, parvovirusinfectie)  

Wat is het?  

De Vijfde ziekte komt door een virus. De ziekte komt vooral voor 

bij kinderen. Voor kinderen is het een onschuldige ziekte ze zijn 

er meestal niet erg ziek door.   

  

De verschijnselen van de Vijfde ziekte voor kinderen zijn:   

• kleine rode vlekjes in het gezicht;  

• wangen kunnen vuurrood worden;  

• soms koorts;  

• daarna verspreiden de vlekjes zich over het lichaam  

• soms jeuken de vlekjes;  

  

Na ongeveer een week verdwijnen de vlekjes.  



 

 

  

De vlekjes kunnen nog een paar weken lang terugkomen, 

bijvoorbeeld tijdens stress, door inspanning, kou of warmte. Ze 

verdwijnen dan ook weer snel.   

  

Volwassenen met de vijfde ziekte hebben vaak last van stijve 

handen en voeten, er kan pijn in de gewrichten optreden. Dit 

duurt meestal 1 tot 2 weken. Volwassenen krijgen soms vlekjes.  

  

Mensen die geen vijfde ziekte hebben gehad kunnen besmet 

raken en ziek worden. Veel volwassenen hebben de ziekte als 

kind al gehad. Als iemand Vijfde ziekte heeft gehad, krijgt hij dit 

niet opnieuw.   

  

Krijgt een zwangere vrouw in de eerste helft van de 

zwangerschap Vijfde ziekte? Dan is er een klein risico op een 

miskraam. Bij de meeste vrouwen verloopt de zwangerschap 

normaal en zijn er voor de baby geen gevolgen. Zwangere 

beroepskrachten die nooit Vijfde ziekte hebben gehad moeten 

met de Arbodienst overleggen over de werkzaamheden.  

  

Besmetting  

Het virus verspreidt zich door de lucht via vochtdruppeltjes 

afkomstig uit de mond, keel en neus van het zieke kind. Kinderen 

zijn besmettelijk in de week voordat zij ziek worden. Zodra de 

uitslag verschijnt, zijn ze niet besmettelijk meer.  

  

Wat kunt u als beroepskracht doen?  

• Ventileer de ruimte goed door ramen en deuren op een 

kier te zetten  



 

 

• Pas de hygiëneregels: handen wassen, hoesten en niezen, 

desinfecteren, schoonmaken van deze richtlijn goed toe.  

• Leg contact met de GGD om te overleggen of ouders van 

andere kinderen en beroepskrachten geïnformeerd 

moeten worden.   

  

Melding bij de GGD  

  

Vlekjesziekten zijn meldingsplichtig op basis van artikel 

26 Wet publieke gezondheid, wanneer er twee 

personen of meer binnen twee weken dezelfde uitslag 

hebben.  

  

Toelaten of weren?  

Een kindercentrum hoeft kinderen met de vijfde ziekte niet te 

weren.   

Opmerkingen  

Vijfde ziekte kan gemakkelijk verward worden met andere 

'vlekjesziekten'. Daarom is het belangrijk dat de GGD controleert 

of het echt om Vijfde ziekte gaat.  

  

Ongeveer 60% van de volwassenen heeft de ziekte ooit gehad en 

is daardoor tegen de Vijfde ziekte beschermd.   

  

Een bloedonderzoek kan vertellen of iemand immuun is tegen de 

ziekte of niet.  

  

Aanvullende informatie  

Voor aanvullende informatie kunt u de Veel gestelde vragen over 

de Vijfde ziekte op de RIVM-site raadplegen.   

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Vijfde_ziekte
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Vijfde_ziekte
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Vijfde_ziekte


 

 

 

Voetschimmel (zwemmerseczeem)  

Wat is het?   

Een voetschimmelinfectie wordt veroorzaakt door bepaalde 

schimmelsoorten. Deze schimmel zit het liefst tussen de tenen, 

vingers, nagels, oksels, en soms ook in de huidplooien. De 

schimmel leeft en groeit van het vocht op het lichaam.   

  

De verschijnselen bij een voetschimmel zijn:   

• roodheid en 

schilfering van 

de huid;  

• later wordt de 

huid week, 

gezwollen, wit 

en nat;  

 er kunnen 

pijnlijke 

kloofjes 

ontstaan;  

 jeuk op de 

plek van de 

schimmel.  

  

Besmetting  

In elke vochtige en warme omgeving waar u op blote voeten 

loopt, is de kans groot om voetschimmel te krijgen. De 

besmetting komt door het contact met de schimmel dat in de 

vloeren en spleten zit van zwembaden of gymzalen.   

  



 

 

Wat kunt u als beroepskracht doen?  

• Droog altijd de voeten goed af, laat de kinderen dit zelf 

doen of door een beroepskracht.  

• Laat de kinderen op de groep pantoffeltjes of schoenen 

dragen.  

• Draag slippers in douches en in de buurt van zwembaden. 

Pas de hygiëneregel schoonmaken van deze richtlijn goed 

toe, met name de vloeren.  

  

Melding bij de GGD  

Voetschimmel bij kinderen hoeft niet gemeld te worden.  

  

Toelaten of weren?  

Een kindercentrum hoeft kinderen met voetschimmel niet te 

weren.  

  

Opmerking  

Voetschimmel is te behandelen met medicijnen, verkrijgbaar bij 

apotheek en drogist.  

    

Waterpokken  

Wat is het?  

Waterpokken ontstaan door een virus. De meeste mensen krijgen 

als kind waterpokken. Het is meestal een onschuldige 

kinderziekte. Waterpokken beginnen meestal met koorts en niet 

lekker voelen.   

  

Andere klachten zijn:  

• Na 1 of 2 dagen ontstaan op de huid kleine rode bultjes.  



 

 

• De bultjes worden blaasjes die erg kunnen jeuken.  

• De blaasjes worden korstjes.  

• De blaasjes kunnen op het hele lichaam zitten.  

• Ze zitten vooral op het lijf, het gezicht en tussen de haren.  

• Soms zitten de blaasjes ook in de mond. Dit kan erg 

pijnlijk zijn.  

  

De klachten duren ongeveer tien dagen.  

  

Het kind blijft levenslang immuun. Het virus blijft wel in het 

lichaam aanwezig en kan op latere leeftijd gordelroos 

veroorzaken.  

  

Besmetting  

Het virus zit in de keel en neus van iemand die besmet is. Door 

hoesten, niezen en praten, komen kleine druppeltjes met het 

virus in de lucht. Mensen kunnen deze druppeltjes inademen en 

besmet raken. Het virus zit ook in het vocht van de blaasjes, door 

het aanraken van het vocht kunt u ook besmet raken.  

  

Waterpokken zijn heel besmettelijk: al 2 dagen vóórdat de rode 

bultjes te zien zijn op de huid, totdat de meeste blaasjes een 

korstje hebben. De tijd tussen besmet raken en ziek worden is 

ongeveer 10 dagen tot 3 weken.  

  

Wat kunt u als beroepskracht doen?  

• Ventileer de ruimte goed door ramen en deuren op een 

kier te zetten.  

• Pas de hygiëneregels: handen wassen, hoesten en niezen, 

desinfecteren, schoonmaken van deze richtlijn goed toe.  

• Laat het kind zichzelf niet krabben.  

• Houd de nagels van het kind kort.  



 

 

• Laat kinderen met waterpokken niet zwemmen tot de 

blaasjes goed ingedroogd zijn. Het warme zwemwater 

kan de jeuk erger maken. Ook kunnen de wondjes van de 

waterpokken na zwemmen gaan ontsteken.  

  

Melding bij de GGD  

  

Waterpokken is een meldingsplichtige ziekte op basis 

van artikel 26 Wet publieke gezondheid, wanneer er 

twee personen of meer binnen twee weken 

waterpokken hebben.  

  

Toelaten of weren?  

Een kindercentrum hoeft kinderen met waterpokken niet te 

weren. De ouders kunnen wel gewaarschuwd worden dat er 

waterpokken heerst op de groep, overleg hierover met de GGD.  

Opmerkingen  

De meeste mensen in Nederland hebben ooit waterpokken 

gehad. Wanneer dit niet het geval is bij een zwangere vrouw, dan 

kan zij ernstige complicaties oplopen bij besmetting met het 

virus. De baby in de buik kan eveneens ernstige afwijkingen 

ontwikkelen, met verhoogd risico op een miskraam.  

  

Aanvullende informatie  

Voor aanvullende informatie kunt u de Veel gestelde vragen 

Waterpokken op de RIVM-site raadplegen.  

   

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelghttp:/www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Waterpokkenestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Waterpokken
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelghttp:/www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Waterpokkenestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Waterpokken
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelghttp:/www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Waterpokkenestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Waterpokken


 

 

 

Wratten  

Wat zijn het?  

Wratten komen door verschillende soorten virussen. Gewone 

wratten voelen hard aan, zijn vleeskleurige of zijn bruine 

bobbeltjes met een ruw oppervlak. Meestal komen ze voor op de 

handrug en vingers en zijn niet pijnlijk. Er kunnen ook wratten op 

de voetzolen ontstaan, deze worden door het staan en lopen plat 

gedrukt. De wratten gaan meestal na een paar maanden of jaren 

weg. Als ze erg hinderlijk zijn, kan de huisarts ze eventueel 

verwijderen.  

  

Besmetting  

Het virus is besmettelijk door direct contact. Een besmette vloer 

of oppervlak kan ook voor besmetting zorgen. Na besmetting 

duurt het weken tot maanden voor er wratten ontstaan. Niet 

iedereen is even gevoelig voor het ontwikkelen van wratten. Het 

is niet bekend hoe het komt dat de één wel wratten krijgt en een 

ander niet.   

  

Wat kunt u als beroepskracht doen?  

• Laat het kind niet aan de wratten krabben.  

• Laat andere kinderen de wratten van anderen niet 

aanraken.  

• Laat kinderen niet nagelbijten of duimzuigen.  

• Droog de voeten goed af als zij nat zijn geweest.  

• Laat de kindjes goed doorluchtende schoenen of 

pantoffels dragen.  

• Pas de hygiëneregels: handen wassen, desinfecteren, 

schoonmaken van deze richtlijn goed toe.  

  



 

 

Melding bij de GGD  

Wratten bij kinderen hoeven niet gemeld te worden.  

  

Toelaten of weren?  

Een kindercentrum hoeft kinderen met wratten niet te weren.  

    

Waterwratten  

Wat zijn het?  

Waterwratten, ook wel ‘bolhoedwratten’ genoemd, komen door 

een virus. Het zijn kleine glanzende parelmoerachtige bultjes. In 

het midden zit een grote porie. Waterwratten ontstaan eerst op 

de romp, de oksels, dan naar de bovenarmen, elleboog, 

bovenbenen en de knieholtes. Waterwratten verdwijnen meestal 

vanzelf binnen zes tot achttien maanden. Daarna is het kind 

immuun voor waterwratten.  

  

Besmetting  

De waterwratten zijn gevuld met vocht waar het virus in zit. 

Wanneer de waterwratten vanzelf of door het krabben 

opengaan, komt het besmettelijke vocht eruit. Besmetting komt 

door het directe contact met de waterwratten of via voorwerpen 

als handdoeken. Na de besmetting duurt het enkele weken tot 

maanden voor er waterwratten ontstaan.  

  

Wat kunt u als beroepskracht doen?  

• Was uw handen en die van de kinderen goed na het 

aanraken van de wratten.  

• Laat het kind niet aan de wratjes krabben.  

• Open wratjes behandelen met jodium en afdekken.  



 

 

• Extra aandacht voor persoonsgebonden gebruik van een 

washandje en handdoek.  

• Reinig en desinfecteer het speelgoed en oppervlakten 

zoals bedranden. Doe dit aan de hand van de informatie 

in deze richtlijn.  

  

Melding bij de GGD  

Waterwratten hoeven niet gemeld te worden.  

  

Toelaten of weren?  

Een kindercentrum hoeft kinderen met waterwratten niet te 

weren.  

  

Opmerking  

Behandeling door de huisarts is meestal niet nodig.  

    

Wormpjes (aarsmaden, oxyuren)  

Wat zijn het?  

Aarsmaden zijn kleine wormpjes die in de darmen leven. Ze 

komen met de ontlasting naar buiten en zijn dan met het blote 

oog te zien. De wormpjes zijn ongeveer één cm lang en wit van 

kleur. 's Avonds en 's nachts kruipt het vrouwtjesworm naar 

buiten en legt eitjes rond de anus.   

  

De verschijnselen van wormpjes zijn:  

• jeuk rond de anus;  

• soms vage buikklachten;  

• oververmoeidheid en prikkelbaarheid als gevolg van 

slecht slapen door de jeuk.  



 

 

  

Besmetting  

Als een besmet kind aan de anus krabt of de handen niet wast na 

een toilet bezoek, blijven de eitjes plakken aan de vingers en 

nagels. Wanneer de vuile handen de deurklinken, speelgoed of 

andere objecten aanraken blijven de eitjes hangen. Iemand 

anders raakt dit aan, stopt daarna zijn vingers in zijn mond en 

slikt de eitjes in. De eitjes worden wormpjes in de darmen. Veel 

kinderen besmetten zichzelf of het gezin regelmatig. De 

wormpjes kunnen met medicijnen behandeld worden.  

  

Wat kunt u als beroepskracht doen?  

• Pas de hygiëneregels: handen wassen, desinfecteren, 

schoonmaken, verschonen en voedselbereiding van deze 

richtlijn goed toe.  

• Maak bij het voorkomen van wormpjes de toiletten vaker 

schoon, denk hierbij ook aan de deurknop, kraan, trekker 

en vloer.  

• Houd de nagels goed kort, schoon en altijd boenen tussen 

de nagels.  

• Waarschuw de ouders als de kindjes wormen hebben.  

  

Melding bij de GGD  

Kinderen met wormpjes hoeven niet gemeld te worden.  

  

Toelaten of weren?  

Een kindercentrum hoeft kinderen met wormpjes niet te weren.   

  



 

 

Opmerkingen  

Bij een anti-wormkuur wordt meestal het hele gezin mee 

behandeld. Bij behandeling zijn de klachten binnen enkele dagen 

over.  

  

Bij deze wormpjes hebben zandbakken geen rol bij de overdracht 

van het ene kind naar het andere kind. Niet goed onderhouden 

zandbakken kunnen besmet zijn met eitjes van honden- en 

kattenspoelwormen.  

    

Zesde ziekte (exanthema subitum)  

Wat is het?  

De zesde ziekte komt door een virus. Het is een onschuldige 

ziekte die uit zichzelf geneest. De zesde ziekte komt vooral voor 

bij kinderen onder de drie jaar.  

  

De verschijnselen van de zesde ziekte zijn:  

• een paar dagen hoge koorts (boven de 39 );  

• eventuele een koortsstuip door de snel oplopende koorts;  

• de koorts zakt vrij abrupt;  

• mogelijk ontstaan er niet jeukende, iets verheven rode 

vlekjes op de huid van het gezicht en de romp en deze 

breiden zich verder uit naar de armen en de nek.  

  

Besmetting  

Als een besmet kind niest of hoest, verspreiden de virusdeeltjes 

zich via kleine, in de lucht zwevende vochtdruppeltjes. Speeksel 

zorgt voor overdracht, denk hierbij aan bestek, bekers, speelgoed 

dat in de mond is geweest. Als een kind dit de virusdeeltjes 

inademt of product in de mond stopt wordt hij ziek. De ziekte is 



 

 

besmettelijk vanaf het moment dat de koorts opkomt, hoe lang 

het besmettelijk blijft is onbekend. Iemand die ziek is geweest 

door de zesde ziekte blijft levenslang drager van het virus.   

  

Wat kunt u als beroepskracht doen?  

• Ventileer de ruimte goed door ramen en deuren op een 

kier te zetten.  

• Pas de hygiëneregels: handen wassen, hoesten en niezen, 

desinfecteren, schoonmaken, van deze richtlijn goed toe.  

• Laat de kinderen niet gebruik maken van andermans 

bestek en servies.  

• Speelgoed dat in de mond is geweest direct 

schoonmaken.  

  

Melding bij de GGD  

  

Vlekjesziekten zijn meldingsplichtig op basis van artikel 

26 Wet publieke gezondheid, wanneer er twee 

personen of meer binnen twee weken dezelfde uitslag 

hebben.  

  

Toelaten of weren?  

Een kindercentrum hoeft kinderen met de zesde ziekte niet te 

weren.   

  

Opmerkingen  

De zesde ziekte kan gemakkelijk verward worden met andere 

'vlekjesziekten'. Daarom zal de GGD bij een melding van zesde 

ziekte altijd controleren of het echt om de zesde ziekte gaat.    

Ziekte van Pfeiffer  

Wat is het?  



 

 

De ziekte van Pfeiffer komt door een virus. Kleine kinderen 

hebben de ziekte meestal zonder klachten. Op de middelbare 

schoolleeftijd en als volwassene kan de ziekte van Pfeiffer 

langdurige moeheid veroorzaken.  

 De verschijnselen van de ziekte van Pfeiffer zijn bij jonge kinderen:  

• rode huiduitslag;  

• koorts;  

• longontsteking.  

  

Ziekteverschijnselen bij tieners en jongvolwassenen:  

• koorts;  

• keelpijn  

• keelontsteking;  

• pijnlijke klierzwelling in hals, liezen en oksels;  

 soms geelzucht;   moeheid.  

  

Besmetting  

Het virus zit in speeksel. Kinderen besmetten elkaar door te 

knuffelen, zoenen of het drinken uit dezelfde bekers en eten met 

het zelfde bestek. Let op, ook de kinderen zonder klachten 

kunnen anderen besmetten.   

  

Wat kunt u als beroepskracht doen?  

• Maak alle oppervlakten schoon waar het speeksel van het 

kind op komt: speelgoed, bedranden, servies.  

• Pas de hygiëneregels: handen wassen, hoesten, niezen en 

schoonmaken van deze richtlijn goed toe.  

• Geef ieder kind zijn eigen bestek en bekers en leer alleen 

hier gebruik van te maken   Knuffelen is normaal en 

kan niet vermeden worden.  

  



 

 

Melding bij de GGD  

De ziekte van Pfeiffer hoeft niet gemeld te worden.  

  

Toelaten of weren?  

Een kindercentrum hoeft kinderen met Pfeiffer niet te weren.   

  

Aanvullende informatie  

Voor aanvullende informatie kunt u de Veel gestelde vragen 

Ziekte van Pfeiffer op de RIVM-site raadplegen.  

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Ziekte_van_Pfeiffer
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Ziekte_van_Pfeiffer
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Ziekte_van_Pfeiffer


 

 

Werkinstructie Kennismakingsgesprek en eerste 

wenmoment 

Wanneer er nieuwe ouders op de groep komen dan heeft een van de 

pedagogisch medewerkers een kennismakingsgesprek met de ouder(s) en is het 

eerste wenmoment voor het kind. Ze hebben van Dorothy al een rondleiding 

gehad en de eerste informatie, maar het is voor ons belangrijk om nog informatie 

en bijzonderheden te horen over het kind en informatie door te geven aan de 

ouders wat ze moeten weten voordat ze bij KDV Doortje gaan beginnen.  

Begin met de ouders koffie en/of thee aan te bieden en ga op een rustig plekje op 

de groep zitten, geef aandacht aan het kind en vraag of hij/zij ook iets nodig heeft 

of iets wil drinken.  Pak evt. iets van speelgoed om het aan het kind te geven. Zorg 

dat de ouders en het kind zich op hun gemak voelen.  Stel wat vragen om het ijs te 

breken maar ook uit interesse.  

Hieronder staan puntsgewijs  alle onderdelen die genoemd moeten worden.: 

• Ouders nemen de ingevulde kindgegevens en het toestemmingsformulier 

mee en als ze die niet bij zich hebben dan wordt het ter plekke ingevuld.   

• Ouders nemen de plaatsingovereenkomst mee naar de groep en wordt 

doorgegeven naar kantoor. 

• Vul het formulier in van bijzonderheden: voeding, slapen, knuffel/speen, 

allergie. Vraag door  waar er nog dingen onduidelijk zijn.  

• Leg de dagindeling uit 

• Vertel dat het kind een eigen mandje, bed en kapstok heeft. 

• Vertel wat ze mee moeten nemen voor de eerste keer en wat er in het 

mandje kan blijven. 

slaapzak, speen/knuffel, fles/voeding, reservekleding,  

• Foto’s voor smoelenboek en voor aan de wand 

• Afhankelijk van de leeftijd van het kind, vertel over de 3+ activiteiten en 

het werken aan de hand van thema’s  

• Leg het open deuren beleid uit. 

• Maak een afspraak omtrent het tweede wenmoment. De eerste keer 

blijven de ouders er even bij en doen evt. even een boodschap en komen 

daarna weer terug. Dit is van ongeveer 10.00 tot 12.00. 

Het tweede wenmoment begint ook om 10.00 en is tot ongeveer 14.00. 



 

 

Zodat er een eet- en een slaapmoment in is. Het kan zijn dat je telefonisch 

de ouders belt om door te geven wanneer het kindje wakker is geworden.  

• Vertel van de uitjes die we maken. 

• Leg uit hoe we het schriftje gebruiken.  

Voorbereidingen voor een nieuw kindje: 

• Telefonisch afspraak maken voor een eerste wenmoment met 

kennismakingsgesprek 

• Naam op mandje, schriftje, kapstok, beddenschema, bed 

• Verjaardag kindje in agenda 

• Verjaardag ouders in agenda 

• Klavertje/Madeliefje/Trein/ Vlinder/Regenboogje maken voor de foto 

• Smoelenboek 

• Toevoegen op daglijst 

 

 

 

 

 

Werkinstructie Koorts en ziekteverschijnselen 

Bij kinderdagverblijf Doortje proberen wij op allerlei gebieden een 

verlengstuk te zijn van ieder gezin die binnenkomt bij ons dagverblijf. Dus 

ook als er een kindje ziek wordt bij ons of niet lekker wordt gebracht. Het is 

te allen tijde de bedoeling dat wij een kind voorzien van alle zorg aandacht 

en genegenheid zolang hij of zij onder onze zorg verblijft. 

Communiceren met ouders heeft een hele hoge prioriteit! Vanaf het 

moment dat het kind ziekteverschijnselen begint te vertonen nemen wij na 

overleg met collega’s contact op met een van de ouders. Zorg er daarom 

voor dat de telefoonlijst altijd actueel is in verband met bereikbaarheid van 

de ouders. Als ouders niet te bereiken zijn dan bellen wij altijd een 

familielid die op de lijst staat aangegeven. 

 Als een kind zich niet goed voelt begin dan altijd met het opnemen van de 

temperatuur! Zo weet je gelijk of het kind koorts heeft of niet. Bij een 



 

 

verhoging van 38° bellen we de ouders om het door te geven en te 

overleggen. Vanaf 38,5° is het de bedoeling dat de ouders het kind 

ophalen. Als jij als pedagogisch medewerker het gevoel hebt dat het kind 

echt niet lekker is en je kunt die individuele zorg niet bieden dan bel je ook 

de ouders. Het kind is duidelijk ziek en niet lekker. Wij willen ieder kind de 

individuele zorg bieden die het verdient op dat moment. 

Dit kan zijn met een hoge temperatuur maar ook met een verlaagde 

temperatuur. Wij hebben wel eens meegemaakt dat n.a.v. een allergische 

reactie het kind een heel lage temperatuur had namelijk 35,7°. . 

Als het kind al niet helemaal fit binnen komt, is het heel belangrijk om te 

weten of het kind thuis al een zetpil gekregen heeft. Zodoende kunnen we 

het kind goed in de gaten houden tijdens het slapen en of er koortspieken 

kunnen optreden. Ouders horen dit altijd door te geven. 

 Behandeling 

Koorts zonder andere problemen vereist meestal geen medische 

behandeling. Het herstel kan worden bevorderd door veel te drinken en 

voldoende te rusten. Zorg voor een niet te warme omgeving en luchtige 

kleding en beddengoed..  

Mocht het nog lang duren (bv. Meer dan een uur reistijd) dan kan er in 
uitzondering een zetpil gegeven worden. De ouders/verzorgers moeten 
schriftelijk toestemming geven via info@kdvdoortje.nl dat er een zetpil 
gegeven kan worden. Pas als deze binnen is, kan er een zetpil gegeven 
worden. Dit mag ook een app zijn naar de groepstelefoon.  

 

 

 

 



 

 

 

Arts raadplegen 

De hoogte van de koorts zegt niets over de ernst van de onderliggende 
ziekte. Vooral kinderen hebben vrij snel een hoge lichaamstemperatuur. 
Het is belangrijker te letten op de ernst van de bijkomende verschijnselen 
en of iemand een erg zieke indruk maakt. Dit geldt met name bij baby’s, 
hoogbejaarden en mensen met een verzwakte weerstand. 
 
Je mag het onderstaande als advies meegeven; 
 
U kunt het beste uw huisarts raadplegen als de koorts niet binnen 3 dagen 
zakt, of gepaard gaat met een van de volgende verschijnselen:  

• nekstijfheid;  
• verwardheid, prikkelbaarheid of sufheid;  
• heftig braken of diarree;  
• minder drinken;  
• puntvormige huidbloedinkjes (niet wegdrukbare roodblauwe 

vlekjes);  
• benauwdheid;  
• een koortsstuip.  

 

Het behandelen van wondjes van kinderen en PM’ers 

Wanneer men een wondje verzorgt wat gepaard gaat met bloed, moet te 

allen tijde gebruik gemaakt worden van latex handschoenen. Dit geldt voor 

het behandelen van wondjes van kinderen maar ook ter bescherming van 

de PM’ers. 



 

 

Werkinstructie Labelen houdbaarheidsdatum op 
producten 

 
Om te voorkomen dat voedsel en andere producten ongezond of onveilig 
wordt, hanteert KDV Doortje een veiligheidssysteem van levensmiddelen 
en andere producten. De overheid heeft hiervoor strenge eisen opgesteld 
in de Warenwet. 
Uit schattingen blijkt dat in Nederland meer dan een miljoen mensen 
maag- en darmklachten krijgt door voedselinfecties en vergiftigingen. Bij 
jonge kinderen kunnen de gevolgen zeer ernstig zijn. Om de gezondheid 
van kinderen te kunnen waarborgen is het van belang dat een aantal 
maatregelen rondom de verzorging worden getroffen. 
 
Werkinstructie 
Wanneer een product geopend wordt krijgt het een sticker met daarop de 
datum van die dag. Wanneer het product niet op is nadat de 
houdbaarheidsdatum is overschreden wordt het product weggegooid met 
uitzondering van de poedermelk voor zuigelingen. Poedermelk wordt 
teruggegeven aan de ouders.  
 
Op welke producten worden stickers geplakt: 

• Zuivel    (melk, yoghurt, vla) 

• Vleeswaren   (ham, Gelderse kookworst, 
smeerworst, boterhamworst) 

• Kaas     (gesneden jong belegen, 
smeerkaas) 

• Jam 

• Boter 

• Sap    (diksap, vruchtensiroop) 

• Eieren 

• Moedermelk 

• Poedermelk zuigelingen (van ouders ontvangen, 
rijstebloem) 

• Poedermelk koffie 

• Zoet beleg   (hagelslag, chocoladepasta, 
appelstroop, pindakaas) 

• Fruit 

• Brood 



 

 

• Koekjes      (Maria Verkade koekjes, 
soepstengels, krenten) 

• Ontbijtkoek 
 
Hoe lang kun je deze producten bewaren, na opening:    

• Vleeswaren   3 dagen na opening 

• Boter, kaas en eieren   1 maand na opening 

• Jam    3 maanden in de koelkast 

• Sap    4 weken na opening fles in de 
koelkast 

• Aangemaakt sap  36 uur na aanmaken in de koelkast 

• Moedermelk   ontdooid 24 uur 

• Poedermelk zuigelingen 1 maand buiten de koelkast 

• Poedermelk koffie  zie houdbaarheidsdatum op de 
deksel 

• Zoet beleg   zie houdbaarheidsdatum op de 
deksel 

• Fruit    zie bewaarwijzer van het 
voedingscentrum 

• Brood    2-3 dagen,  

• Koekjes    1 week goed afgesloten bewaren 
buiten de koelkast 

• Ontbijtkoek   2 weken goed afgesloten bewaren 
buiten de koelkast 
 

• Zonnebrandcrème  1 jaar na opening of anders als dat 
op de verpakking 

vermeld staat. 

• Zalfjes    1 jaar na opening of anders als dat 
op de verpakking 

vermeld staat. Let hier goed op! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Schrijf de invriesdatum op alle producten wanneer je ze in de vriezer legt. 
 
Koekjes ed. Pindakaas, Pasta en appelstroop hoeven niet in de koelkast 
bewaard te worden, alle andere producten wel 
 
Op vrijdag worden alle open producten zoals vleeswaren, smeerkaas, 
hummus, melk, yoghurt opgemaakt of weggegooid. (maak geen nieuwe 
open als dit niet perse nodig is)  
 

 



 

 

Werkinstructie De logeerbeer/boekenpret 

 
De logeerbeer is bedoeld om met kinderen mee naar huis te gaan, waar de 
beer een weekje mag logeren. Het is een leuke manier om ouders samen 
met hun kind boekjes te laten lezen en de beer wordt betrokken bij het 
leven van het kind. Na de logeerweek heb je het in een kringgesprek over 
alle avonturen die de beer met het kind beleefd heeft. Of lees je voor uit 
het schriftje waarin alle avonturen staan. 
 
Inhoud logeerbeertas; 
1 beer       (eigen invulling) 
1 schrift    (hierin kunnen ouders en kinderen hun belevenissen opschrijven 
in de tijd dat de 
                  beer bij hun logeert) 
een of twee boekjes om samen te lezen 
 
 
Wanneer de logeerbeertas wordt meegegeven is, noteer je op het 
formulier aan welk kindje het wordt meegegeven, voor hoelang en welke 
boekjes er mee worden gegeven. Dit ter controle of alles weer netjes mee 
terug komt op het moment dat de tas weer wordt ingeleverd. 
De periode dat de tas wordt meegegeven mag jezelf bepalen als het maar 
duidelijk genoteerd wordt op het formulier. 
 
 
Logeerbeer 
 

 
 
 Naam 
 
 

 
 
Datum uitgifte 

 
 
Datum ontvangst 

 
 
 
 
 

  

   

 



 

 

Draaiboek Boekenpret Culemborg 
 

Wat is Boekenpret?  

Boekenpret is een methode om jonge kinderen en hun ouders te laten 

ontdekken dat je veel plezier kunt beleven aan voorlezen. De bedoeling is 

de taalontwikkeling te stimuleren, waardoor de aansluiting bij het 

(lees)onderwijs vergemakkelijkt wordt en de kinderen de gelegenheid 

krijgen zich uiteindelijk te ontwikkelen tot goede lezers.  

Boekenpret wordt door een groot aantal gemeenten ingezet ter stimulering 

van de taalontwikkeling van jonge kinderen ter voorkoming van 

achterstanden. Dit in het kader van de voor- en vroegschoolse educatie 

(VVE) en het Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid. Bibliotheken, 

peuterspeelzalen, onderwijsbegeleidingsdiensten en scholen zijn de 

natuurlijke partners bij de invoering van deze aanpak... 

 

Voor wie is Boekenpret bedoeld?  

Boekenpret is vooral gericht op autochtone en allochtone gezinnen waar 

weinig aandacht is voor (voor) lezen. Ouders van kinderen in de leeftijd van 

0-6 jaar worden via de beroepskrachten, verbonden aan instellingen voor 

kinderopvang, bibliotheken en scholen, gestimuleerd om thuis voor te lezen. 

 

Boekenpret in Culemborg: 

Vanuit te besteden VVE-gelden is door de gemeente gekozen om van de 

methode Boekenpret, het Speelontdekboek in alle 

speelzalen/kinderdagverblijven van Culemborg te introduceren. 

 

Speelontdekboeken peuters: 

Speelontdekboeken zijn naar aanleiding van het zogenaamde centraal 

prentenboek ontwikkeld voor gebruik in de gezinnen en op de 

peuterspeelzaal. Ze bevatten pagina's voor zowel het gebruik op de 

peuterspeelzaal als thuis.  



 

 

Voor de leiding is er bij elk centraal prentenboek een bijbehorende 

handleiding. 

De Speelontdekboeken zijn voor de peuters en zijn werkboeken.  De peuter 

krijgt hiermee zijn eigen boeken met verhalen, versjes en doe-activiteiten 

rondom prentenboeken die door de leidster op de peuterspeelzaal zijn 

voorgelezen en door de ouders thuis. 

Het kind kan zelf in de Speelontdekboeken bladeren, de plaatjes benoemen 

en er bijvoorbeeld uit voorlezen. Spelenderwijs leert de peuter de 

gebruiksfunctie van taal. Hij leert dat het plezierig is om met een boek bezig 

te zijn en raakt vertrouwd met verschillende taalaspecten. 

Het Speelontdekboek geeft het kind de gelegenheid, het verhaal uit het 

boek dat op peuterspeelzaal / is voorgelezen nogmaals te beleven.  

 



 

 

Hoe gaat dit er in de praktijk uitzien? 

De bibliotheek levert de materialen aan, de peuterspeelzaal werkt  aan de 

uitvoering. Om het een en ander goed te laten verlopen, worden hieronder 

de verschillende rollen omschreven. 

 

Rol van de bibliotheek: 

• Een medewerker van Bibliotheek Culemborg, maakt een 
schema’s voor de uitleen van het Centraal prentenboek. 

• Per jaar is het mogelijk 3 tot 4 titels te lenen afhankelijk van de 
beschikbaarheid.   

• In Juni ontvangt de speelzaal/kinderdagverblijf een 
opgavenformulier waarop de titels worden aangegeven. 

• Elke speelzaal ontvangt een kist met 20 dezelfde 
prentenboeken, een handleiding voor de leidsters en voldoende 
speelontdekboeken voor alle peuters. 

• De uitleentermijn wordt door speelzaal bepaald, maar is 
maximaal 6 weken.  

• Naar aanleiding van de opgave ontvangt de speelzaal een 
bericht van de bibliotheek dat de kist met boeken klaarstaat. 

 

Rol van peuterspeelzaal/kinderdagverblijf: 

• De speelzaal komt de kist op de afgesproken datum ophalen bij 
de Bibliotheek, en draagt zorg dat deze op de afgesproken 
datum weer retour komt naar de bibliotheek. 

• Een belangrijk onderdeel van Boekenpret is het creëren van 
een leesomgeving voor het kind en het leren omgaan met 
voorlezen. Op psz maar ook thuis. Psz speelt een grote rol in de 
ouderbetrokkenheid. 

• Psz/kdv kondigt bij de ouders aan dat er met Boekenpret 
gewerkt gaat worden. Dit kan op verschillende manieren, via het 
peuterkrantje/nieuwsbrief, een aankondiging in de hal. 

• Psz/kdv introduceert prentenboek op speelzaal m.b.v. 
handleiding zo mogelijk in het bijzijn van ouders. 

• Psz/.kdv geeft ouders informatie over het werken met het 
speelontdekboek thuis en maakt duidelijk wat er van hen 
verwacht wordt. Het speelontdekboek is geen resultaatgerichte 
activiteit maar het plezier in het lezen van het boek, moet 
voorop staan. 



 

 

• Psz/kdv benut de breng- en haalcontacten om de ouders te 
informeren en laat de materialen zien. 

• Een voorbeeld van een speelontdekboek in de groepsruimte ter 
inzage leggen, is een middel om ouders te stimuleren. 

• Psz draagt er zorg  voor dat elke peuter, het prentenboek mee 
naar huis krijgt om het thuis met de ouders te lezen en te 
verwerken m.b.v. het speelontdekboek. 

• Wanneer het project is afgerond brengt psz /kdv de boeken 
terug naar de bibliotheek. 

 

 

 



 

 

Afsluitende opmerking: 

Het goed implementeren van Boekenpret vraagt nogal wat van de 

betrokken instellingen.  

Met name het aspect van de ouderparticipatie vraagt veel inspanning. 

Het is goed om dit van te voren te realiseren en de doelen niet te hoog te 

stellen.  

De bibliotheek is bereid daar waar mogelijk psz/kdv te ondersteunen. 

 

Contactpersoon Boekenpret Bibliotheek Culemborg:  

Jos Boon        

 Karlijn Scheepers 

Tel 0344 639940 / 06 53944413     

 06 55755261 

E-mail: jos.boon@bibliotheekrivierenland.nl; 

karlijn.scheepers@bibliotheekrivierenland.nl 
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Werkinstructie Mentorschap 

 

Bij het creëren van een beschermde omgeving met persoonlijke aandacht 
voor de kinderen speelt het mentorschap een centrale rol. Ieder kind krijgt 
bij de start van de opvang een eigen mentor toegewezen, en wordt als 
zodanig geregistreerd. 

Over het algemeen is dit de pedagogisch medewerker die het kind het 
meest ziet op de opvangdagen. De mentor houdt de ontwikkeling en het 
welbevinden van het mentorkind bij en zal ook het jaarlijkse oudergesprek 
voeren. Als er bijzonderheden zijn rond de ontwikkeling van een kind dan 
bespreekt de mentor deze met de ouders. 

De volgende taken vallen onder het mentorschap: 

• Bijhouden van het kinddossier in de kind gegevensmap. 

• Observatielijst bijhouden. 

• Eventuele ontwikkelingspunten binnen een teamvergadering naar 
voren brengen. 

• Minimaal 1x per jaar een oudergesprek (tien minutengesprek) 
inplannen aan de hand van de observatielijsten. 

• Knutselboek bijhouden 

• Persoonlijk bakje met inhoud (bijv: 
kleertjes/luiers/speentje/doekje/schriftje) bijhouden. 

• Bij zorg over ontwikkeling bespreken met Dorothy om vervolgens 
een gesprek met ouders in te plannen.  

• Beloningskaart maken als het kind bezig is met 
zindelijkheidstraining. 

 

 

 

 

 



 

 

Werkinstructie Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling 

 + stappenplan 
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Stappenplan voor het handelen bij signalen   
van huiselijk geweld en kindermishandeling 
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Inleiding 

Dit basismodel is geschreven voor de 

functionarissen die binnen een 

instelling, organisatie of praktijk een 

meldcode opstellen. Met behulp van 

dit basismodel kan de meldcode op 

maat worden gemaakt van de 

betreffende organisatie of praktijk. Aan 

dit basismodel is een voorbeeld van 

een meldcode toegevoegd om te laten 

zien hoe een meldcode er zou kunnen 

uitzien. 

Leeswijzer bij het basismodel 

Het basismodel bestaat uit vier delen. 

• Deel één beschrijft het doel, de 

reikwijdte en de functies van het 

basismodel meldcode. 

• Deel twee beschrijft de stappen die in 

de code voor de eigen organisatie of 

praktijk moeten worden opgenomen 

en ook de verantwoordelijkheden van 

de organisatie. 

• Deel drie biedt achtergrondinformatie 

over het beroepsgeheim en over de 

verhouding beroepsgeheim en het 

wettelijk meldrecht voor huiselijk 

geweld en kindermishandeling.  

Deel vier geeft een voorbeeld van een meldcode dat kan worden gebruikt 

bij het opstellen van een eigen meld



 

 

I. Doel en functie van de meldcode en van het 

basismodel 

1.1 Aanleiding voor het basismodel meldcode 

Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren op 

grond van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling verplicht om een meldcode te hanteren1. De meldcode 

richt zich op huiselijk geweld en kindermishandeling, daaronder ook 

begrepen seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking, 

eergerelateerd geweld, oudermishandeling (kind-oudergeweld), 

ouderenmishandeling en huwelijksdwang. 

De verplichting geldt voor de sectoren: 

• (gezondheids) zorg, waaronder ook geestelijke gezondheidszorg en 

langdurige zorg. 

• jeugdzorg, jeugdhulp en ondersteuning, ook de jeugd-GGz en gesloten 

jeugdzorg;  

• onderwijs, van basisschool tot en met hoger onderwijs, inclusief 

leerplichtambtenaren; 

• kinderopvang en peuterspeelzaalwerk; 

• maatschappelijke ondersteuning, bijvoorbeeld algemeen maatschappelijk 

werkers, (thuis) zorgmedewerkers en welzijnswerkers; 

• justitie, waaronder de reclassering, de  

Justitiële Jeugdinrichtingen, en ook het Centraal orgaan Opvang 

Asielzoekers. 

De wet geldt ook voor vrij gevestigde beroepskrachten die vallen onder 

(artikel 3 of artikel 34 van) de Wet op de Beroepen in de individuele 

gezondheidszorg (BIG), zoals: artsen, verpleegkundigen, verloskundigen, 

tandartsen, apothekers, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, 

fysiotherapeuten, alsmede: diëtisten, logopedisten, podotherapeuten, 

ergothera peuten, optometristen en laboranten. 



 

 

Lokale sociale teams 

Lokale sociale (wijk)teams vormen in veel gemeenten de toegang tot de 

maatschappelijke ondersteuning en de jeugdhulp. Ook voor deze sociale 

(wijk) teams, met taken in verband met jeugdhulp en/of maatschappelijke 

ondersteuning, geldt de verplichting om een meldcode te hebben en te 

gebruiken. Als er sprake is van een zelfstandige stichting, dan stelt deze 

een eigen meldcode op voor alle teams. Is het een netwerkorganisatie dan 

kan een eigen meldcode voor het team worden opgesteld, maar er kan ook 

worden
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• ode. 

gekozen voor een constructie waarbij de 

leden van het team ieder de meldcode 

van hun moederorganisatie hanteren. 

Politie valt niet onder de Wet verplichte 

meldcode Hoewel de politie een 

belangrijke partner is in de aanpak van 

huiselijk geweld en kindermishandeling, 

geldt de Wet verplichte meldcode niet 

voor de politie. Dit heeft, zo wordt in de 

memorie van toelichting bij de wet 

gesteld, te maken met de specifieke 

positie van de politie ten opzichte van de 

betrokkenen bij huiselijk geweld of 

kindermishandeling. Het eigen wettelijk 

kader van de Politiewet biedt de  

1 De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bepaalt dat beroepsgroepen een wettelijk 

meldrecht kunnen uitoefenen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De wet geeft wijziging of 

aanvulling van bepalingen van andere wetten met het doel om de meldcode verplicht te stellen voor de 

betreffende sector (b.v. de Wmo, Jeugdwet, Wet Big, Wkkgz, de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het 

voortgezet onderwijs).  

‘De stappen maken de beroepskracht 
duidelijk wat er van hem wordt verwacht 
bij signalen van huiselijk geweld of 
kindermishan deling.’ 

politie, ook zonder meldcode, voldoende 

mogelijkheden om te signaleren en te 

melden2. 

Minimumeisen en handreiking Bij de Wet 

verplichte meldcode hoort een 

algemene maatregel van bestuur die de 

(minimale) inhoud van de 

instellingsmeldcode beschrijft3. Dit 

basismodel meldcode bevat een 

handreiking voor het opstellen van een 

meldcode voor de eigen instelling of 

organisatie4. 

1.2 Functies van de meldcode 

De verplichting voor organisaties en 

zelfstandige beroepsbeoefenaren om een 

meldcode te hanteren, heeft tot doel 

beroepskrachten te ondersteunen in de 

omgang met signalen van huiselijk geweld 

en kindermishandeling. Een meldcode 

bevat o.a. een stappenplan. Dit 

stappenplan leidt de beroepskracht stap 

voor stap door het proces vanaf het 

moment dat hij signaleert tot aan het 

moment dat hij eventueel een beslissing 

neemt over het doen van een melding. De 

stappen maken de beroepskracht 

duidelijk wat er van hem wordt verwacht 
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bij signalen van huiselijk geweld of 

kindermishandeling en hoe hij, rekening 

houdend met zijn beroepsgeheim, op een 

verantwoorde wijze komt tot een besluit 

over het al dan niet doen van een 

melding. 

Verplichtingen van instellingen en 

beroepskrachten In het kader van de 

Wet verplichte meldcode hebben 

instellingen de plicht om: 

• te beschikken over een meldcode die 

aan de wettelijke eisen voldoet, én 

• om de kennis over en het gebruik van de 

meldcode binnen de eigen organisatie te 

bevorderen. 

Van individuele beroepskrachten die 

werkzaam zijn voor een instelling waar 

een meldcode is vastgesteld, wordt 

verwacht dat zij het stappenplan van de 

meldcode volgen als zij huiselijk geweld of 

kindermishandeling signaleren, of als ze 

vermoeden dat hiervan sprake is.  

Toezicht op de naleving van de wet Het 

toezicht op de naleving van de wet is in 

de sectoren gezondheidszorg, jeugdhulp, 

onderwijs en veiligheid en justitie in 

handen van de landelijke inspecties. 

Gemeenten oefenen toezicht uit op de 

kinderopvang en de peuterspeelzalen, en 

instellingen die maatschappelijke 

ondersteuning bieden. 

De inspectie zal bij een onderzoek, 

bijvoorbeeld naar aanleiding van een 

casus met fatale afloop, onder meer 

nagaan of op organisatieniveau een 

meldcode aanwezig is en of de 

organisatie zich voldoende heeft 

ingespannen om de kennis over en het 

gebruik van de meldcode te bevorderen. 

Het handelen van de betreffende 

beroepskrachten zal worden getoetst aan 

het stappenplan van de meldcode. 

1.3 Doel van het basismodel 

meldcode 

Het basismodel meldcode is bedoeld als 

handreiking voor organisaties en 

zelfstandige beroepsbeoefenaren bij het 

opstellen van een code voor de eigen 

organisatie of praktijk. Het basismodel is 

zo geschreven dat het met een aantal 

lichte ingrepen op maat kan worden 

gemaakt voor een organisatie of voor een 

praktijk van zelfstandige 

2 Er is een landelijk model voor samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis, Politie en OM (VNG, september 2015).  
Dit bevat o.a. procesafspraken over melding en terugkoppeling tussen Politie en Veilig Thuis. 

3 Besluit van 16 juli 2013, houdende vaststelling van de minimumeisen voor de verplichte meldcode huiselijk geweld 

en kindermishandeling (Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling). 
4 De termen organisatie en instelling worden in dit Basismodel door elkaar gebruikt. Met deze begrippen wordt 

gedoeld op iedere instelling, organisatie of praktijk die onder de Wet verplichte meldcode valt. 
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beroepsbeoefenaren die onder de Wet 

verplichte meldcode vallen. Bij het 

ontwikkelen van het basismodel is 

inhoudelijk zoveel mogelijk aansluiting 

gezocht bij de meldcodes en protocollen 

die in de jaren voor inwerkingtreding van 

de wet al ontwikkeld waren in de 

verschillende beroepsgroepen en 

domeinen. Daarmee sluit het basismodel 

meldcode goed aan bij inmiddels 

vertrouwde werkwijzen in het veld5. 

Algemene termen 

Vanwege het brede bereik van het 

basismodel meldcode zijn termen als: 

‘organisatie’, ‘beroepskracht’ en ‘cliënt’ 

algemeen gehouden. De bedoe ling is dat 

de meldcode voor de eigen organi satie of 

praktijk veel concreter is, door de 

beroepskrachten en de doelgroep 

specifieker te omschrijven en door 

nauwkeurig aan te geven welke 

beroepskrachten geacht worden welke 

stappen te zetten en wie er binnen de 

organisatie of praktijk 

eindverantwoordelijk is voor de beslissing 

om al dan niet een melding te doen. 

Zetten op een basisschool bijvoorbeeld 

alle leerkrachten de stappen van de 

meldcode en is de interne begeleider 

eindverantwoordelijk voor de beslissing 

om al dan niet een melding te doen? 

Welke rol speelt het zorg- en adviesteam 

hierin? Gaan in een ziekenhuis alleen 

artsen de stappen zetten, of ligt hier ook 

een taak voor verpleegkundigen, en wie 

draagt de eindverantwoordelijkheid voor 

de beslissing om een melding te doen? 

Hoe zijn de taakverdeling en de 

verantwoordelijkheid geregeld bij de 

reclassering of in een justitiële inrichting? 

Ook moet de meldcode voor de eigen 

organisatie of praktijk duidelijk maken: 

welke functionarissen kunnen worden 

geraadpleegd voor advies en 

ondersteuning bij het zetten van de 

stappen. Te denken valt bijvoorbeeld aan 

de aandachtsfunctionarissen huiselijk 

geweld en kindermishandeling die in veel 

organisaties werkzaam zijn. 

NB: Een aandachtsfunctionaris is op 

grond van de Wet meldcode niet 

verplicht. Een dergelijke functionaris kan 

echter wel een belangrijke rol vervullen in 

de ondersteuning van de medewerkers en 

van de leiding van de instelling in de 

aanpak van huiselijk geweld en 

kindermishandeling en in het zetten van 

de stappen van de meldcode. 

Begripsomschrijving van huiselijk geweld 

en kindermishandeling 

In het basismodel is voor het begrip 

kindermishandeling en voor het begrip 

huiselijk geweld aansluiting gezocht bij de 

eenduidige begripsomschrijvingen in 

respectievelijk de Jeugdwet, artikel 1.1 en 

5 Zie onder meer de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld van de KNMG. 
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in de Wet maatschappelijke 

ondersteuning 2015, artikel 1.1.1. 

Daarbij geldt dat het ook als een vorm 

van kindermishandeling wordt gezien 

als een kind getuige is van huiselijk 

geweld tussen zijn ouders of tussen 

andere huisgenoten. Onder de 

begripsomschrijving van huiselijk 

geweld vallen uitdrukkelijk ook: 

huwelijksdwang, eergerelateerd 

geweld, vrouwelijke genitale 

verminking, ouderenmishandeling, 

geweld tegen ouders en seksueel 

geweld. 

Niet de locatie maar de relatie is bepalend 

Het gaat bij de definities van huiselijk 

geweld en kindermishandeling om de 

relatie tussen pleger en slachtoffer en 

niet om de locatie waar het geweld 

plaatsvindt. Zo valt het geweld tussen 

twee partners die een lat-relatie hebben 

onder huiselijk geweld en er is sprake van 

kindermishandeling als een kind getuige is 

van geweld tussen zijn ouders, ook als 

deze ouders op verschillende adressen 

wonen. 

Geweld in een zorg of onderwijsrelatie 

Geweld gepleegd door een professional 

ten opzichte van een cliënt of een leerling 

valt buiten het bereik van de meldcode. 

In dat geval zijn andere wetgeving en 

andere stappen aan de orde, zoals het 

informeren van de leidinggevende en/of 

de directie en het inschakelen van de 

betreffende inspectie. In de jeugdzorg en 

de kinderopvang geldt een meldplicht in 

geval van signalen van seksueel misbruik 

en andere vormen van geweld. Het 

onderwijs kent een meldplicht in geval 

van een vermoeden van een 

zedenmisdrijf gericht tegen een 

minderjarige leerling dat is gepleegd door 

een medewerker van de school. Voor 

aanbieders van en professionals 

werkzaam in langdurige zorg en 

intramurale GGz-zorg, geldt een 

meldplicht als zij binnen hun organisatie 

geweld signaleren tussen een 

beroepskracht en een cliënt, of tussen 

cliënten onderling (op grond van artikel 9 

en 11 Wet Kwaliteit, klachten en 

geschillen zorg, de Wkkgz. Artikel 9 

bepaalt dat de zorgaanbieder een interne 

procedure voor melding van incidenten 

dient op te stellen. De meldplicht inzake 

geweld in de zorgrelatie is bepaald in 

artikel 11 Wkkgz. De zorgaanbieder moet 

dit melden bij de inspectie).   

NB: De signalen van mogelijk geweld 

vallen wél onder de meldcode als het 

geweld zich afspeelt tussen partners die 

beiden in een instelling verblijven, 

bijvoorbeeld als echtgenoten samen in 

een verpleeghuis, een gezinshuis of een 

andere instelling wonen. 
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Cliënt als slachtoffer, getuige of pleger 

De cliënt, dit wil zeggen de persoon met 

wie de beroepskracht professionele 

contacten onderhoudt, zal niet altijd het 

slachtoffer zijn van het huiselijk geweld of 

de kindermishandeling. De cliënt kan ook 

als vermoedelijke pleger, of in geval van 

een jeugdige cliënt, als getuige, bij het 

huiselijk geweld of de kindermishandeling 

betrokken zijn. Ook in dat geval zijn de 

stappen van de meldcode van toepassing. 

Geweld tussen een leerkracht en leerling; 

tussen leerlingen onderling 

(Mogelijk) geweld gepleegd tussen een 

leerkracht en een leerling of leerlingen 

onderling op een school valt niet onder 

het stappenplan van de meldcode. Deze 

signalen behoren te worden gemeld bij 

de leidinggevende of de directie en 

tevens bij de vertrouwensinspecteur voor 

het onderwijs (Zie Wet op het primair 

onderwijs, artikel 4a, en de Wet op het 

voortgezet onderwijs, artikel 3).  

Huiselijk geweld en kindermishandeling in 

relatie tot dierenmishandeling 

Waar sprake is van huiselijk geweld of 

kindermishandeling, is soms ook sprake 

van dierenmishandeling. In dat geval kan 

contact worden gezocht met een speciaal 

meldnummer6. In de meldcode voor 

dierenartsen, die hen ondersteunt in het 

signaleren van dierenmishandeling, 

wordt, indien bij hen ook vermoedens 

ontstaan van huiselijk geweld, verwezen 

naar Veilig Thuis. 

II. Een beschrijving van 

de stappen 

2.1 Inleiding 

De wet stelt een aantal eisen aan de 

inhoud van de meldcode die een instelling 

maakt. Belangrijkste eis is dat de 

instellingscode een stappenplan bevat 

met minimaal vijf stappen. 

In dit tweede deel worden deze vijf 

stappen beschreven. 

Drie opmerkingen vooraf. 

Eenmalige contacten 

Het stappenplan gaat ervan uit dat de 

beroepskracht en de cliënt regelmatig 

contact met elkaar hebben. Dat ligt 

bijvoorbeeld bij de spoedeisende hulp van 

een ziekenhuis of bij een huisartsenpost 

(voor de avond- en weekenddiensten) 

anders. Daar is doorgaans sprake van een 

eenmalig contact tussen beroepskracht en 

cliënt, waardoor het niet mogelijk is alle 

stappen van het basismodel te zetten. In 

dat geval zou de instellingscode specifiek 

moeten ingaan op de te zetten stappen bij 

een eenmalig contact. Zo werken 

ambulancediensten en de spoedeisende 

hulp van ziekenhuizen met specifieke 

6 Het meldnummer 144 voor dieren in nood. Zie ook: ‘144 red een dier’ op de website: https://www.rijksoverheid.nl/ 

onderwerpen/politie/vraag-en-antwoord/behandeling-melding-144. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/politie/vraag-en-antwoord/behandeling-melding-144
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/politie/vraag-en-antwoord/behandeling-melding-144
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/politie/vraag-en-antwoord/behandeling-melding-144
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/politie/vraag-en-antwoord/behandeling-melding-144
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protocollen waarbij het zetten van 

vervolgstappen zo nodig in handen wordt 

gegeven van de huis- of kinderarts of van 

Veilig Thuis.  

Strafrechtelijke aanpak 

Als door de signalen een vermoeden 

ontstaat van een ernstig misdrijf, is het 

verstandig om de te zetten stappen, via 

Veilig Thuis, af te stemmen op de 

interventies van de politie7.  

Gesprekken met slachtoffer en getuige 

kunnen het leveren van bewijs in de 

strafzaak namelijk belemmeren. 

Verhouding tot de verwijsindex 

risicojongeren 

In geval van een vermoeden van 

kindermishandeling zal de beroepskracht, 

voor zover zijn instelling is aangesloten bij 

de verwijsindex risicojongeren, doorgaans 

niet alleen de stappen van de meldcode 

zetten, maar daarnaast ook overwegen of 

een melding moet worden gedaan in de 

verwijsindex.  

Deze verwijsindex heeft tot doel om 

beroepskrachten die met dezelfde 

jongere te maken hebben met elkaar in 

contact te brengen. Een melding kan 

worden gedaan als een minderjarige 

mogelijkerwijs wordt bedreigd in zijn 

ontwikkeling naar volwassenheid. Doel 

van de melding in de verwijsindex is te 

komen tot een gezamenlijke aanpak van 

de problematiek van de jongere en zijn 

gezin. 

Voor het doen van een melding biedt de 

Jeugdwet in artikel 7.1.4.1 een wettelijk 

meldrecht aan beroepskrachten van 

instellingen die bevoegd zijn om een 

melding te doen in de verwijsindex 

risicojongeren.  

We wijzen er met nadruk op dat het niet 

gaat om een keuze tussen een melding in 

de verwijsindex of de stappen van de 

meldcode. Beide acties kunnen bij 

vermoedens van kindermishandeling aan 

de orde zijn omdat ze elkaar 

ondersteunen. Daarom staat in (de 

algemene maatregel van bestuur bij) de 

Wet verplichte meldcode dat instellingen 

die zijn aangesloten op de verwijsindex, 

ook het al dan niet doen van een melding 

in de verwijsindex moeten opnemen in 

het stappenplan van hun meldcode. 

2.2 De stappen die 

beroepskrachten geacht 

worden te zetten 

De stappen gaan in op het proces vanaf 

het moment dat er signalen zijn. Het 

signaleren zelf heeft in het model een 

andere plaats gekregen. Signaleren wordt 

gezien als een belangrijk onderdeel van 

7 Model voor de samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis, Politie en OM (Den Haag, VNG, 2015). 
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de beroepshouding van de 

beroepskrachten die binnen de 

organisatie werkzaam zijn. Zo bezien is 

signalering geen stap in het stappenplan, 

maar een grondhouding die in ieder 

contact met cliënten, leerlingen en 

patiënten wordt verondersteld. De 

stappen wijzen de beroepskracht de weg 

als hij meent dat er signalen zijn van 

huiselijk geweld of van 

kindermishandeling. 

Volgorde van de stappen 

De stappen die hieronder worden 

beschreven zijn in een bepaalde volgorde 

gerangschikt, maar deze volgorde is niet 

dwingend. Waar het om gaat, is dat de 

beroepskracht op enig moment in het 

proces alle stappen heeft doorlopen, 

voordat hij besluit om al dan niet een 

melding te doen. Zo zal het soms voor de 

hand liggen om meteen met de cliënt in 

gesprek te gaan over bepaalde signalen. 

In andere gevallen zal de beroepskracht 

eerst overleg willen plegen met een 

collega en met Veilig Thuis voordat hij het 

gesprek met de cliënt aangaat. Ook zullen 

stappen soms twee of drie keer worden 

gezet. 

Specifieke vormen van huiselijk geweld of 

kindermishandeling 

Het stappenplan schetst in algemene zin 

de stappen in geval van signalen van 

huiselijk geweld of kindermishandeling. 

Bij specifieke vormen van dit geweld, 

zoals bij vrouwelijke genitale verminking, 

huwelijksdwang, seksueel geweld en 

eergerelateerd geweld, moeten de 

stappen nader worden ingekleurd omdat 

dan een andere aanpak nodig kan zijn. Zo 

speelt bij vrouwelijke genitale verminking 

de onomkeerbaarheid van de besnijdenis 

een grote rol. In verband daarmee kan 

het noodzakelijk zijn om snel te handelen 

en eventueel stappen over te slaan. 

Bijvoorbeeld als bekend is dat een meisje 

binnenkort op familiebezoek gaat in het 

buitenland en dat er signalen zijn dat ze 

daar besneden zal worden.   

Bij eergerelateerd geweld kan een 

gesprek over de vermoedens in sommige 

gevallen extra risico’s met zich 

meebrengen omdat precies het bekend 

worden van (vermeend) wangedrag bij dit 

type geweld een belangrijke rol speelt. 

Voor meer informatie over de omgang 

met deze specifieke vormen van geweld 

wordt verwezen naar: 

• het Standpunt Preventie van 

Vrouwelijke  

Genitale Verminking door de 

Jeugdgezondheidszorg van het 

Rijksinstituut voor de Volksgezondheid 

en Milieu (RIVM);  

• het Handelingsprotocol VGV bij 

Minderjarigen van Pharos: 
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http://www.pharos.nl/nl/ 

kenniscentrum/algemeen/webshop/ 

product/229/handelingsprotocol-

vrouwelijkegenitale-verminking-bij-

minderjarigen;  

• de publicatie De meldcode bij 

(vermoedens van) eergerelateerd 

geweld (Movisie):  

http://www.huiselijkgeweld.nl/doc/ 

Factsheet-De%20meldcode-bij-

vermoedensvan-eergerelateerd-

geweld%20 MOV-3366665-1%201.pdf. 

Vanzelfsprekend kan er in een meldcode 

ook bijzondere aandacht worden 

gevraagd voor andere specifieke vormen 

van geweld in huiselijke kring, zoals 

ouderenmishandeling, 

oudermishandeling of seksueel geweld, 

als de instelling meent dat het, gelet op 

de cliëntenpopulatie, zinvol is om de 

aandacht van de beroepskrachten hierop 

te vestigen. 

http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/algemeen/webshop/product/229/handelingsprotocol-vrouwelijke-genitale-verminking-bij-minderjarigen
http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/algemeen/webshop/product/229/handelingsprotocol-vrouwelijke-genitale-verminking-bij-minderjarigen
http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/algemeen/webshop/product/229/handelingsprotocol-vrouwelijke-genitale-verminking-bij-minderjarigen
http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/algemeen/webshop/product/229/handelingsprotocol-vrouwelijke-genitale-verminking-bij-minderjarigen
http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/algemeen/webshop/product/229/handelingsprotocol-vrouwelijke-genitale-verminking-bij-minderjarigen
http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/algemeen/webshop/product/229/handelingsprotocol-vrouwelijke-genitale-verminking-bij-minderjarigen
http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/algemeen/webshop/product/229/handelingsprotocol-vrouwelijke-genitale-verminking-bij-minderjarigen
http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/algemeen/webshop/product/229/handelingsprotocol-vrouwelijke-genitale-verminking-bij-minderjarigen
http://www.huiselijkgeweld.nl/doc/Factsheet-De%20meldcode-bij-vermoedens-van-eergerelateerd-geweld%20MOV-3366665-1%201.pdf
http://www.huiselijkgeweld.nl/doc/Factsheet-De%20meldcode-bij-vermoedens-van-eergerelateerd-geweld%20MOV-3366665-1%201.pdf
http://www.huiselijkgeweld.nl/doc/Factsheet-De%20meldcode-bij-vermoedens-van-eergerelateerd-geweld%20MOV-3366665-1%201.pdf
http://www.huiselijkgeweld.nl/doc/Factsheet-De%20meldcode-bij-vermoedens-van-eergerelateerd-geweld%20MOV-3366665-1%201.pdf
http://www.huiselijkgeweld.nl/doc/Factsheet-De%20meldcode-bij-vermoedens-van-eergerelateerd-geweld%20MOV-3366665-1%201.pdf
http://www.huiselijkgeweld.nl/doc/Factsheet-De%20meldcode-bij-vermoedens-van-eergerelateerd-geweld%20MOV-3366665-1%201.pdf
http://www.huiselijkgeweld.nl/doc/Factsheet-De%20meldcode-bij-vermoedens-van-eergerelateerd-geweld%20MOV-3366665-1%201.pdf


 

 

 
Stap 1: In kaart brengen van signalen 

Als een beroepskracht signalen opvangt van huiselijk geweld of 

kindermishandeling, wordt van hem als eerste stap gevraagd deze signalen 

in kaart te brengen. Hij legt de signalen vast, evenals (de uitkomsten van) 

de gesprekken die hij over de signalen voert, de stappen die hij zet en de 

besluiten die hij neemt. Ook de gegevens die de signalen weerspreken 

worden vastgelegd. 

Bij het in kaart brengen van signalen volgt de beroepskracht de protocollen 

en aanwijzingen van zijn eigen organisatie of praktijk. 

In veel organisaties wordt van iedere cliënt een dossier aangelegd. In dat 

geval worden de gegevens over de signalen en over de stappen die worden 

gezet in dit cliëntdossier vastgelegd. Beschikt de organisatie niet over een 

cliëntdossier, dan moet in de code voor de eigen organisatie of praktijk 

worden aangegeven op welke wijze en waar de beroepskracht de gegevens 

over de signalen en over de stappen vastlegt en bewaart. 

NB: Na iedere stap in het basismodel volgt een korte instructie. Deze 

instructie bevat praktische aanwijzingen voor de beroepskracht die hem 

helpen de betreffende stap zorgvuldig te zetten. In de instructie bij de 

eerste stap staan aanwijzingen voor het zorgvuldig vastleggen van 

gegevens. Zo wordt o.a. van de beroepskracht gevraagd om feiten en 

signalen uit elkaar te houden, om de status te vermelden van hypothesen 

en veronderstellingen en om de bron te vermelden als er informatie wordt 

vastgelegd die afkomstig is van een ander. 
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Veilig Thuis 

Advies 
Bij iedere stap van de meldcode geldt dat er altijd contact kan worden opgenomen met Veilig Thuis, het  
advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij Veilig Thuis is veel kennis aanwezig over  
mogelijke signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De medewerkers kunnen ook adviseren  
over de te zetten stappen en over het voeren van gesprekken met cliënten over de signalen. Als een  
beroepskracht advies vraagt aan Veilig Thuis, zet Veilig Thuis zelf geen stappen in de richting van de cliënt  
of die van anderen. Het advies is dus uitsluitend gericht tot de adviesvrager. 

NB: Adviesgesprekken vinden plaats op basis van anonieme cliëntgegevens, voor een adviesgesprek  
behoeft u uw beroepsgeheim dus niet te verbreken. Wel kunnen, met instemming van de adviesvrager, de  
contactgegevens van de adviesvrager worden vastgelegd, vooral ook met het oog op een eventueel  
vervolgadvies over dezelfde casus. 

Melden 
Als er bij het volgen van de stappen wordt besloten tot het doen van een melding, neemt Veilig Thuis de  
zaak over. Veilig Thuis is wettelijk bevoegd om onderzoek te doen naar het huiselijk geweld of de  
kindermishandeling. Daarbij kan Veilig Thuis informatie opvragen bij andere instanties en organisaties.  
Veilig Thuis houdt melders op de hoogte van de uitkomsten van het onderzoek en van de acties die in  
gang worden gezet. 

NB: Bij een melding moet de melder cliëntgegevens verstrekken omdat Veilig Thuis anders geen acties in  
gang kan zetten naar aanleiding van de melding. 

Iedereen, professionals en burgers, kan bij Veilig Thuis terecht met vragen en meldingen of vermoedens  
van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het landelijk nummer van Veilig Thuis is 0800-2000.  
Verspreid in Nederland bestaan 26 vestigingen van Veilig Thuis.  
Zie:  www.vooreenveiligthuis.nl . 

De taken van Veilig Thuis zijn: advies geven, meldingen in ontvangst nemen, onderzoek van meldingen,  
beoordelen van de noodzaak van vervolgstappen en toeleiden naar passende hulp voor alle betrokkenen. 
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Kindcheck 

Soms ontstaan er risico’s voor kinderen 

door de situatie waarin hun ouder(s) 

verkeren, bijvoorbeeld als ouders zwaar 

verslaafd, ernstig ziek of zeer depressief 

zijn. Deze ‘oudersignalen’ kunnen alleen 

worden opgepakt als de beroepskracht 

weet dat zijn volwassen cliënt kinderen 

heeft die van hem afhankelijk zijn. 

Daarom stelt de wet dat de meldcode een 

‘kindcheck’ moet bevatten bij bepaalde 

volwassen cliënten. Het gaat om cliënten 

die in een lichamelijke of geestelijke 

conditie of in andere omstandigheden 

verkeren die een risico kunnen vormen 

voor de veiligheid of de ontwikkeling van 

de kinderen die van hen afhankelijk zijn. 

De kindcheck bij deze cliënten wil zeggen 

dat de beroepskracht vraagt of 

onderzoekt of de cliënt kinderen heeft die 

van hem afhankelijk zijn. Is dat het geval, 

dan legt de beroepskracht het aantal en 

de leeftijd van deze kinderen vast. Daarbij 

wordt ook beschreven of de cliënt alleen 

de zorg heeft voor zijn kinderen of dat zijn 

partner of anderen deze zorg delen. 

De kindcheck kan aan de orde zijn in de 

volwassen ggz, in de thuiszorg, in het 

algemeen maatschappelijk werk, bij de 

reclassering, bij de huisartsenpost en bij 

de spoedeisende hulp in een ziekenhuis. 

Stappen van de meldcode volgen bij 

‘oudersignalen’ Meent de beroepskracht 

dat de medische conditie of de 

omstandigheden waarin zijn cliënt 

verkeert, een risico vormt voor de 

veiligheid of de ontwikkeling van 

kinderen, of twijfelt hij daarover, dan zet 

hij de stappen van de meldcode. Bij stap 1 

worden in dat geval de ‘oudersignalen’ 

vastgelegd die aanleiding geven tot 

twijfels over de veiligheid of de gezonde 

ontwikkeling van de kinderen. Bij stap 3 

wordt een gesprek gevoerd met de cliënt 

over de signalen die mogelijkerwijs een 

risico vormen voor de ontwikkeling of de 

veiligheid van de kinderen van de cliënt. 

Indien de beroepskracht besluit om bij 

stap 5 een melding te doen in verband 

met de oudersignalen, dan is van belang 

dat hij geen uitspraak doet over de 

feitelijke situatie waarin de kinderen zich 

bevinden. Hij kent hen immers niet en hij 

heeft ze doorgaans nooit gezien. Wat de 

beroepskracht wel kan melden is dat de 

lichamelijke of geestelijke conditie en/of 

de situatie waarin zijn volwassen cliënt 

zich bevindt, een risico vormt voor de 

veiligheid of voor de ontwikkeling van 

diens kinderen en dat hij daarom meent 

dat nader onderzoek van Veilig Thuis 

noodzakelijk is naar de feitelijke situatie 

waarin de kinderen zich bevinden. 



 

Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling |  

257  

Stap 2:  
Collegiale consultatie en zo nodig 

raadplegen van Veilig Thuis of een 

deskundige op het terrein van 

letselduiding 

De tweede stap is het overleg over de 

signalen. Om de signalen die in kaart zijn 

gebracht goed te kunnen duiden, is 

overleg met een deskundige collega 

noodzakelijk. Te denken valt bijvoorbeeld 

aan de aandachtsfunctionaris huiselijk 

geweld of kindermishandeling binnen de 

eigen organisatie, of aan de intern 

begeleider of het zorg- en adviesteam van 

de school. Zo nodig kan op basis van 

anonieme cliëntgegevens Veilig Thuis 

worden geraadpleegd. In die gevallen 

waarin er behoefte bestaat aan meer 

duidelijkheid over (aard en oorzaak van) 

letsel kan de vertrouwensarts van Veilig 

Thuis, of een forensisch geneeskundige 

om advies worden gevraagd. 

NB: In dit basismodel is ervoor gekozen 

om naast de collegiale consultatie zo 

nodig advies in te winnen bij Veilig Thuis, 

of een deskundige op het gebied van 

letselduiding. De KNMG-Meldcode 

Kindermishandeling en Huiselijk geweld 

vraagt van artsen, bij deze tweede stap, 

om naast collegiale consultatie, altijd 

advies te vragen aan Veilig Thuis. 

Bij specifieke vormen van geweld advies 

over   

(de risico’s van) vervolgstappen 

Zoals hierboven al is aangegeven, vragen 

specifieke vormen van geweld soms om 

een andere aanpak en om een andere 

(volgorde van) stappen. Vooral als er 

binnen de instelling onvoldoende 

expertise is op dit terrein, is het van 

belang om in de instellingscode op te 

nemen dat bij deze vormen van geweld 

altijd eerst advies wordt gevraagd over de 

aanpak en over de mogelijke risico’s van 

vervolgstappen voordat vervolgstappen 

worden gezet. 

Stap 3:   
Gesprek met de cliënt 

Na het collegiaal overleg en eventueel het 

adviesgesprek met Veilig Thuis, volgt een 

gesprek met de cliënt. Omdat openheid 

een belangrijke grondhouding is in de 

verschillende vormen van dienstverlening 

aan de cliënt, wordt in het stappenplan zo 

snel mogelijk contact gezocht met de 

cliënt (of met zijn ouders) om de signalen 

te bespreken. Soms zal het vermoeden 

door het gesprek worden weggenomen. 

Dan zijn de volgende stappen van het 

stappenplan niet nodig.  

Worden de zorgen over de signalen door 

het gesprek niet weggenomen, dan 

worden ook de volgende stappen gezet.  
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Heeft een beroepskracht behoefte aan 

ondersteuning bij het voeren van het 

gesprek met de cliënt, dan kan hij ook 

daarover advies vragen aan een collega of 

aan een aandachtsfunctionaris binnen de 

eigen organisatie of praktijk en/ of aan 

Veilig Thuis.  

In het gesprek met de cliënt gaat het 

erom dat de beroepskracht: 

• uitleg geeft over het doel van het 

gesprek; 

• de signalen bespreekt, dit wil zeggen de 

feiten die hij heeft vastgesteld en de 

waarnemingen die hij heeft gedaan; 

• de cliënt uitnodigt om daarop te 

reageren; 

• en pas na deze reactie zo nodig komt 

met een interpretatie van wat hij heeft 

gezien en gehoord en wat hem in reactie 

daarop verteld is. 

Geen gesprek met de cliënt 

In de instructie bij deze stap wordt 

aangegeven in welke gevallen er kan 

worden afgezien van een gesprek met de 

cliënt. Het gaat om uitzonderlijke situaties 

waarin er concrete aanwijzingen zijn dat 

door het voeren van het gesprek de 

veiligheid van een van de betrokkenen in 

het geding zou kunnen komen. Zo is het 

denkbaar dat een beroepskracht besluit 

om zijn vermoeden van seksueel misbruik 

of eergerelateerd geweld nog niet met de 

dader te bespreken omdat hij het risico 

aanwezig acht dat de dader zich, na dit 

gesprek, op het slachtoffer zal afreageren. 

Ook kan worden afgezien van een gesprek 

als er goede redenen zijn om aan te 

nemen dat de cliënt daardoor het 

vertrouwen kwijt raakt in de 

beroepskracht en de contacten met de 

beroepskracht zal verbreken wat tot 

gevolg heeft dat de cliënt uit het zicht 

raakt. Bij een besluit om geen contact te 

leggen met de cliënt in verband met een 

mogelijke vertrouwensbreuk dient te 

worden bedacht dat precies door dit 

besluit ook weer een risico ontstaat op 

een vertrouwensbreuk, namelijk op het 

moment dat de cliënt ontdekt dat de 

beroepskracht zonder zijn medeweten 

een melding over hem heeft gedaan. 

Gesprek met kinderen  

Ook als een cliënt nog jong is, is het van 

belang dat de beroepskracht het gesprek 

met hem aangaat, tenzij dat vanwege zijn 

jeugdige leeftijd echt niet mogelijk of te 

belastend voor hem is. De beroepskracht 

beoordeelt zelf of een gesprek zinvol en 

mogelijk is, zo nodig in overleg met een 

collega of met Veilig Thuis. 

NB: Het kan van belang zijn om een kind 

even alleen te spreken, zonder dat zijn 

ouders daarbij aanwezig zijn zodat het 



 

Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling |  

259  

kind zich vrij kan uiten. De beroepskracht 

hanteert hiervoor de regels die in zijn 

eigen sector van toepassing zijn. Zo zal 

een docent doorgaans zonder veel 

omhaal gewoon een gesprek met een van 

zijn leerlingen kunnen aanknopen. Maar 

dit ligt anders bij een uitnodiging voor een 

gesprek van een jeugdarts aan een kind 

van 10 jaar. Als uitgangspunt geldt dat de 

ouders hierover vooraf behoren te 

worden geïnformeerd. Maar in verband 

met de veiligheid van het kind, van de 

beroepskracht, of die van anderen, kan 

een beroepskracht ook in deze sector, bij 

wijze van uitzondering, besluiten om toch 

een eerste gesprek met het kind te 

voeren zonder dat de ouders hierover van 

te voren worden geïnformeerd. De 

redenen voor dit besluit dienen zorgvuldig 

vastgelegd te worden in het cliëntdossier. 

Gesprek met de ouder(s) 

Normaal gesproken zal er, als het om een 

minderjarige cliënt gaat, ook een gesprek 

over de signalen worden gevoerd met de 

ouder(s). Dit is niet alleen van belang als 

de ouders mogelijkerwijs betrokken zijn 

bij het huiselijk geweld of de 

kindermishandeling, maar ook als dit niet 

aan de orde is. Want de ouders behoren, 

zeker als zij het gezag uitoefenen, te 

worden geïnformeerd over wat er bij hun 

kind speelt. 

NB: Een gesprek met (een van) de ouders 

kan achterwege blijven in verband met de 

veiligheid van het kind of die van anderen. 

Bijvoorbeeld als de beroepskracht 

redenen heeft om aan te nemen dat hij 

het kind dan uit het oog zal verliezen 

omdat de ouders het kind van school 

zullen halen, of niet meer naar de 

kinderopvang zullen brengen. 

NB: Over het wel of niet voeren van een 

gesprek met de cliënt bij vermoedens van 

specifieke vormen van geweld zoals 

eergerelateerd geweld, huwelijksdwang 

en vrouwelijke genitale verminking, wordt 

geadviseerd om altijd vooraf overleg te 

voeren met experts om te beoordelen of 

het voeren van een gesprek in dit stadium, 

in verband met de veiligheidsrisico’s, 

verantwoord is. 

‘Een melding is geen eindpunt. Het stappenplan 
geeft aan wat de beroepskracht, na zijn melding, 
kan doen om de cliënt of zijn gezinsleden te 
beschermen en te ondersteunen.’ 
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Stap 4:  
Wegen van het geweld of de 

kindermishandeling 

Na de eerste drie stappen beschikt de 

beroepskracht al over redelijk veel 

informatie: de beschrijving van de 

signalen die hij heeft vastgelegd, de 

uitkomsten van het gesprek met de cliënt 

en het advies van deskundigen. In stap 4 

komt het erop aan dat de beroepskracht 

deze informatie weegt. Deze stap vraagt 

van de beroepskracht dat hij het risico op 

huiselijk geweld of kindermishandeling 

inschat, evenals de aard en de ernst van 

dit geweld. 

Beschikt de organisatie of beroepsgroep 

over een risicotaxatie-instrument, dan 

gebruikt de beroepskracht dit instrument 

bij zijn weging. 

Bij twijfel over de risico’s, de aard en de 

ernst van het geweld en bij twijfel over de 

vervolgstap moet altijd (opnieuw) advies 

worden gevraagd aan Veilig Thuis. 

NB: In stap 5 van de KNMG-Meldcode is 

stap 4 van dit basismodel, het wegen van 

de aard en de ernst van het geweld, 

inbegrepen. De KNMGMeldcode adviseert 

artsen om, als extra stap, zo nodig 

informatie in te winnen bij andere 

professionals die zijn betrokken bij het 

gezin.  

Zie: stap 4 en artikel 9 van de KNMG-

meldcode8. 

Stap 5:  
Beslissen: Hulp organiseren of 

melden 

Na de weging van stap 4 komt de 

beroepskracht die binnen de instelling 

verantwoordelijk is voor de beslissing 

over het al dan niet doen van een 

melding, zo nodig ondersteund door 

deskundigen, tot een besluit: zelf hulp 

organiseren of een melding doen. Waar 

het bij deze afweging om gaat is dat de 

beroepskracht beoordeelt of hij zelf, gelet 

op zijn competenties, zijn 

verantwoordelijkheden en zijn 

professionele grenzen, in voldoende mate 

effectieve hulp kan bieden of kan 

organiseren. In alle gevallen waarin hij 

meent dat dit niet of maar gedeeltelijk 

het geval is, doet hij een melding.  

Hulp organiseren en effecten 

volgen 

Meent de beroepskracht dat hij met zijn organisatie 

of praktijk de cliënt voldoende kan beschermen 

tegen het risico op huiselijk geweld of op 

kindermishandeling, dan biedt of organiseert hij de 

hulp die daarvoor nodig is. Hij volgt de effecten van 

deze hulp en doet alsnog een melding als het geweld 

niet blijkt te stoppen of opnieuw oplaait. 
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Melden 

Meent de beroepskracht dat hij met zijn organisatie 

of praktijk niet in staat is om de cliënt voldoende te 

beschermen tegen het risico op huiselijk geweld of 

kindermishandeling, dan doet hij een melding zodat 

de signalen nader kunnen worden onderzocht en 

acties in gang kunnen worden gezet die de cliënt en 

zijn gezinsleden voldoende beschermen. 

Sluit in de melding aan bij de feiten 

Bij een melding dient de melder zoveel 

mogelijk feiten en gebeurtenissen te 

melden die hij zelf heeft waargenomen. 

Meldt de melder ook feiten en 

gebeurtenissen die anderen hebben 

gezien of gehoord, dan moet hij deze 

‘andere bron’ in de melding noemen. 

Model en handreiking voor informatie – 

uitwisseling De beroepsorganisaties en 

koepels binnen de jeugdzorg en de 

(geestelijke) gezondheidszorg hebben 

afspraken gemaakt over de wijze van 

informatie uitwisselen tussen de 

(geestelijke) gezondheidszorg enerzijds en 

AMK, nu Veilig Thuis, Jeugdzorg en de 

Raad voor de Kinderbescherming 

anderzijds. Aan deze afspraken is een 

handreiking toegevoegd voor de 

uitvoeringspraktijk. De handreiking kan 

ook goed worden gebruikt door andere 

organisaties en sectoren die afspraken 

willen maken over een zorgvuldige 

informatie – uitwisseling over cliënten. 

Veilig Thuis werkt met een 

handelingsprotocol met aanwijzingen 

voor informatie uitwisseling9. 

Contact met de cliënt of zijn ouder(s) over 

de melding en de inspanning om 

toestemming voor de melding te krijgen 

Als hoofdregel geldt dat de 

beroepskracht, voordat hij een melding 

doet, contact zoekt met de cliënt over de 

melding. Hij legt hem uit dat hij een 

melding wil doen, wat een melding voor 

de cliënt betekent en wat het doel van de 

melding is. Vervolgens vraagt de 

beroepskracht de cliënt om een reactie 

hierop. Laat de cliënt merken dat hij 

bezwaar heeft tegen de melding, dan gaat 

de beroepskracht over deze bezwaren 

met de cliënt in gesprek en bekijkt hij hoe 

hij aan deze bezwaren tegemoet kan 

komen. Blijven de bezwaren van de cliënt 

desondanks overeind, dan maakt de 

beroepskracht een afweging. Hij weegt de 

aangevoerde bezwaren af tegen de 

noodzaak om de cliënt of een ander tegen 

het geweld of de mishandeling te 

beschermen door een melding te doen. 

Daarbij betrekt hij in ieder geval de aard 

en de ernst van het geweld en de 

noodzaak om de cliënt of een ander 

daartegen te beschermen. Voor meer 

8 KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld, Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der  
Geneeskunst, editie 2015 
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informatie hierover wordt verwezen naar 

deel III van dit basismodel. 

Positie van de jeugdige cliënt en zijn 

ouder(s) 

Is de cliënt nog geen 12 jaar oud, dan 

voert de beroepskracht het gesprek zoals 

hierboven beschreven met de ouder(s) 

van de cliënt. Het is niet verplicht om met 

een zo jonge cliënt zelf in gesprek te gaan. 

De beroepskracht beoordeelt zelf of dit, 

gelet op de aard van zijn melding, de 

relatie met de jeugdige cliënt en de 

leeftijd van de cliënt, mogelijk en gewenst 

is. 

Is de cliënt al wel 12 maar nog geen 16 

jaar dan wordt het gesprek gevoerd met 

de cliënt en of met de ouder. De 

beroepskracht beoordeelt zelf of hij hen 

afzonderlijk spreekt of met hen samen in 

gesprek gaat. 

Melding zonder gesprek met de cliënt of 

zijn ouders In de instructie bij de vijfde 

stap wordt aangegeven in welke gevallen 

er kan worden afgezien van contacten 

met de cliënt (en of zijn ouders) over de 

melding. Het gaat om situaties waarin er 

concrete aanwijzingen zijn dat door het 

voeren van het gesprek de veiligheid van 

een van de betrokkenen in het geding zou 

kunnen komen.  

9 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2014/10/23/handleiding-model-

samenwerkingsafsprakeninformatie-uitwisseling-in-verband-met-aanpak-kindermishandeling Voor het 

handelingsprotocol van Veilig Thuis, zie:   
https://vng.nl/files/vng/20141107_vng_model_handelingsprotocol_veilig_thuis.pdf 

‘Al met al is de omgang met het beroepsgeheim 

een vorm van evenwichtskunst: geheimhouding 

waar mogelijk, zorgvuldige doorbreking van 

beroepsgeheim  

waar nodig’ 

Ook kan van een gesprek worden afgezien 

als er goede redenen zijn om aan te 

nemen dat de cliënt de contacten met de 

beroepskracht zal verbreken waardoor de 

cliënt uit het zicht raakt. 

Wat Veilig Thuis met een melding doet 

Veilig Thuis doet na een melding 

onderzoek naar de signalen. Dit wil zeggen 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2014/10/23/handleiding-model-samenwerkingsafspraken-informatie-uitwisseling-in-verband-met-aanpak-kindermishandeling
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2014/10/23/handleiding-model-samenwerkingsafspraken-informatie-uitwisseling-in-verband-met-aanpak-kindermishandeling
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2014/10/23/handleiding-model-samenwerkingsafspraken-informatie-uitwisseling-in-verband-met-aanpak-kindermishandeling
https://vng.nl/files/vng/20141107_vng_model_handelingsprotocol_veilig_thuis.pdf
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dat de medewerkers in gesprek gaan met 

de ouders en met beroepskrachten die 

met het kind en/of het gezin te maken 

hebben. Op basis van de resultaten van 

dit onderzoek besluit men wat er moet 

gebeuren. Vaak zal vrijwillige hulp in gang 

worden gezet, in samenwerking met het 

lokale veld. Dit betekent dat Veilig Thuis in 

gesprek gaat met de betrokkenen en met 

beroepskrachten die het gezin kennen en 

zo nodig de verschillende gezinsleden toe 

leidt naar passende hulp. Veilig Thuis kan 

ook beslissen om een melding te doen bij 

de Raad voor de Kinderbescherming, om 

de zaak te bespreken bij een casusoverleg 

van het Veiligheidshuis (bijvoorbeeld om 

de mogelijkheden te bespreken van een 

hulptraject in het gedwongen kader) en/of 

om de politie te informeren (bijvoorbeeld 

om aangifte te doen of om te beoordelen 

of bij een volgend incident wellicht een 

tijdelijk huisverbod mogelijk is). 

Als de behandeling van de melding is 

afgerond informeert Veilig Thuis de 

melder over de stappen die naar 

aanleiding van de melding zijn gezet. 

Bekendmaken van de identiteit van de 

melder bij vermoedens van huiselijk 

geweld of kindermishandeling Hoofdregel 

is dat de identiteit van de melder door 

Veilig Thuis aan het gezin bekend wordt 

gemaakt. Een melder kan echter ten 

opzichte van het gezin anoniem blijven als 

de melding: 

• een bedreiging vormt of kan vormen 

voor de gemelde personen, voor de 

beroepskracht of zijn medewerkers, of 

voor anderen; of 

• de vertrouwensrelatie zou kunnen 

verstoren tussen de beroepskracht en de 

cliënt of zijn gezin. 

Inspanningen na de melding 

Een melding is geen eindpunt. Als een 

beroepskracht een melding doet, geeft 

het stappenplan daarom aan dat de 

beroepskracht in zijn contact met Veilig 

Thuis ook bespreekt wat hij zelf, na zijn 

melding, binnen de grenzen van zijn 

gebruikelijke taak uitoefening, kan doen 

om de cliënt of zijn gezinsleden te 

beschermen en te  

ondersteunen. Dit is uitdrukkelijk in stap 5 

bij de melding opgenomen om duidelijk te 

maken dat de betrokkenheid van de 

beroepskracht bij de cliënt na de melding 

niet ophoudt. Van hem wordt verwacht 

dat hij, naar de mate van zijn 

mogelijkheden, de cliënt blijft 

ondersteunen en beschermen. Uiteraard 

gebeurt dit in overleg met Veilig Thuis om 

zo tot een gemeenschappelijke aanpak te 

komen. 
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2.3 Verantwoordelijkheden 

van de organisaties 

De Wet verplichte meldcode zegt niet 

alleen dat er in een organisatie een 

meldcode aanwezig moet zijn, maar ook 

dat de organisatie de kennis over en het 

gebruik van de meldcode binnen de 

organisatie moet bevorderen. De wet laat 

de invulling van deze verplichting over 

aan de organisaties zodat goed kan 

worden ingespeeld op de behoeften en 

vragen van de medewerkers. Deze ruimte 

om een eigen invulling te geven aan 

scholing en training, laat onverlet dat het 

om een wettelijke plicht gaat. Dit 

betekent dat de organisatie, bijvoorbeeld 

op verzoek van de inspectie of de 

gemeente concreet moet kunnen 

beschrijven wat er is gedaan, bijvoorbeeld 

aan scholing en training van 

medewerkers, om de kennis en het 

gebruik van de meldcode te bevorderen 

en wat de plannen op dit punt zijn voor 

het komende jaar. 

Bij het bevorderen van de kennis over en 

het gebruik van de meldcode kan 

bijvoorbeeld worden gedacht aan: 

• het informeren van beroepskrachten 

over de meldcode die wordt gehanteerd 

en het doel daarvan; 

• het aanbieden van voldoende en 

regelmatig terugkerende opleidingen en 

trainingen voor de beroepskrachten; 

• het opnemen van de meldcode in het 

inwerkprogramma van nieuwe 

medewerkers; 

• het regelmatig evalueren van het 

gebruik van de meldcode op basis van de 

casuïstiek. Dit draagt bij aan de 

verbetering van de kwaliteit van de 

meldcode en van de bewustwording van 

de handelwijze van de professionals bij 

signalering van huiselijk geweld en 

kindermishandeling; 

• het zorgen voor de beschikbaarheid van 

deskundigen die kunnen worden 

geraadpleegd; 

• het zicht houden op de effecten van de 

meldcode. 

III. Beroepsgeheim, 

meldcode en meldrecht 

3.1 Inleiding 

In dit derde deel van het basismodel 

meldcode wordt enige 

achtergrondinformatie gegeven, met 

name over het beroepsgeheim, het 

wettelijk meldrecht en de verhouding 

tussen het beroepsgeheim, het wettelijk 

meldrecht en de meldcode. 
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3.2 Inhoud en doel van het 

beroepsgeheim 

Algemene zwijgplicht 

Iedere beroepskracht die individuele 

cliënten (jeugd)hulp, zorg, steun of een 

andere vorm van begeleiding biedt heeft 

een beroepsgeheim. Deze zwijgplicht, 

zoals het beroepsgeheim ook wel wordt 

genoemd, verplicht de beroepskracht om, 

kort gezegd, geen informatie over de 

cliënt aan derden te verstrekken, tenzij de 

cliënt hem daarvoor toestemming heeft 

gegeven. Doel van het beroepsgeheim is 

de drempel voor de toegang tot de 

hulpverlening zo laag mogelijk te maken 

en de cliënt het vertrouwen te geven dat 

hij vrijuit kan spreken. De zwijgplicht geldt 

bijvoorbeeld voor maatschappelijk 

werkers, intern begeleiders, 

ouderenwerkers, jeugdhulpverleners, 

medisch hulpverleners, medewerkers in 

de kinderopvang en in peuterspeelzalen. 

Het beroepsgeheim geldt ook voor 

begeleiders en hulpverleners van de 

reclassering en van justitiële 

(jeugd)inrichtingen, al maakt het 

gedwongen kader van het strafrecht in 

sommige gevallen een beperkte inbreuk 

op de zwijgplicht. 

De hierboven beschreven algemene 

zwijgplicht voor hulpverleners en 

begeleiders is niet specifiek opgenomen in 

een bepaalde wet, maar wordt afgeleid 

uit de privacybepalingen uit het Europees 

Verdrag voor de Rechten van de Mens en 

de fundamentele vrijheden (artikel 8), uit 

de Grondwet (artikel 10) en de Wet 

bescherming persoonsgegevens (Wbp). 

Deze bepalingen worden nog eens 

ondersteund door artikel 272 Wetboek 

van Strafrecht dat een verbod bevat op 

het verbreken van geheimen die aan de 

beroepskracht zijn toevertrouwd. 

Specifieke zwijgplicht 

Een aantal beroepsgroepen kent een 

specifieke zwijgplicht die is geregeld in 

een ‘eigen’ wet. Dit geldt bijvoorbeeld 

voor medisch hulpverleners, die 

individuele gezondheidszorg verlenen, 

zoals artsen en verpleegkundigen. Zij 

vinden hun zwijgplicht in artikel 88 van de 

Wet op de beroepen in de individuele 

gezondheidszorg en in artikel 7:457 

Burgerlijk Wetboek.  Voor 

beroepskrachten in de jeugdzorg is de 

zwijgplicht specifiek geregeld in artikel 

7.3.11 van de Jeugdwet.  

Ook de medewerkers van de lokale 

sociale (wijk) teams hebben een 

zwijgplicht, mede gelet op wetgeving en 

beroepscodes die op de leden van de 

teams van toepassing zijn. Omdat de 

meeste wijkteams en andere lokale teams 

de toegang vormen tot de jeugdhulp en 

de maatschappelijke ondersteuning 

gelden de privacybepalingen van de 



 

Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling |  

266  

Jeugdwet en de Wmo 2015. De 

vertrouwensinspecteurs in het onderwijs 

kennen een eigen bepaling over de 

omgang met hun zwijgplicht in artikel 6 

van de Wet op het onderwijstoezicht.  

Paradox van de geheimhoudingsplicht 

Er doet zich bij de omgang met de 

zwijgplicht een zekere paradox voor. De 

zwijgplicht is hét instrument bij uitstek 

om ervoor te zorgen dat mensen naar 

de beroepskracht toe komen en ook 

bereid zijn om open over hun zorgen te 

spreken. Ze mogen er immers op 

vertrouwen dat hun verhaal niet zomaar 

elders terecht komt. Maar een te rigide 

omgang met het beroepsgeheim kan tot 

gevolg hebben dat een cliënt die 

dringend hulp nodig heeft juist niet 

geholpen wordt omdat de 

beroepskracht meent dat hij vanwege 

zijn beroepsgeheim niet mag ingrijpen. 

Al met al is de omgang met het 

beroepsgeheim een vorm van 

evenwichtskunst: geheimhouding waar 

mogelijk, zorgvuldige doorbreking van de 

zwijgplicht waar nodig. Het basismodel 

meldcode wil daarin een handreiking 

bieden voor zover het gaat om signalen 

van huiselijk geweld of 

kindermishandeling. 

Vragen van toestemming 

Bij het verstrekken van gegevens van een 

cliënt aan een ander, dus ook bij het doen 

van een melding aan Veilig Thuis, geldt als 

hoofdregel dat de beroepskracht zich 

inspant om toestemming voor zijn 

melding te krijgen. Het basismodel schetst 

daarvoor de werkwijze. Geeft de cliënt 

zijn toestemming, dan kan een melding 

worden gedaan. Weigert de cliënt 

ondanks de inspanning van de 

beroepskracht zijn toestemming, dan 

houdt het niet op maar maakt de 

beroepskracht een nieuwe afweging, zie 

daarover paragraaf 3.3. 

NB 1: De Wet bescherming 

persoonsgegevens bepaalt dat een cliënt 

vanaf zijn 16e jaar zelf toestemming geeft 

aan een beroepskracht voor het 

verstrekken van zijn gegevens aan een 

ander (al dan niet in de vorm van het 

doen van een melding). De Jeugdwet en 

de Wet inzake de geneeskundige 

behandelingsovereenkomst (Wgbo) geven 

een cliënt dit recht, zelfs al vanaf zijn 12e 

jaar. Toch moet over een melding, als het 

gaat om een cliënt vanaf 12 of 16 jaar die 

nog thuis woont, ook gesproken worden 

met zijn ouders. Dit mede omdat bij de 

melding doorgaans niet alleen gegevens 

over de jongere worden verstrekt, maar 

ook over zijn ouder(s). 
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NB 2: Van het vragen van toestemming 

kan worden afgezien als er concrete 

aanwijzingen of signalen zijn dat de 

veiligheid van de cliënt, en/ of van de 

beroepskracht of die van anderen wordt 

bedreigd. 

3.3 Conflict van plichten 

Zo oud als de zwijgplicht is ook de notie 

dat een beroepskracht door zijn 

beroepsgeheim in de knel kan komen. Er 

kunnen zich situaties voordoen waarin de 

beroepskracht alleen door te spreken zijn 

cliënt kan helpen, terwijl hij voor dit 

spreken geen toestemming krijgt. Er kan 

in dat geval sprake zijn van een conflict 

van plichten. De plicht om te zwijgen 

vanwege het beroepsgeheim botst met de 

plicht om de cliënt te helpen juist door 

met een ander over hem te spreken. Het 

gaat dan altijd om een cliënt die zich in 

een ernstige situatie bevindt en die alleen 

kan worden geholpen door een ander bij 

de aanpak te betrekken. 

In de (tucht)rechtspraak wordt in geval 

van een conflict van plichten erkend dat 

een beroepskracht ook zonder 

toestemming van de cliënt over hem mag 

spreken. Uiteraard moet een dergelijk 

besluit om de zwijgplicht te doorbreken 

zorgvuldig worden genomen. 

Beantwoording van de volgende vijf 

vragen leidt doorgaans tot een 

zorgvuldige besluitvorming: 

• Kan ik door te spreken zwaarwegende 

belangen van mijn cliënt of van zijn 

kinderen behartigen? 

• Is er een andere mogelijkheid om 

ditzelfde doel te bereiken zonder dat ik 

mijn beroepsgeheim hoef te verbreken? 

• Waarom is het niet mogelijk om 

toestemming van de cliënt te vragen of 

te krijgen voor het bespreken van zijn 

situatie met iemand die hem kan 

helpen? 

• Zijn de belangen van de cliënt die ik wil 

dienen met mijn spreken zo zwaar dat 

deze naar mijn oordeel opwegen tegen 

de belangen die de cliënt heeft bij mijn 

zwijgen? 

• Als ik besluit om te spreken, aan wie 

moet ik dan welke informatie 

verstrekken, zodat het geweld of de 

mishandeling effectief kan worden 

aangepakt? 

Positie van de cliënt 

Bij het besluit om de geheimhouding te 

doorbreken, speelt de positie van de cliënt 

een belangrijke rol. Bij cliënten die zich in 

een afhankelijke positie bevinden 

waardoor ze minder goed in staat zijn zelf 

op te treden tegen mishandeling of 

geweld, zal een beroepskracht eerder dan 

‘gemiddeld’ kunnen besluiten dat hij zijn 

zwijgplicht verbreekt. Te denken valt op 

de eerste plaats aan kinderen en 
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jongeren. Het kan dan gaan om kinderen 

die zelf cliënt zijn van de beroepskracht of 

om de kinderen van de cliënt. 

Meerderjarigen beslissen in beginsel zelf 

over de wijze waarop ze hun leven 

inrichten en of ze daarin hulp of andere 

inmenging wensen. Dit 

zelfbeschikkingsrecht is een belangrijk 

uitgangspunt bij het bieden van hulp aan 

cliënten. Maar dit uitgangspunt is niet 

absoluut. Er zijn situaties waarin een 

inbreuk op de zelfbeschikking 

noodzakelijk kan zijn omdat de cliënt in 

een zeer ernstige situatie verkeert. In 

geval van huiselijk geweld kan dit zeker 

aan de orde zijn. Uit onderzoek is 

gebleken hoezeer slachtoffers gevangen 

kunnen zitten in hun situatie, zodanig dat 

ze daar op eigen kracht niet uit komen. De 

beroepskracht zal zich eerst tot het 

uiterste moeten inspannen om de 

toestemming van zijn cliënt te krijgen. 

Maar krijgt hij deze niet, dan kan hij zich 

daar niet zondermeer bij neerleggen. Hij 

dient de ernst van de situatie waarin de 

cliënt zich bevindt af te wegen tegen het 

gegeven dat de cliënt hem geen 

toestemming geeft voor het doen van een 

melding. Komt hij tot de slotsom dat de 

cliënt, vanwege de ernst van het huiselijk 

geweld, tegen dit geweld moet worden 

beschermd, dan doet hij een melding, ook 

al heeft hij daarvoor geen toestemming. 

Hij komt dan in feite tot de conclusie dat 

het zware belang van zijn 

geheimhoudingsplicht in deze specifieke 

situatie moet wijken voor het nog 

zwaardere belang van het beschermen 

van zijn cliënt tegen zwaar en/of 

structureel geweld. 

NB: Voor een zorgvuldige besluitvorming 

is het noodzakelijk dat de beroepskracht 

de situatie, voordat hij zijn besluit neemt, 

bespreekt met een deskundige collega en 

zo nodig ook (op basis van anonieme 

cliëntgegevens) advies vraagt aan Veilig 

Thuis. 

Beoordeling van een besluit over het 

doorbreken van het beroepsgeheim 

Zou achteraf een toetsende organisatie 

gevraagd worden om een oordeel te 

geven over het optreden van de 

beroepskracht, dan wordt vooral de 

zorgvuldigheid beoordeeld waarmee het 

besluit om de geheimhouding te 

verbreken tot stand is gekomen. Daarbij 

wordt onder andere gelet op: 

• collegiale consultatie; 

• raadpleging van Veilig Thuis; 

• aanwezigheid van voldoende relevante 

feiten of signalen en zorgvuldige 

verzameling van deze feiten en signalen; 

• zorgvuldige en concrete afweging van 

belangen; 

• de contacten die er met de cliënt zijn 

geweest over de melding. Concreet gaat 
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het er dan om of de beroepskracht zich, 

gelet op zijn mogelijkheden en op de 

omstandigheden waarin de cliënt 

verkeert, heeft ingespannen om de 

cliënt toestemming te vragen of om hem 

te informeren, indien het verkrijgen van 

toestemming niet mogelijk bleek. 

Het is, ook in verband met de 

toetsbaarheid van het besluit achteraf, 

belangrijk om een besluit over het doen 

van een melding over een cliënt zonder 

dat hij daarvoor zijn toestemming heeft 

gegeven zorgvuldig vast te leggen. Niet 

alleen de melding dient te worden 

vastgelegd, ook de belangen die zijn 

afgewogen en de personen die van te 

voren over het besluit zijn geraadpleegd. 

3.4 Wettelijk meldrecht 

kindermishandeling en 

huiselijk geweld 

Wettelijk meldrecht 

Iedere beroepskracht met een 

beroepsgeheim  of een andere zwijgplicht 

heeft het wettelijk recht om, zo nodig 

zonder toestemming van  (de ouders van) 

hun cliënt, vermoedens van 

kindermishandeling of huiselijk geweld, bij 

Veilig Thuis te melden. Dit wettelijk 

meldrecht is opgenomen in artikel 5.2.6 

van de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo) 2015. Daarnaast 

omvat het meldrecht het recht voor de 

beroepskracht om, zonder toestemming 

van de cliënt, op verzoek van Veilig Thuis 

informatie over betrokkene te 

verstrekken. 

‘Voor vermoedens van 

kindermishandeling en 

vermoedens van huiselijk 

geweld waarbij alleen 

meerderjarigen zijn 

betrokken, is in de Wet 

maatschappelijke 

ondersteuning 2015 een 

meldrecht opgenomen’ 

Betekenis ‘zonder toestemming’ 

De wettekst over het meldrecht maakt 

door de woorden ‘zonder toestemming’ te 

gebruiken duidelijk dat het om een 

meldrecht van de beroepskracht gaat. Dit 

wil zeggen dat de beroepskracht ook 

zonder toestemming van de cliënt of de 

ouders van een cliënt kan besluiten om 

een melding te doen of om desgevraagd 

informatie te verstrekken. Gelet op de 

stappen van de meldcode betekent 

‘zonder toestemming’ zeker niet zonder 

medeweten.   
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Als regel behoort de beroepskracht vooraf 

in gesprek te gaan met de cliënt over de 

signalen en over zijn voornemen om een 

melding te doen. In dit gesprek behoort 

hij de cliënt ook uitdrukkelijk de ruimte te 

geven om te reageren op de signalen en 

op het voornemen van een melding. Pas 

daarna komt de beroepskracht tot een 

definitief besluit over het al dan niet doen 

van een melding10. 

Als het gaat om meldingen waarbij 

uitsluitend meerderjarigen zijn betrokken, 

mogen er extra inspanningen van de 

beroepskracht worden gevraagd om de 

betrokkenen mee te krijgen in zijn aanpak 

om het geweld te stoppen en passende 

hulp te bieden. Aan meerderjarigen komt 

immers als regel zelfbeschikkingsrecht 

toe. Gebruik maken van het wettelijk 

meldrecht tegen de wens van de cliënt of 

zonder zijn medeweten moet dan ook 

worden gezien als een uiterste middel dat 

wordt ingezet omdat het stoppen van het 

geweld en het toeleiden naar passende 

hulp alleen op deze wijze kan worden 

gerealiseerd. 

Verhouding beroepsgeheim, meldrecht en 

meldcode De verhouding tussen het 

beroepsgeheim, het meldrecht en de 

meldcode laat zich als volgt samenvatten. 

Het wettelijk meldrecht maakt een 

inbreuk op het beroepsgeheim mogelijk. 

Dit meldrecht geeft beroepskrachten het 

recht om, ondanks hun beroepsgeheim, 

toch een melding te doen of informatie te 

verstrekken, ook al hebben zij daarvoor 

geen toestemming van hun cliënt. De 

stappen van de meldcode beschrijven hoe 

een beroepskracht met een 

geheimhoudingsplicht zorgvuldig omgaat 

met dit wettelijk meldrecht. 

Noodsituaties 

Bij signalen die wijzen op acuut en zodanig ernstig 

geweld dat uw cliënt of zijn gezinslid daartegen 

onmiddellijk moet worden beschermd, kunt u 

meteen advies vragen aan Veilig Thuis. Komt men 

daar, op basis van de signalen, tot het oordeel dat 

onmiddellijke actie is geboden, dan kunt u zo nodig 

in hetzelfde gesprek een melding doen zodat op 

korte termijn de noodzakelijke acties in gang kunnen 

worden gezet. In noodsituaties kunt u overigens ook 

contact zoeken met de Raad voor de 

10 In enkele uitspraken van regionale medische tuchtcolleges is de tekst van het wettelijk meldrecht 

kindermishandeling zo geïnterpreteerd dat de medisch hulpverlener in het gesprek dat hij over de signalen en over 

zijn voorgenomen melding met de cliënt heeft, zich ook moet inspannen om toestemming voor de melding te krijgen. 

In een uitspraak van mei 2012 van het Centraal Medisch Tuchtcollege (LJN YG2392) stelt het College deze eis niet 

expliciet. Wel moeten medisch hulpverleners, naar het oordeel van het College, voordat de melding wordt gedaan, zo 

mogelijk een open gesprek met de ouders voeren waarin de ouders (ook) de ruimte wordt geboden om hun visie te 

geven. Ook de KNMG Meldcode vraagt van artsen om een open gesprek te voeren maar stelt niet de eis dat in dit 

gesprek expliciet om toestemming voor de melding wordt gevraagd. 
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Kinderbescherming en/of de politie vragen om hulp 

te bieden. 

IV. Voorbeeld meldcode bij 

signalen van huiselijk 

geweld en 

kindermishandeling 
Het bevoegd gezag van 

[naam van de organisatie waarvoor de 

meldcode wordt vastgesteld] 

Overwegende 

dat [naam organisatie of praktijk] 

verantwoordelijk is voor een goede 

kwaliteit van de dienstverlening aan zijn 

cliënten en dat deze verantwoordelijkheid 

zeker ook aan de orde is in geval van 

dienstverlening aan cliënten die 

(vermoedelijk) te maken hebben met 

huiselijk geweld of kindermishandeling; 

dat van de beroepskrachten die 

werkzaam zijn bij [naam organisatie] op 

basis van deze verantwoordelijkheid 

wordt verwacht dat zij in alle contacten 

met cliënten attent zijn op signalen die 

kunnen duiden op huiselijk geweld of 

kindermishandeling en dat zij effectief 

reageren op deze signalen; 

dat [naam organisatie] een meldcode 

wenst vast te stellen zodat de 

beroepskrachten die binnen [naam 

organisatie] werkzaam zijn weten welke 

stappen van hen worden verwacht bij 

signalen van huiselijk geweld of 

kindermishandeling; 

dat [naam organisatie] in deze code ook 

vastlegt op welke wijze zij de 

beroepskrachten bij deze stappen 

ondersteunt; 

dat onder huiselijk geweld wordt 

verstaan: lichamelijk, geestelijk of 

seksueel geweld, of bedreiging daarmee 

door iemand uit de huiselijke kring. 

Waarbij onder geweld wordt verstaan: de 

fysieke, seksuele, psychische of 

economische aantasting van de 

persoonlijke integriteit van het 

slachtoffer. 

Daaronder worden ook begrepen 

ouderenmishandeling, geweld tegen 

ouders, vrouwelijke genitale verminking, 

huwelijksdwang en eergerelateerd 

geweld. Tot de huiselijke kring van het 

slachtoffer behoren: familieleden, 

huisgenoten, de echtgenoot of voormalig 

echtgenoot, of (ex-) partner, 

mantelzorgers;  

dat onder kindermishandeling wordt 

verstaan: elke vorm van een voor een 

minderjarige bedreigende of 

gewelddadige interactie van fysieke, 
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psychische of seksuele aard, die de ouders 

of andere personen ten opzichte van wie 

de minderjarige in een relatie van 

afhankelijkheid of van onvrijheid staat, 

actief of passief opdringen, waardoor 

ernstige schade wordt berokkend, of 

dreigt te worden berokkend aan de 

minderjarige in de vorm van fysiek of 

psychisch letsel. Daaronder is ook 

begrepen eergerelateerd geweld, 

huwelijksdwang, vrouwelijke genitale 

verminking en het als minderjarige 

getuige zijn van huiselijk geweld tussen 

ouders en/of andere huisgenoten;  

dat onder beroepskracht11 in deze code 

wordt verstaan: de beroepskracht die 

voor [naam organisatie] werkzaam is en 

die in dit verband aan cliënten van de 

organisatie zorg, begeleiding, onderwijs, 

of een andere wijze van ondersteuning 

biedt; 

dat onder cliënt in deze code wordt 

verstaan: iedere persoon aan wie de 

beroepskracht zijn professionele diensten 

verleent. 

In aanmerking nemende de Wet 

bescherming persoonsgegevens; de 

Jeugdwet, en de Wet maatschappelijke 

ondersteuning  

(Wmo) 2015,   

[naam van overige wetten die in verband 

met de omgang met persoonsgegevens op 

de betreffende organisatie van toepassing 

zijn];   

en  het privacyreglement van [naam 

organisatie]. 

Stelt de volgende Meldcode Huiselijk 

Geweld en Kindermishandeling vast. 

IVa. Stappenplan bij 

signalen van huiselijk 

geweld en 

kindermishandeling 

Meldcode in relatie tot het 

beroepsgeheim en het meldrecht 

kindermishandeling en huiselijk geweld 

De meldcode van de instelling moet een 

tekst bevatten waarin de relatie duidelijk 

wordt gemaakt tussen het 

beroepsgeheim, het wettelijk meldrecht 

huiselijk geweld en kindermishandeling en 

het stappenplan van de meldcode. 

Daarvoor kan desgewenst gebruik worden 

gemaakt van (onderdelen uit) hoofdstuk 

III van dit Basismodel. Bijvoorbeeld als 

volgt: 

Het wettelijk meldrecht voor huiselijk 

geweld en kindermishandeling biedt alle 

beroepskrachten met een beroepsgeheim 

of een andere zwijgplicht, het recht om 
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een vermoeden van kindermishandeling 

of huiselijk geweld te melden, ook als zij 

daarvoor geen toestemming hebben van 

hun cliënt12. 

Dit wettelijk meldrecht maakt een inbreuk 

mogelijk op het beroepsgeheim van 

bijvoorbeeld artsen, psychiaters, 

verpleegkundigen, maatschappelijk 

werkers, psychologen, pedagogen, 

verloskundigen en werkers in de 

jeugdzorg of in de reclassering. 

11 Zie voor de verdeling van de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende beroepskrachten binnen 

de instelling, onderdeel IVb van dit model. 
12 Zie voor de wettekst: artikel 5.2.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. 



274  

De stappen van de meldcode beschrijven 

hoe een beroepskracht met een 

geheimhoudingsplicht op een zorgvuldige 

wijze omgaat met dit meldrecht. 

Stap 1: In kaart brengen van 

signalen 

Breng de signalen die een vermoeden van 

huiselijk geweld of kindermishandeling 

bevestigen of ontkrachten in kaart en leg 

deze vast. 

Leg ook de contacten over de signalen 

vast, evenals de stappen die worden gezet 

en de besluiten die worden genomen. 

Maak bij het signaleren van huiselijk 

geweld of kindermishandeling gebruik van 

een signaleringsinstrument als uw 

organisatie daarover beschikt. 

Beschrijf uw signalen zo feitelijk mogelijk. 

Worden ook hypothesen en 

veronderstellingen vastgelegd, vermeld 

dan uitdrukkelijk dat het gaat om een 

hypothese of veronderstelling. Maak een 

vervolgaantekening als een hypothese of 

veronderstelling later wordt bevestigd of 

ontkracht. 

Vermeld de bron als er informatie van 

derden wordt vastgelegd. 

Leg diagnoses alleen vast als ze zijn 

gesteld door een bevoegde 

beroepskracht. 

[Het tekstblok hieronder over de 

‘kindcheck’ en over ‘oudersignalen’ dient 

in de meldcode te worden opgenomen als 

de organisatie volwassen cliënten heeft 

die in een lichamelijke of geestelijke 

conditie of in andere omstandigheden 

verkeren die een risico vormen voor de 

veiligheid of de ontwikkeling van de 

kinderen die van deze cliënten afhankelijk 

zijn. Bijvoorbeeld bij de huisartsenpost, of 

de Spoedeisende Hulp in het ziekenhuis, in 

de verslavingszorg, de volwassen ggz, de 

thuiszorg, het algemeen maatschappelijk 

werk of de reclassering] 

Kindcheck 

Vraag uw cliënt of er minderjarige 

kinderen aan zijn zorg zijn toevertrouwd, 

in alle gevallen waarin zijn medische 

conditie of andere omstandigheden een 

risico vormen op een bedreiging in de 

ontwikkeling of de veiligheid van deze 

kinderen. Indien er kinderen zijn die van 

de cliënt afhankelijk zijn, leg dan in uw 

dossier vast: het aantal en de leeftijd van 

de kinderen; of de cliënt de zorg voor de 

kinderen deelt met een (ex-) partner of 

met een andere volwassene. 

Oudersignalen 

Hebt u zelf geen contact met de kinderen 

van uw cliënt, legt dan uw eventuele 

‘oudersignalen’ vast als de lichamelijke of 

geestelijke conditie of andere 

omstandigheden, een bedreiging kunnen 

vormen voor de veiligheid of de 
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ontwikkeling van de kinderen die van de 

cliënt afhankelijk zijn. 

De stappen van de meldcode zijn ook van 

toepassing op deze ‘oudersignalen’. 

Signalen van geweld door een 

beroepskracht in een zorg of 

onderwijsrelatie 

Gaan de signalen over mogelijk geweld 

gepleegd door een beroepskracht ten 

opzichte van een cliënt of een leerling, 

meld de signalen dan bij de 

leidinggevende of de directie, conform de 

interne richtlijnen. In dat geval is dit 

stappenplan niet van toepassing. 

Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling |   
Signalen van geweld tussen cliënten of 

tussen leerlingen  

Signalen over mogelijk geweld gepleegd 

tussen cliënten, zoals bijvoorbeeld geweld 

tussen bewoners van een instelling, 

tussen bewoners van een gezinshuis, of 

tussen leerlingen op school, vallen niet 

onder het stappenplan van de meldcode. 

Uw signalen meldt u bij de leidinggevende 

of de directie. De directie draagt zorg voor 

melding aan de Inspectie of de andere 

toezichthouder. 

Op deze regel geldt één uitzondering: de 

signalen van mogelijk geweld vallen wel 

onder de meldcode als het geweld zich 

afspeelt tussen partners die beiden cliënt 

zijn van de instelling, bijvoorbeeld als zij 

als echtgenoten of partners samen wonen 

in een verpleeghuis, een gezinshuis of in 

een andere instelling. 

Stap 2: Collegiale consultatie en zo 

nodig raadplegen van Veilig Thuis of 

een deskundige op het gebied van 

letselduiding 

Bespreek de signalen met een deskundige 

collega. Vraag zo nodig ook advies aan 

Veilig Thuis of aan een deskundige op het 

gebied van letselduiding, als er behoefte 

is aan meer duidelijkheid over (aard en 

oorzaak) van letsel. 

Met name in de medische sector kan het 

van belang zijn een deskundige in te 

schakelen op het gebied van 

letselduiding13. In andere sectoren ligt het 

voor de hand dat zo nodig forensische 

expertise wordt ingeschakeld via Veilig 

Thuis. 

Advies bij specifieke vormen van geweld 

over mogelijke risico’s van vervolgstappen 

Is er binnen uw instelling onvoldoende 

kennis aanwezig over de aanpak van 

specifieke vormen van geweld, zoals 

eergerelateerd geweld, huwelijksdwang, 

seksueel misbruik en vrouwelijke genitale 

verminking, of ouderenmishandeling, 

vraag dan altijd advies aan Veilig Thuis 

over uw vervolgstappen. Dit advies is ook 

van belang om mogelijke 
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veiligheidsrisico’s van eventuele 

vervolgstappen zorgvuldig te kunnen 

afwegen. 

Leg de uitkomsten van de collegiale 

consultatie en/of het gegeven advies vast 

in het cliëntdossier. 

Stap 3: Gesprek met de cliënt 

Bespreek de signalen met de cliënt. 

Hebt u ondersteuning nodig bij het 

voorbereiden of het voeren van het 

gesprek met de cliënt, raadpleeg dan 

een deskundige collega en/of Veilig 

Thuis. 

• leg de cliënt het doel uit van het 

gesprek; 

• beschrijf de feiten die u hebt vastgesteld 

en de waarnemingen die u hebt gedaan; 

• nodig de cliënt uit om een reactie hierop 

te geven; 

• kom pas na deze reactie zo nodig met 

een interpretatie van hetgeen u hebt 

gezien, gehoord en waargenomen. In 

geval van vrouwelijke genitale 

verminking kunt u daarbij de ‘Verklaring 

tegen meisjesbesnijdenis’ gebruiken. Het 

doen van een melding zonder dat de 

signalen zijn besproken met de cliënt, is 

alleen mogelijk als: 

• er concrete aanwijzingen zijn dat de 

veiligheid van de cliënt, die van u zelf, of 

die van een ander in het geding is, of zou 

kunnen zijn; 

• als u goede redenen hebt om te 

veronderstellen dat de cliënt door dit 

gesprek het contact met u zal verbreken 

en dat de cliënt daardoor niet voldoende 

meer kan worden beschermd tegen het 

mogelijk geweld. 

[tekstblok opnemen als de organisatie is 

aangesloten op de verwijsindex 

risicojongeren] 

Melding in de verwijsindex 

risicojongeren Overweeg bij het zetten 

van stap 3 of het noodzakelijk is om, 

gelet op de bedreiging van de 

ontwikkeling van de jeugdige(n), ook 

een melding te doen in de verwijsindex 

risicojongeren. 

NB: Een melding in de verwijsindex is 

bedoeld om beroepskrachten die 

betrokken zijn bij ‘risicojongeren’ bij 

elkaar te brengen zodat ze hun 

interventies op elkaar af kunnen stemmen 

en niet langs elkaar heen werken. Een 

melding in de verwijsindex is geen 

alternatief voor het doen van een melding 

van kindermishandeling bij Veilig Thuis. 

Ga daarom, ook als u besluit tot een 

melding in de verwijsindex, door met stap 

4 en 5 van de meldcode als uw 

vermoeden van kindermishandeling door 

13 De KNMG-Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld vraagt van artsen om altijd ook advies van Veilig Thuis 

in te winnen. 
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het gesprek met de ouders en/of de 

jeugdige niet zijn weggenomen14.  

Stap 4: Weeg de aard en de ernst van het 

huiselijk geweld of de 

kindermishandeling en vraag in geval van 

twijfel altijd (opnieuw) advies aan Veilig 

Thuis. 

Weeg op basis van de signalen, van het 

ingewonnen advies en van het gesprek 

met de cliënt het risico op huiselijk 

geweld of kindermishandeling. Weeg 

eveneens de aard en de ernst van het 

huiselijk geweld of de 

kindermishandeling. 

Maak bij het inschatten van het risico op 

huiselijk geweld of op kindermishandeling 

gebruik van een risicotaxatie-instrument 

als een dergelijk instrument binnen uw 

organisatie of praktijk beschikbaar is. 

Raadpleeg in geval van twijfel altijd 

(opnieuw) Veilig Thuis. De medewerkers 

van Veilig Thuis bieden ondersteuning bij 

het wegen van het geweld en van de 

risico’s op schade en zij kunnen adviseren 

over vervolgstappen. 

NB: In de KNMG-Meldcode 

kindermishandeling en huiselijk geweld 

voor artsen is deze stap bij stap 5 

inbegrepen. De KNMG-Meldcode 

adviseert artsen om, als extra stap, zo 

nodig informatie in te winnen bij andere 

professionals die zijn betrokken bij het 

gezin. Zie stap 4 en artikel 9 van de 

KNMG-Meldcode15.  

Stap 5: Beslissen: zelf hulp 

organiseren of melden 

Hulp organiseren en effecten volgen 

Meent u, op basis van uw afweging in stap 

4, dat u uw cliënt en zijn gezin 

redelijkerwijs voldoende tegen het risico 

op huiselijk geweld of op 

kindermishandeling kunt beschermen: • 

organiseer dan de noodzakelijke hulp; 

• volg de effecten van deze hulp; 

• doe alsnog een melding als er signalen 

zijn dat het huiselijk geweld of de 

kindermishandeling niet stopt of 

opnieuw begint. 

Melden en bespreken met de cliënt 

Kunt u uw cliënt niet voldoende tegen het 

risico op huiselijk geweld of op 

kindermishandeling beschermen of 

twijfelt u er aan of u voldoende 

bescherming hiertegen kunt bieden: • 

meld uw vermoeden bij Veilig Thuis;  

• sluit bij uw melding zoveel mogelijk aan 

bij feiten en gebeurtenissen en geef 

duidelijk aan indien de informatie die u 

meldt (ook) van anderen afkomstig is; 

• overleg bij uw melding met Veilig Thuis 

wat u na de melding, binnen de grenzen 

14 Voor meer informatie over de verwijsindex risicojongeren en het wettelijk meldrecht voor meldingen in de 

verwijsindex zie http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/vraag-en-

antwoord/verwijsindexrisicojongeren-melding-doen.html 
15 KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld, Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der 

Geneeskunst, editie 2015. 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/vraag-en-antwoord/verwijsindex-risicojongeren-melding-doen.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/vraag-en-antwoord/verwijsindex-risicojongeren-melding-doen.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/vraag-en-antwoord/verwijsindex-risicojongeren-melding-doen.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/vraag-en-antwoord/verwijsindex-risicojongeren-melding-doen.html
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van uw gebruikelijke werkzaamheden, 

zelf nog kunt doen om uw cliënt en zijn 

gezinsleden tegen het risico op huiselijk 

geweld of op mishandeling te 

beschermen. 

Bespreek uw melding vooraf met uw 

cliënt (vanaf 12 jaar) en of met de ouder 

(als de cliënt nog geen 16 jaar oud is). 

• leg uit waarom u van plan bent een 

melding te gaan doen en wat het doel 

daarvan is; 

• vraag de cliënt uitdrukkelijk om een 

reactie; 

• in geval van bezwaren van de cliënt, 

overleg op welke wijze u tegemoet kunt 

komen aan deze bezwaren; 

• is dat niet mogelijk, weeg de bezwaren 

dan af tegen de noodzaak om uw cliënt 

of zijn gezinslid te beschermen tegen het 

geweld of de kindermishandeling. Betrek 

in uw afweging de aard en de ernst van 

het geweld en de noodzaak om de cliënt 

of zijn gezinslid door het doen van een 

melding daartegen te beschermen; 

• doe een melding indien naar uw oordeel 

de bescherming van de cliënt of zijn 

gezinslid de doorslag moet geven. 

Van contacten met de cliënt over de 

melding kunt u afzien: 

• als er concrete aanwijzingen zijn dat de 

veiligheid van de cliënt, die van u zelf, of 

die van een ander in het geding is, of zou 

kunnen zijn; 

• als u goede redenen hebt om te 

veronderstellen dat de cliënt daardoor 

het contact met u zal verbreken. 

IVb. Verdeling van 

verantwoordelijkheden 

voor het zetten van de 

stappen en het beslissen 

over het al dan niet doen 

van een melding 

Het zetten van de stappen van de 

meldcode is een verantwoordelijkheid 

van: 

Functionarissen van wie, gelet op hun 

taken en verantwoordelijkheden, 

verwacht wordt dat zij de stappen van de 

meldcode zetten. 

Zo nodig kan hierbij een onderscheid 

worden gemaakt tussen functionarissen 

die alleen stap 1 zetten en functionarissen 

die alle stappen zetten. Er kunnen ook 

functionarissen genoemd worden die niet 

in dienst zijn van de instelling. Zo kan er 

binnen een school bijvoorbeeld vastgelegd 

worden dat de eerste stap wordt gezet 

door alle leerkrachten en dat het 

schoolmaatschappelijk werk de 

vervolgstappen zet. 

Als aandachtsfunctionaris16 huiselijk 

geweld of kindermishandeling 

kan/kunnen worden geraadpleegd: 
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Functionarissen op wie een beroep kan 

worden gedaan voor advies en 

ondersteuning bij het zetten van de 

stappen van de meldcode 

Verantwoordelijk voor het besluit in stap 

5 voor het al dan niet doen van een 

melding is: [Functionaris die, gelet op zijn 

taken en verantwoordelijk heden, 

verantwoordelijk is voor de beslissing om 

al dan niet een melding te doen. 

NB: Deze functionaris moet ook in stap 5 

worden genoemd als degene die binnen 

de organisatie beslist over zelf hulp 

bieden of een melding doen]. 

Indien er vrijwilligers werkzaam zijn innen 

de instelling, kan hier ook worden 

aangegeven wat er op het punt van 

signaleren van vrijwilligers wordt 

verwacht en bij wie zij binnen de 

organisatie hun signalen kunnen 

neerleggen voor eventuele 

vervolgstappen. 

16 Een aandachtsfunctionaris is op grond van de Wet meldcode niet verplicht. Een dergelijke functionaris kan echter wel 

een belangrijke rol vervullen in de ondersteuning van de medewerkers en van de leiding van de instelling in de 

aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en bij het volgen van de stappen van de meldcode. 

IVc. Verantwoordelijkheden 

van [naam organisatie] 

Gelet op de Wet verplichte meldcode draagt 

het bevoegd gezag van [naam organisatie] er 

zorg voor dat: 

• er binnen de organisatie een meldcode 

beschikbaar is die voldoet aan de eisen van 

de wet; 

• er binnen de organisatie bekendheid wordt 

gegeven aan het doel en de inhoud van de 

meldcode; 

• regelmatig trainingen en andere vormen 

van deskundigheidsbevordering worden 

aangeboden, zodat beroepskrachten 

voldoende kennis en vaardigheden 

ontwikkelen en ook op peil houden voor 

het signaleren van huiselijk geweld en 
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kindermishandeling en voor het zetten van 

de stappen van de code; 

• de meldcode wordt opgenomen in het 

inwerkprogramma van nieuwe 

medewerkers; 

• er voldoende deskundigen beschikbaar zijn 

die de beroepskrachten kunnen 

ondersteunen bij het signaleren en het 

zetten van de stappen van de code; 

• de meldcode aansluit op de werkprocessen 

binnen de organisatie; 

• de werking van de meldcode regelmatig 

wordt geëvalueerd en dat zo nodig acties in 

gang worden gezet om de kennis over en 

het gebruik van de meldcode te 

bevorderen. 

Protocollen, meldcodes en overige 

stukken die bij het opstellen van dit 

basismodel zijn gebruikt 

• Brief van de Staatssecretaris van VWS, 

de Minister voor Jeugd en Gezin en de 

Minister van Justitie aan de Tweede 

Kamer m.b.t. een verplichte meldcode 

huiselijk geweld en kindermishandeling 

kenmerk Tweede Kamer, vergaderjaar 

2008 – 2009, 28 345, nr. 72, november 

2008. 

• Informatieflyer Verwijsindex:   

Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten.  

(2016). Verwijsindex Risicojongeren. 

Verkregen op 25 juli 2016 van 

https://vng.nl/ 

onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nie

uws/ informatieflyer-over-

verwijsindexrisicojongeren-vir 

• Landelijk kwaliteitskader Veilig Thuis 

(VNG)  Landelijk Netwerk Veilig Thuis. 

(2016).  

Kwaliteitskader Veilig Thuis, zicht op 

veiligheid. Verkregen op 25 juli 2016 van  

https://vng.nl/files/vng/20160701_vastg

esteld_ kwaliteitskader_veilig_thuis_-

zicht_op_ veiligheid.pdf 

• Model handelingsprotocol Veilig Thuis,  

Baeten, P., Eijkern, L. van., Simon, M. & 

Pattje, W. (2014). VNGmodel 

handelingsprotocol voor he advies en 

meldpunt huiselijk geweld en 

kindermishandeling ‘Veilig Thuis’. 

Verkregen op 25 juli 2016 van  

https://vng.nl/onderwerpenindex/ 

https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/informatieflyer-over-verwijsindex-risicojongeren-vir
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/informatieflyer-over-verwijsindex-risicojongeren-vir
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/informatieflyer-over-verwijsindex-risicojongeren-vir
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/informatieflyer-over-verwijsindex-risicojongeren-vir
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/informatieflyer-over-verwijsindex-risicojongeren-vir
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/informatieflyer-over-verwijsindex-risicojongeren-vir
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/informatieflyer-over-verwijsindex-risicojongeren-vir
https://vng.nl/files/vng/20160701_vastgesteld_kwaliteitskader_veilig_thuis_-zicht_op_veiligheid.pdf
https://vng.nl/files/vng/20160701_vastgesteld_kwaliteitskader_veilig_thuis_-zicht_op_veiligheid.pdf
https://vng.nl/files/vng/20160701_vastgesteld_kwaliteitskader_veilig_thuis_-zicht_op_veiligheid.pdf
https://vng.nl/files/vng/20160701_vastgesteld_kwaliteitskader_veilig_thuis_-zicht_op_veiligheid.pdf
https://vng.nl/files/vng/20160701_vastgesteld_kwaliteitskader_veilig_thuis_-zicht_op_veiligheid.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/veilig-thuis/nieuws/vng-model-handelingsprotocol-veilig-thuis-beschikbaar
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maatschappelijke-ondersteuning/veilig-

thuis/ nieuws/vng-model-

handelingsprotocol-veiligthuis-

beschikbaar 

• JGZ-richtlijn Kindermishandeling, april 

2016. Vink, R., Wolff, M. de., Broerse, A., 

Heerdink, N., Sleuwen, B. van. & 

Kamphuis, M. (2016). JGZrichtlijn 

Kindermishandeling. Verkregen op 25 

juli 2016 van 

https://www.ncj.nl/richtlijnen/ 

jgzrichtlijnenwebsite/detailsrichtlijn/?ric

htlijn=12 

• Handelingsprotocol Vrouwelijke 

Genitale Verminking, (2016). Utrecht: 

Pharos, download 1-11-2016 van: 

http://www.pharos. 

nl/nl/kenniscentrum/algemeen/websho

p/ product/229/handelingsprotocol-

vrouwelijkegenitale-verminking-bij-

minderjarigen 

• KNMG–Meldcode Kindermishandeling 

en huiselijk geweld   

Koninklijke Nederlandse Maatschappij 

tot bevordering der Geneeskunst. 

(2015). KNMGMeldcode 

Kindermishandeling en huiselijk geweld. 

Verkregen op 25 juli 2016 van: https:// 

www.knmg.nl/advies-

richtlijnen/dossiers/ 

kindermishandeling.htm 

• KNOV Meldcode kindermishandeling  

Koninklijke Nederlandse Organisatie van 

Verloskundigen. (2013). KNOV Meldc 

ode Kindermishandeling en Huiselijk 

geweld. Stappenplan voor 

verloskundigen. Verkregen op 25 juli 

2016 van: http://www.knov.nl/werk-

enorganisatie/tekstpagina/512/wet-

verplichtemeldcode-huiselijk-geweld-

enkindermishandeling/ 

• Meldcode Huiselijk geweld, 

kindermishandeling, 

ouderenmishandeling en/of 

verwaarlozing regio Haaglanden. GGD 

Haaglanden. (2015). Meldcode Huiselijk 

geweld, Kindermishandeling, 

Ouderenmishandeling en/of 

verwaarlozing regio Haaglanden. 

Regionale ambulance voorziening 

Haaglanden. Verkregen op 25 juli 2016 

van:http://www.veiligthuishaaglanden. 

nl/?mdocs-file=286&mdocs-url=f

https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/veilig-thuis/nieuws/vng-model-handelingsprotocol-veilig-thuis-beschikbaar
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/veilig-thuis/nieuws/vng-model-handelingsprotocol-veilig-thuis-beschikbaar
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/veilig-thuis/nieuws/vng-model-handelingsprotocol-veilig-thuis-beschikbaar
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/veilig-thuis/nieuws/vng-model-handelingsprotocol-veilig-thuis-beschikbaar
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/veilig-thuis/nieuws/vng-model-handelingsprotocol-veilig-thuis-beschikbaar
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/veilig-thuis/nieuws/vng-model-handelingsprotocol-veilig-thuis-beschikbaar
https://www.ncj.nl/richtlijnen/jgzrichtlijnenwebsite/details-richtlijn/?richtlijn=12
https://www.ncj.nl/richtlijnen/jgzrichtlijnenwebsite/details-richtlijn/?richtlijn=12
https://www.ncj.nl/richtlijnen/jgzrichtlijnenwebsite/details-richtlijn/?richtlijn=12
https://www.ncj.nl/richtlijnen/jgzrichtlijnenwebsite/details-richtlijn/?richtlijn=12
https://www.ncj.nl/richtlijnen/jgzrichtlijnenwebsite/details-richtlijn/?richtlijn=12
http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/algemeen/webshop/product/229/handelingsprotocol-vrouwelijke-genitale-verminking-bij-minderjarigen
http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/algemeen/webshop/product/229/handelingsprotocol-vrouwelijke-genitale-verminking-bij-minderjarigen
http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/algemeen/webshop/product/229/handelingsprotocol-vrouwelijke-genitale-verminking-bij-minderjarigen
http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/algemeen/webshop/product/229/handelingsprotocol-vrouwelijke-genitale-verminking-bij-minderjarigen
http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/algemeen/webshop/product/229/handelingsprotocol-vrouwelijke-genitale-verminking-bij-minderjarigen
http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/algemeen/webshop/product/229/handelingsprotocol-vrouwelijke-genitale-verminking-bij-minderjarigen
http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/algemeen/webshop/product/229/handelingsprotocol-vrouwelijke-genitale-verminking-bij-minderjarigen
http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/algemeen/webshop/product/229/handelingsprotocol-vrouwelijke-genitale-verminking-bij-minderjarigen
https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/kindermishandeling.htm
https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/kindermishandeling.htm
https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/kindermishandeling.htm
https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/kindermishandeling.htm
https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/kindermishandeling.htm
http://www.knov.nl/werk-en-organisatie/tekstpagina/512/wet-verplichte-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling/
http://www.knov.nl/werk-en-organisatie/tekstpagina/512/wet-verplichte-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling/
http://www.knov.nl/werk-en-organisatie/tekstpagina/512/wet-verplichte-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling/
http://www.knov.nl/werk-en-organisatie/tekstpagina/512/wet-verplichte-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling/
http://www.knov.nl/werk-en-organisatie/tekstpagina/512/wet-verplichte-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling/
http://www.knov.nl/werk-en-organisatie/tekstpagina/512/wet-verplichte-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling/
http://www.knov.nl/werk-en-organisatie/tekstpagina/512/wet-verplichte-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling/
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Werkinstructie nieuwe aanmelding 

 

Nieuwe aanmeldingen 

 processtap Wie doet dit 

1 geïnteresseerde ouder meldt zich  naam + adres + 

telefoonnummer en email adres (zou helemaal super zijn!) 

noteren voor infopakketje 

Via kantoor: Roxanne 

Op de groep: de Pedagogisch 

medewerker noteert en geeft 

door aan Roxanne 

2 geïnteresseerde ouder maakt een kijkafspraak en krijgt een 

rondleiding 

Dorothy maakt afspraak voor 

rondleiding en geeft rondleiding 

3 inschrijfformulier wordt ontvangen  secretariaat maakt  

• plaatsingsovereenkomst na raadplegen 
kindplanning 

• voert kind in de kindplanning in 

• maakt dossier aan 

• vult gegevens op naw lijst in 

• zorgt ervoor dat plaatsingsovereenkomst op 
de bus gaat 

 

Roxanne  

4 intakegesprek Gebeurt tijdens de 

informatieverschaffing en de 

rondleiding 

5 wenafspraak maken + wat moet ouder meenemen voor kind Pedagogisch medewerker 

6 vragen na 3 maanden over hoe het nu gaat 

 

Pedagogisch medewerker 

7 10 minuten gesprek na 1 jaar Pedagogisch medewerker 

8 10 minuten gesprek na 2 jaar  Pedagogisch medewerker 

9 10 minuten gesprek na 3 jaar Pedagogisch medewerker 

10 Eindgesprek als kind naar school gaat Pedagogisch medewerker en  

 



 

 

 

 

Werkinstructie observatie en signalering ontwikkelingsproblemen 
 
Observatie en signalering 
 
Bij Kinderdagverblijf Doortje worden kinderen dagelijks gepland en ongepland geobserveerd. Iedere dag 
beginnen we met bewust een moment te nemen om naar een kind dat net is gebracht te kijken zodat we 
een inschatting kunnen maken van hoe ze vandaag in hun vel zitten. In combinatie met de informatie van 
ouders krijgen we zo een beeld van het welbevinden van het kind. Mochten hier opvallende punten uit 
voortkomen, dan worden deze kort met de collega op de groep besproken. 
 
Ook gedurende de rest van de dag, nemen wij regelmatig een moment om individuele kinderen of een 
groepje kinderen te observeren, om zo bewust te kijken naar het welbevinden en de ontwikkeling.  Als er 
opvallende dingen zijn, bespreken de aanwezige pedagogisch medewerkers dit kort met elkaar en aan het 
einde van de dag met de ouders. We bespreken dan of dit gedrag een incident is en of het problemen voor 
het kind zelf of voor andere kinderen oplevert. We spreken af of we dit in de gaten moeten houden, actie 
gaan ondernemen en zo ja, welke actie? 
 
Naast de dagelijkse korte observaties zijn er ook structurele, geplande observaties. Deze observaties doen 
we aan de hand van daarvoor ontwikkelde formulieren. Voor kinderen vanaf 3 jaar  hanteren wij het 
Peutervolgsysteem. Alle kinderen van alle leeftijden worden minimaal 1 keer geobserveerd aan de hand 
van het observatierapport WA en Wis Welbevinden. Deze structurele, geplande observaties vormen het 
uitgangspunt voor de 10 minuten gesprekken met ouders, maar kunnen ook vaker worden ingezet, als er 
aanwijzingen zijn in het gedrag van een kind die extra observaties noodzakelijk maken. Als kinderen extra 
gepland worden geobserveerd, bespreken wij dit altijd met ouders. 
 
Gedragsproblemen “Lastige kinderen” bestaan niet, , kinderen met “lastig gedrag” wel. Lastig gedrag 
betekent in ons geval “gedrag dat overlast geeft”, gedrag dat ‘anders dan gewoon’ is en daarom extra 
energie en aandacht vraagt van de omgeving. Je kunt daarbij dan onderscheid maken in “gewoon” lastig 
gedrag en “speciaal” lastig gedrag. Bij gewoon lastig gedrag ligt de oorzaak bij externe omstandigheden, 
bijv. de Sint is in het land, treurige familieomstandigheden of een kind komt uit een opvoedingsomgeving 
met heel andere ideeën over het omgaan met elkaar. Bij speciaal lastig gedrag bedoelen wij het gedrag van 
kinderen waarbij iets anders aan de hand is. Bij hen is meestal sprake van een stoornis in de manier waarop 
de informatie uit de omgeving in de hersenen wordt verwerkt. Denk hierbij bijv. aan ADHD en ADD 
 
Problematische thuissituatie/opvoedsituatie Bij duidelijke signalen van kindermishandeling/verwaarlozing 
volgen wij de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Maar ook bij wat minder duidelijke 
signalen, maar wel een “niet pluis” gevoel over de omgevingsfactoren zullen we middels onderstaand 
stappenplan te werk gaan. We proberen zo de ouders te helpen de weg te vinden naar (laagdrempelige) 
deskundige hulp.  
 
 Stappenplan  
De verantwoordelijkheid ligt bij de pedagogisch medewerker van het kind, zij is ook het aanspreekpunt 
voor ouders. 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
1. De pedagogisch medewerker/ouder maakt zich zorgen over een kind 

• Waarover maak je je zorgen? 

•  Wat is de uitkomst van het observatiesysteem?  

•  Zorgen delen en bespreken met collega(s), in de volgende groepsvergadering 

• Zorgen bespreken met Dorothy(indien ernstig/dringend niet wachten tot teamoverleg) 
 

2. Handelingen pedagogisch medewerker  

• Het kind observeren en observaties vastleggen 

• Observaties in een (verkennend) gesprek voorzichtig voorleggen aan de ouders.. (herkent u 
dat? Ziet u dat thuis ook?) 

• Ontwikkelingen en contacten vastleggen in rapportage 

• Gesprek met ouders en Dorothy plannen en vastleggen. Evt. stappen en punten vastleggen en 
in dossier van kind opbergen. Plan van aanpak maken 
 

3. Plan van aanpak bevat:  

• Observaties en overige informatie 

• Verzamelde gegevens over probleem/zorg  

• Contactgegevens benaderde deskundigen betreffende voortgang/oplossing 

• Verslagen van overleggen met ouders 
 
4. Inschakelen van externe deskundig 

• Vaststellen welke externe deskundige het best kan worden geraadpleegd of ingeschakeld 

• Toestemming vragen aan ouders na overleg met Dorothy door middel van gesprek 

• Gesprek met ouders: voorstel om een externe deskundige in te schakelen voor ondersteuning 
van de groepsleiding, en/of het nader onderzoeken van de zorg. Indien zorg door ouders wordt 
gedeeld en thuis ook aanwezig is,  afspreken of ouder zich aanmeldt bij de gekozen instelling, 
of het kindercentrum zich aanmeldt, of beiden. Ouders schriftelijk toestemming laten geven 
voor het doorgeven van gegevens en het bieden van inzage in het kinddossier. Een afspraak 
maken over de wijze waarop met de ouder / het kindercentrum wordt afgestemd en waarop 
de ouder / het kindercentrum op de hoogte wordt gehouden van de voortgang van het 
ingezette traject 

• Anoniem advies vragen: Indien de ouder (nog) geen toestemming verleent kan anoniem advies 
worden gevraagd6 

• Indien er een onderbouwd vermoeden ligt voor kindermishandeling, in overleg met 
leidinggevende of bestuur (anoniem) melden bij AMK, inschakelen Bureau Jeugdzorg Friesland 
of in gang zetten intern protocol voor een vermoeden van misbruik door eigen personeel 

• Bij een besluit tot afwachten: eventueel het plan van aanpak bijstellen. Gesprek met de ouders. 
Een afspraak maken voor een evaluatiegesprek 

 

 

                                                           
 



 

 

 

 

 

 

 

5. Het toewijzen van hulpverlening 
Als het kind het kinderdagverblijf blijft bezoeken, worden duidelijke afspraken gemaakt over de rol en 
verantwoordelijkheid van de bij het gezin betrokken instellingen.  

• Welke bijdrage wordt van mij verwacht naar ouders en kind? 

• Wat is daar extra voor nodig? En kan ik dat waarmaken? 

• Op welke extra ondersteuning kan ik rekenen? 

• Hoe blijf ik op de hoogte van voor mijn taak relevante ontwikkelingen in de hulpverlening voor 
dit kind? 
 

6. Evaluatie / nazorg  
Regelmatig de bevindingen en verloop met ouders bespreken 

• Specifieke informatie doorgeven in overdracht naar basisonderwijs met toestemming van 
ouders 

• Ook zorg-documentatie aan ouder meegeven 

• Als de plaatsing wordt beëindigd wordt een afsluitend gesprek met de ouders gevoerd. Met de 
ouders wordt daarin afgesproken wat er met de kindgegevens gebeurt. Hierbij wordt rekening 
gehouden met de normale gang van zaken, zoals beschreven in het privacyreglement van de 
stichting. Wij adviseren om de kindgegevens aan de ouders over te dragen. Zie ook de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens. 

 

 

 



 

 

 

 

Werkinstructie omgangsvormen 

 

 

 

 

 

Protocol ‘Hoe te handelen in geval van ongewenste 

omgangsvormen cq. seksuele intimidatie door een 

medewerker van kinderdagverblijf Doortje’ 
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Inleiding 

 

Dit protocol geeft handvatten voor hoe te handelen in geval van (een vermoeden van) ongewenste 

omgangsvormen en in het bijzonder seksueel misbruik door medewerkers van het kindercentrum. 

Het is belangrijk dat men in een dergelijk emotioneel moeilijke situatie zorgvuldig met alle 

betrokkenen om kan blijven gaan. Een protocol kan hierbij houvast bieden. Een protocol legitimeert 

het handelen van een ieder die stappen zet naar aanleiding van een melding. Bovendien biedt het 

achtergrondinformatie en tips. 

 

Voor alle medewerkers van het kindercentrum is het van belang dat er een protocol op de instelling 

aanwezig is over het onderwerp ongewenste omgangsvormen.  Een melding over ongewenste 

omgangvormen is meestal plotseling. Het gaat gepaard met veel emoties.  En er zal gehandeld 

moeten worden. De aangeklaagde zal, of de melding nu terecht is of niet, met gevoelens van 

frustratie, boosheid en schaamte kampen. Teamleden voelen zich vaak boos, schuldig, machteloos of 

kunnen het niet geloven. De vraag schuldig/niet schuldig dringt zich op en kan tot twee kampen 

leiden zowel binnen een team van leidsters als tussen ouders en kinderen. 

 

De gevolgen van ongewenste omgangsvormen kunnen heel groot zijn.  

Het negatieve gevolgen voor je zelfbeeld en je zelfvertrouwen en het vertrouwen in anderen wordt 

geschaad. 

Wanneer zich een geval van ongewenste omgangsvormen voordoet, is het belangrijk dat het 

slachtoffer zijn verhaal kwijt kan. Slachtoffers vinden het vaak moeilijk hun verhaal te vertellen. Angst 

niet geloofd te worden en angst voor represailles spelen daarbij een rol. 

 

 



 

 

   

1 Begripsbepaling ongewenste omgangsvormen7 

 

Ongewenste omgangsvormen komen tot uiting in verbaal, fysiek of ander non-verbaal gedrag. Dit 

gedrag kan zowel opzettelijk als onopzettelijk zijn, maar degene die hiermee wordt geconfronteerd 

ervaart het als ongewenst en onaangenaam.  

 

Onder ongewenste omgangvormen verstaan we handelingen van een groep of van een 

individu, die door een persoon, die deze handelingen als tegen zich gericht ziet, als vijandig, 

vernederend of intimiderend worden beschouwd8. 

 

De volgende vormen van ongewenst gedrag kunnen zich voordoen: seksuele intimidatie, agressie en 

geweld, pesten en discriminatie. Een strikte afbakening van deze begrippen is niet mogelijk, want 

pesten kan een vorm van seksuele intimidatie zijn, discriminatie kan een vorm van agressie zijn enz..  

 

Door definities te geven lijkt het probleem van de ongewenste omgangsvormen een objectief 

gegeven te zijn. Niets is minder waar. Bij de beoordeling of bepaalde situaties of gedragingen van 

personen bestempeld moeten worden als 'intimiderend' of  'bedreigend' spelen subjectieve factoren 

een doorslaggevende rol. De persoonlijke beleving van de betrokkenen en hun eigen waarden en 

normen bepalen uiteindelijk of er al dan niet sprake is van ongewenste omgangsvormen. De beleving 

van de direct betrokkene moet altijd het uitgangspunt zijn van een analyse van de problemen met 

ongewenste omgangsvormen. Binnen een kindercentrum zijn het vaak ouders van kinderen die 

aangeven dat iets als ongewenst wordt ervaren, of collega’s vinden bepaald gedrag over de grens 

gaan. Van belang is het zo dicht mogelijk bij de beleving van het kind te blijven staan, bij het 

vaststellen van de zwaarte of omvang van het ongewenste gedrag.  

1.1 Seksuele intimidatie 

 

Seksuele intimidatie 

Ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non verbaal 

of fysiek gedrag. Dit gedrag wordt door degene die het ondergaat, ongeacht sekse en/of seksuele 

voorkeur, ervaren als ongewenst en onplezierig. Seksuele intimidatie kan zowel opzettelijk als 

onopzettelijk zijn9. 

 

                                                           
7 bron: GGD Flevoland 
8 Ontleend aan definitie van FNV Bondgenoten. 
9 Ontleend aan definitie PPSI. 



 

 

   

Voorbeelden van verbale seksuele intimidatie:  

• aanspreekvormen: Erica verbasteren tot Erotica; kinderen aanspreken met "Hé stuk!" 

• dubbelzinnigheden: "Zo, heb jij een poes?" 

• uitnodigingen met bijbedoelingen: "Je mag met ons meedoen, als we je onderbroek mogen 
zien". 

 

Voorbeelden van fysieke seksuele intimidatie: 

• handtastelijkheden, zoals rug strelen, vastpakken, op schoot trekken van oudere kinderen, tegen 
zich aan drukken, strelen, verkrachting; 

• geslachtsdelen strelen of betasten boven of onder de kleding; 

• weg versperren; 

• uitkleden. 
 

Voorbeelden van non-verbale seksuele intimidatie: 

• bepaalde manieren van kijken: kind niet in de ogen kijken maar op borsthoogte; gluren; kind met 
de ogen uitkleden; 

• confrontatie met (kinder)porno; 

• condoom/onderbroekje cadeau geven. 
 

1.2 Agressie en geweld 

 

Agressie en geweld op het kdv: 

Voorvallen waarbij een kind psychisch of fysiek lastig gevallen, bedreigd of aangevallen wordt, 

onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het kindercentrum. 

 

Voorbeelden van agressie en geweld op de kdv zijn:  

• fysiek geweld: schoppen, slaan, verwonden, vastgrijpen; 

• psychisch geweld: chantage, irriteren, achtervolgen, vernederen; 

• verbaal geweld: schelden, treiteren, dreigen; 
 

1.3 Pesten 

Pesten op het kindercentrum: 

Pesten op het kindercentrum is het systematisch uitoefenen van psychisch, fysiek of seksueel 

geweld door één persoon of groep tegen meestal één ander, die niet (meer) 

in staat is zich zelf te verdedigen10. 

                                                           
10  Ontleend aan definitie van pesten door B.v.d.Meer, 1997. 



 

 

   

 

Voorbeelden van pesten: 

• psychisch: luid lachen of schreeuwen als iemand binnen komt, negeren, voortdurend 
onderbreken, afkeurende blikken of gebaren, luide zuchten slaken, geruchten verspreiden, 
roddelen, dreigen, belachelijk maken; 

• fysiek: mishandelen; 

• seksueel: obscene scheldwoorden, seksuele verzoeken of handtastelijkheden, aanranding, 
verkrachting. 

 

1.4 Discriminatie 

 

Discriminatie:  

Het zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaten 

over een groep mensen wegens hun sekse, ras, godsdienst of levensovertuiging11. 

 

 

Discriminatie kan plaats vinden op grond van uiterlijk, huidskleur, geloofsovertuiging, geslacht, 

seksuele voorkeur enz. 

 

De Wet kinderopvang vereist sinds januari 2005 dat elke medewerker bij een 

kinderopvangorganisatie, die daadwerkelijk bij de kinderen werkzaam is, een Verklaring omtrent 

Gedrag (VOG) moet overleggen. Dit kan preventief werken in het beleid ten aanzien van ongewenste 

omgangsvormen en seksuele intimidatie in het bijzonder. 

 

2. Seksuele intimidatie12 

 

Seksueel misbruik is een (ernstige) vorm van seksuele intimidatie. Deze vorm werken we hieronder 

verder uit. 

 

 

 

                                                           
11 Ontleend aan definitie ARBO-wetgeving en Mandemakers ea,1994) 
12 bron: hoofdstuk 2 t/m 2.3 zijn gebaseerd op het protocol van stichting 2Samen, Den haag 2005 



 

 

   

2.1 Verbod op seksueel misbruik 

De medewerker zal zich ervan onthouden het kind te bejegenen op een wijze die het kind in zijn 

waardigheid aantast. Seksuele handelingen en intieme relaties in de contacten met het kind zijn 

onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. Dit omvat onder meer 

een verbod om het kind op zodanige wijze aan te raken dat het kind en/of de medewerker deze 

aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren. De medewerker 

mag ook niet ingaan op seksuele en/of toenaderingspogingen van het kind, ook als verlangt het kind 

dat of nodigt je daartoe uit. 

 

2.2 Meldingsprocedure 
In de wet op de Jeugdzorg is de meldplicht opgenomen. Wanneer een medewerker van een instelling 

het vermoeden heeft dat een medewerker van dezelfde instelling zich schuldig maakt aan 

kindermishandeling of dat dit hem/haar ter ore komt, moet hij dit direct melden bij zijn 

leidinggevende en het bestuur. Deze hebben de plicht direct het AMK hiervan in kennis te stellen. 

 

a. Melding door het kind 
Als de melding van seksuele intimidatie, aanranding of verkrachting afkomstig is van een kind, is 

opvang en steun voor het kind het eerste aandachtspunt. De persoon bij wie het slachtoffer de 

klacht meldt belooft geen geheimhouding aan het kind  en is verplicht dit te melden bij zijn 

leidinggevende. Deze laat weten discreet te zullen handelen. 

De leidinggevende doet in alle gevallen melding aan de directeur en het bestuur. Naast het AMK 

worden zo nodig anderen ingeschakeld voor hulp. De ouders van het betrokken kind worden 

geïnformeerd. Aan de ouder wordt eveneens opvang en steun geboden. Het waarborgen van het 

gevoel van veiligheid van het kind is uitgangspunt van dit handelen. 

b. Melding door de ouder 
Als de melding van de ouder(s) komt, zal uitgezocht worden over welke informatie de ouder 

beschikt en waar de melding op gebaseerd is. De persoon bij wie de klacht wordt gemeld is 

verplicht dit te melden bij de leidinggevende. Deze meldt het weer bij de directie en bestuur. 

c. Melding door collega-medewerker 
Wanneer een medewerker seksueel misbruik door een collega-medewerker constateert of 

vermoedt, is hij/zij verantwoordelijk voor melding hiervan aan de leidinggevende, die dat in alle 

gevallen aan de directeur of bestuur meldt. Aan de medewerker die meldt wordt opvang en 

steun aangeboden. 

d. Melding door derden 
Als de melding van derden komt, dient eveneens uitgezocht te worden over welke informatie 

deze precies beschikken en waar deze informatie op is gebaseerd. De persoon bij wie de klacht 

wordt gemeld is verplicht dit te melden bij de directie. 

 



 

 

   

2.2.1 Maatregelen naar aanleiding van een melding 

In alle gevallen wordt de directeur zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Deze is gehouden alle 

noodzakelijke maatregelen te nemen ten aanzien van: 

• het regelen van opvang van kind en ouders, en 

• afschermen van het kind van de mogelijke dader 

• het instellen van een onderzoek 
 

a. Het regelen van opvang van kind en ouders 

• Voor de opvang en steun voor het kind wordt een beroep gedaan op een instelling (GGD) die 
hierin gespecialiseerd is.  

• In overleg met ouders en GGD, wordt bezien of de opvang in het kindercentrum kan worden 
gecontinueerd dan wel dat er een andere oplossing moet worden geboden. 

• Het kindercentrum informeert ouders over de mogelijkheid aangifte te doen bij de politie. 

• De directeur houdt contact en toont betrokkenheid en informeert de ouders regelmatig over 
de voortgang van het onderzoek en andere zaken die voor de ouders van belang zijn. 

 

b. Afscherming van het kind van de mogelijke dader 

• De directeur beslist in het belang van de afscherming van het kind van de mogelijke dader, of 
de vermeende dader hangende het onderzoek op non-actief wordt gesteld of wordt 
geschorst. 

• Het verdient aanbeveling om voor de betrokken medewerker een contactpersoon aan te 
wijzen en de betrokken medewerker erop te wijzen waar steun verkregen kan worden buiten 
het kindercentrum. 

 

c. Instellen van een onderzoek 
1. De directeur draagt zorg voor een zorgvuldige procedure van onderzoek en legt een dossier 

aan.  
2. Bij het interne onderzoek laat het kindercentrum zich adviseren door de politie. Zo mogelijk 

na raadpleging van de ouders besluit het kindercentrum of eerst een intern onderzoek wordt 
gedaan of onmiddellijk aangifte wordt gedaan bij de politie. Ouders kunnen natuurlijk ook los 
van de directeur beslissen onmiddellijk aangifte te doen. In het geval van aangifte bij de 
politie vindt het instellingsonderzoek plaats in nauw overleg met de politie. 

3. De directeur stelt binnen maximaal 2 werkdagen na de melding een commissie van 
onderzoek in. De commissie bestaat uit 3 personen, twee interne en een extern deskundige. 
De leden van de onderzoekscommissie hebben een geheimhoudingsplicht uit hoofde van 
hun verantwoordelijkheid als lid van de commissie van onderzoek. 

4. De commissie voert het intern onderzoek uit en adviseert de directeur op grond van de 
resultaten van het onderzoek over de te nemen maatregelen. 

5. De termijn voor intern onderzoek bedraagt maximaal 3 weken. 



 

 

   

 

 

2.3 Procedure van onderzoek 
a. De commissie vraagt de ouders de door hen bemerkte reactie van het kind weer te geven. Indien 

het kind in staat is om zelf de toedracht te verwoorden, wordt altijd na overleg met de ouders, 
het kind door de commissie gehoord. Hierbij wordt er zorg voor gedragen dat dit door een 
daartoe deskundige gebeurt. 

b. De onderzoekscommissie hoort de betrokken medewerker. De toedracht van zaken volgens de 
medewerker wordt vastgelegd. De medewerker wordt geïnformeerd over het verder verloop van 
de procedure. 

c. De commissie voert binnen maximaal 2 weken nadat zij is ingeroepen gesprekken met alle 
betrokken personen. Op basis van deze eerste gesprekken adviseert de commissie de directeur 
over de te nemen voorlopige maatregelen voor het kind en de medewerker, voor zover dit nog 
niet is gebeurd. 

d. Van de gesprekken wordt een schriftelijk verslag gemaakt, dat door de geïnterviewden moet 
worden goedgekeurd.  

e. Alle verslagen worden gebundeld en voorzien van advies overhandigd aan de directeur. Deze 
informatie is geheim. 

 

2.3.1 Maatregelen naar aanleiding van het onderzoek 
a. Rehabilitatie 

Wanneer de directeur constateert dat er op grond van het verrichte onderzoek geen aanleiding is 

aan te nemen dat seksueel misbruik heeft plaatsgevonden, wordt de betrokken medewerker die 

voor de duur van het onderzoek geschorst is of op non-actief gesteld, door de directeur van de 

instelling in ere in zijn functie hersteld. In een dergelijke situatie kan het in het belang van de 

medewerker of in het algemeen belang wenselijk zijn de betreffende medewerker binnen de 

organisatie over te plaatsen.  

b. Waarschuwing 
De directeur kan besluiten tot het geven van een schriftelijke waarschuwing, onder mededeling 

dat herhaling arbeidsrechtelijke gevolgen heeft. 

c. Arbeidsrechtelijke maatregelen 
Wanneer de directeur constateert dat er op grond van het verrichte onderzoek aanleiding is om 

aan te nemen dat seksueel misbruik heeft plaatsgevonden, neemt de directeur maatregelen van 

arbeidsrechtelijke aard, zoals ontslag wegens een dringende reden op grond van art. 677 en art. 

678 boek 7 BW, of ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter (art. 685 boek 7 

BW). 

d. Inschakelen van politie en justitie 
De directeur doet, wanneer het rapport van de onderzoekscommissie hiertoe aanleiding geeft, 

formeel aangifte van seksueel misbruik bij de politie en het Openbaar Ministerie. 

 



 

 

   

2.4 Omgaan met de media13 
Als op een kindercentrum een incident plaatsvindt, is de kans groot dat ook de media hier van op de 
hoogte raken. Het is verstandig van tevoren zorgvuldig te overwegen hoe er zal worden omgegaan 
met de pers. 

 

Enkele aandachtspunten bij het omgaan met de pers: 

(bron: ‘concept calamiteitenwaaier van De Veilige School’ ontwikkeld door Anke Visser en Frits 

Prior.) 

• Denk na over de keuze van een passieve of actieve opstelling. Door zelf de pers te informeren 
houdt u de regie min of meer in handen en voorkomt u wellicht erger. 

• Wijs een vaste, liefst geoefende persoon aan die de contacten met de pers onderhoudt. 
Overweeg daarbij of een persoon van buiten het team (bijv. een bestuurslid) te verkiezen is 
omdat deze toch wat verder van de zaak af staat. Overleg zo mogelijk met de politievoorlichter. 

• Denk goed na over de boodschap: wat willen we wel/niet vertellen en hoe formuleren we dat 
kort en concreet? 

• Selecteer: wie staan we wel te woord en wie niet? 

• Noteer voorwaarden: bijv. vragen vooraf op papier, afspraken over inzien tekst voor publicatie. 

• Wanneer wordt de pers ingelicht? In ieder geval niet voordat personeel, ouders en kinderen 
goed zijn ingelicht. 

• Wat is ons belang om in te gaan op vragen van de pers? Wat is wenselijk, wat is nodig? 

• Betracht openheid binnen grenzen: vertel de waarheid, tot de feitelijke kern beperkt. Noem 
geen namen, bewandel geen zijpaden. 

• Zorg voor een adempauze: niet direct in de uitzending, vragen vooraf inzien, terug (laten) bellen, 
afspraak later op de dag. 

• Doe de contacten met de pers nooit alleen: de boodschap samen met anderen voorbereiden, 
iemand meenemen of mee laten luisteren, samen evalueren. 

 

2.5 Informeren betrokkenen14 

 

a. Informeren van het team 

Een belangrijke stap is het informeren van de teamleden.  Zij moeten goed op de hoogte zijn om: 

• De schok in teamverband te verwerken. 

• Om te gaan met vragen en opmerkingen van ouders. 

• Om te gaan met vragen en opmerkingen van de “buitenwereld”. 

• Mogelijke andere slachtoffers te signaleren. 

• Eenduidige afspraken te maken over de aanpak van de situatie. 
Een niet te onderschatten factor is de loyaliteit van personeel ten opzichte van aangeklaagde 

collega’s. De ervaring leert dat collega’s in situaties van twijfel eerder de kant van de volwassene 
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kiezen dan die van het kind, zeker als het gaat om seksuele intimidatie. Meldingen van seksuele 

intimidatie berusten zelden op waargenomen feiten door volwassenen. Meestal moet de volwassene 

zich baseren op het woord van het kind. Geloof en ongeloof, loyaliteit ten opzichte van de collega of 

het kind, kunnen een team in partijen opsplitsen. Belangrijk is teamleden voor te houden dat zij niet 

hoeven te beslissen over wat “waar” of “niet waar” is. Zij zijn wel verantwoordelijk voor het welzijn 

en de veiligheid van de kinderen. 

Aandachtspunten en overwegingen bij het informeren van het team: 

• Zorg dat het hele crisisteam aanwezig is. 

• Zorg dat alle teamleden aanwezig kunnen zijn. De aangeklaagde is niet aanwezig, maar zal 
(achteraf) schriftelijk geïnformeerd dienen te worden over de globale inhoud. 

• Overweeg welke andere personeelsleden moeten worden uitgenodigd, zoals vaste invalkrachten. 

• Informeer afwezigen en zieken persoonlijk over wat is besproken. 

• Overweeg of er deskundigen van buitenaf bij aanwezig moeten zijn. 

• Nodig de teamleden liefst mondeling uit. 

• Geef tijdens de vergadering feitelijke informatie over de melding en de tot nu genomen stappen 
en de nog te nemen stappen. Geef aan wat de verwachtingen naar de teamleden zijn. 

• Biedt ruimte voor emoties, vragen, laat stoom af blazen. 

• Maak afspraken over de omgang met de buitenwereld: -bij vragen van derden doorverwijzen 
naar het crisisteam, -geen uitspraken naar de pers, -geen contact met de aangeklaagde. 

• Organiseer opvang voor leidsters die daaraan behoefte hebben. 
 

b. Informeren van de “andere” ouders 

Een moeilijke, maar meestal niet te vermijden stap is het informeren van de “andere” ouders over de 

beschuldigingen van ongewenste omgangsvormen. Bedoeld worden de ouders waarvan niet bekend 

is dat hun kinderen slachtoffer zijn. Ouders hebben recht op informatie, zeker als hun kind ook een 

mogelijk slachtoffer is. 

Er kennen overwegingen zijn om de andere ouders (voorlopig) niet te informeren: 

• De mogelijke dader is een kind van het kindercentrum. De bescherming van de kind-dader  telt 
dan even zwaar als de rechten van de slachtoffers. 

• Ouders van een slachtoffer eisen geheimhouding.  

• Politie vraagt om geheimhouding. Overleg in zo’n geval met de politie of het informeren van de 
ouders daaraan ondergeschikt mag worden gemaakt. 

 

Aandachtspunten en overwegingen bij het informeren van de ouders: 

• Informeer ouders schriftelijk en mondeling. 

• Overweeg welke ouders moeten worden uitgenodigd voor een ouderavond. De ouders van 
kinderen die nu bij de aangeklaagde in de groep zitten, de ouders van kinderen die voorgaande 
jaren bij de aangeklaagde in de groep zaten, de ouders van kinderen die bij het slachtoffer in de 
groep zitten, de ouders van alle kinderen als het gaat om iemand die met alle kinderen van het 
kindercentrum te maken heeft. 

• Hoe groot kan de groep zijn die op een avond wordt geïnformeerd. 



 

 

   

• Zorg dat de ouders van slachtoffers op de hoogte zijn van de informatieavond die gaat komen. 
Bespreek met hun welke informatie er gegeven gaat worden. 

• Nodig deskundigen uit die antwoord kunnen geven op vragen van ouders: bijv. politie, 
jeugdarts/jeugdverpleegkundige, vertrouwenspersoon. 

• Nodig ouders schriftelijk uit, geef brieven niet aan kinderen mee naar huis. 

• Houd rekening met taalproblemen bij allochtone ouders. 

• De voorzitter van de bijeenkomst is bij voorkeur de voorzitter van het bestuur. Het  crisisteam en 
eventuele deskundigen zitten naast hem. Bespreek van tevoren de onderlinge taakverdeling. 

• Geef feitelijke informatie met in acht nemen van privacy van betrokkenen.  

• Vertel welke stappen zijn genomen en welke nog zullen volgen. 

• Geef aan waar ouders terecht kunnen als zij vermoeden dat hun kind ook slachtoffer is. 

• Geef aan wat het kindercentrum te bieden heeft. 

• Geef ruimte voor  de vragen en emoties die bij ouders zullen los komen. 

• Wees voorbereid op boosheid, ga niet in de verdediging. De boosheid van ouders zal terecht of 
onterecht tegen het kindercentrum richten.  

• Bedank ouders voor hun aanwezigheid en betrokkenheid.  
 

Bijlage 1 

  

Algemene aandachtspunten15 

 

Een melding komt bijna altijd onverwacht en op een ongelegen moment. Het is prettig in zo’n geval 

een stappenplan bij de hand te hebben dat handvatten geeft tot hoe te handelen. Realiseer je echter 

dat het slechts richtlijnen zijn en dat iedere situatie zijn eigen specifieke verloop zal hebben. 
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De volgende overwegingen en aandachtspunten zijn gewenst: 

• Probeer zo snel mogelijk een gesprek te regelen (met melder door directeur), liefst meteen. Voer 
dit gesprek bij voorkeur niet alleen. 

• Verslaglegging. Begin met dossiervorming. Noteer zo nauwkeurig mogelijk, data, tijden, 
feitelijkheden, afspraken, betrokkenen. Mogelijk is het van belang dit later nog eens terug te 
lezen. Leg aan de klager uit dat je een en ander opschrijft.  

• Stel de klager op de hoogte van de procedure. 

• Stel het bestuur op de hoogte van de klacht. 

• Het bestuur stelt de aangeklaagde zo snel mogelijk op de hoogte van de melding. 

• Neem, als dat nodig is, beschermende maatregelen t.o.v. de aangeklaagde. Betreft het bijv. een 
personeelslid, dan is het wellicht onmogelijk voor hem/haar nog te functioneren of moet hij/zij 
beschermd worden voor represailles.  

• Stel de aangeklaagde op de hoogte van de procedure. 

• Als de klager een kind betreft, betrek dan zo snel mogelijk de ouders/verzorgers erbij. 

• Is de veiligheid van het kind gewaarborgd? 

• Nemen de ouders de verantwoordelijkheid voor de zorg voor hun kind? Stellen ze hun kind veilig 
en zoeken ze de benodigde hulp? Zo nee, dan kun je dit ook (anoniem) melden bij het AMK. 

• Adviseer klager en aangeklaagde niet met “derden” over de melding te praten. 

• Zeg geen geheimhouding toe. Als er actie moet worden ondernomen kun je die belofte niet 
nakomen. 

• Vraag je af of hier sprake is van een strafbaar feit en of je meldplicht hebt. 

• Is iedereen die erbij betrokken moet worden op de hoogte? 

• Is er een tolk nodig om een gesprek te voeren. 

• Stel een crisisteam samen. Dit kunnen mensen van de overleggroep zijn. 

• Wie zijn er allemaal op de hoogte van de melding? 

• Is er onrust bij andere ouders/ kinderen, in de wijk? Moeten andere ouders geïnformeerd 
worden, moet er een voorlichtingsavond worden georganiseerd voor de ouders uit de 
betreffende groep of voor het hele kindercentrum? 

 

 

  

 

 



 

 

   

Werkinstructie ontruimingsplan 

 

 

Op elke vestiging is een ontruimingsplan aanwezig. 

Dit plan geeft weer, wie wat en hoe te handelen tijdens calamiteiten.  

 

Voor inzage willen wij u verwijzen naar de desbetreffende locatie.  

 

Otto van Reesweg 2 

Klavertjes & Madeliefjes 

 

Heimanslaan 2 

Regenboogjes & Vlindertjes 

Parallelweg Oost 17 

Het Stationnetje 



 

 

   

Werkinstructie Ontwikkelingen en activiteiten 0-4 jaar 

 

De baby 

Lichamelijke ontwikkeling 
Baby’s groeien in het eerste jaar ongeveer vijfentwintig centimeter en worden ongeveer 7 kilo 

zwaarder.  

De lichaamsverhoudingen zijn bij een baby zeer ongelijk. Het hoofd neemt ongeveer een 

kwart van de totale lichaamslengte in beslag. Het is belangrijk om het hoofd en de nek bij 

baby’s goed te ondersteunen, omdat de spieren nog onvoldoende ontwikkeld zijn. Baby’s 

hebben geen duidelijk gevormde hals en de benen zijn vrij kort. Een baby heeft een 

voorovergebogen houding. Dit wordt ook wel de gerolde houding genoemd. Tot ongeveer 

anderhalf jaar hebben baby’s een opening midden boven op de schedel. Dit wordt de 

fontanel genoemd. Door deze opening is de schedel flexibel genoeg om door het 

geboortekanaal te kunnen. De fontanel is bedekt met een sterk membraam dat voldoende 

bescherming biedt bij normale aanraking.  

Wanneer een baby drie tot vijf maanden is, beginnen de tanden tot ontwikkeling te komen. 

Ze kunnen daardoor dunne ontlasting en verhoging van krijgen. Baby’s bijten in deze periode 

graag op iets hards. Vanaf de zesde maand komen de eerste tandjes te voorschijn. De 

laatste tandjes komen ongeveer als een kind twee en een half jaar is. Als een kind ongeveer 

anderhalf jaar oud is, is de babytijd voorbij. De gemiddelde baby weegt dan ongeveer 12 kilo 

en is 82 centimeter.  

Goede voeding is er belangrijk. In eerste instantie drinken baby’s melk uit de fles of bij de 

moeder. Een jonge baby kan nooit teveel voeding krijgen, maar wel te weinig. De behoefte 

aan melk regelt de baby in principe zelf. Vanaf ongeveer zes maanden raakt de ijzervoorraad 

die een baby bij de geboorte heeft meegekregen op. Dan wordt het zaak om bij te gaan 

voeden.  

Groeien gebeurd voornamelijk tijdens het slapen. De slaapbehoefte verschilt per baby. Er 

zijn baby’s die overdag veel slapen en ’s nachts wakker zijn en er zijn baby’s die al de hele 

middag wakker zijn.  

 

Kort overzicht van wat de baby kan op welke leeftijd: 

* 1 maand   Baby kan het hoofd optillen 

* 3 maanden  Baby kan het hoofd draaien 

* 4 maanden  houdt het hoofd in balans steunt op handen 

* 5 maanden  rolt van buik naar rug 

* 6 maanden   kan zitten met steun 

* 7/8 maanden baby kan kruipen 

* 9 maanden  trekt zich op 

* 10 maanden  kan staan met steun 



 

 

   

* 11 maanden  kan lopen met steun 

*12 maanden  kan alleen staan 

* 14 maanden  loopt zelfstandig 

 

Motorische ontwikkeling: 

De baby leert het eerste anderhalf jaar van zijn leven enorm veel wat motoriek betreft. In 

eerste instantie gebeurt het bewegen reflexmatig, dat wil zeggen dat er sprake is van 

onbewuste bewegingen op prikkels van buitenaf. Deze reflexen zorgen ervoor dat de baby 

automatisch reageert op een aantal impulsen, deze reacties zijn: aanraken, zuigen en 

grijpen. De reflexen zijn er vanaf de geboorte en verdwijnen na enkele weken tot enkele 

maanden. De reflexen maken dan plaatst voor bewuste bewegingen die aangestuurd worden 

door spieren. Wanneer reflexen ontbreken bij de geboorte of niet tijdig verdwijnen, duidt dat 

vaak op een stoornis in de ontwikkeling.  

 

Zintuiglijke ontwikkeling 

De zintuigen starten voor de geboorte al met ontwikkelen, maar de ontwikkeling loopt na de 

geboorte nog een tijdje door. Vlak na de geboorte ziet een baby vaag en onscherp. Vanaf 

ongeveer 4 weken begint de baby langzaam, maar zeker verschillen in afstanden te zien. Na 

ongeveer 2 maanden gaat een baby meer gericht kijken en volgt het bewegende 

voorwerpen. Na ongeveer 4 weken is de baby ook in staat om kleuren te onderscheiden. De 

eerste kleur die de baby onderscheidt is rood. Rood blijft dan ook lange tijd de kleur waar 

baby’s het meest op reageren. Na enige tijd onderscheid de baby ook de kleuren blauw, geel 

en groen.  

Het gehoor is bij de geboorte al aardig ontwikkeld. Door het vruchtwater achter het 

trommelvlies hoort een baby de eerste uren en zelfs de eerste dag helemaal niets. Na 

ongeveer drie dagen reageert de baby op de stem van zijn moeder wanneer zij buiten het 

zichtveld van de baby is. Wanneer een andere vrouw de baby roept, reageert de baby niet. 

Geur speelt een belangrijke rol bij de herkenning van moeder of andere belangrijke 

voorwerpen zoals een knuffel. Ook gebruikt de baby zijn reukvermogen om de borst van zijn 

moeder te zoeken. Een goed ontwikkeld reukvermogen is daarom ook erg belangrijk voor de 

baby.  

De mond speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de tastzin. Met de mond neemt de 

baby voor het eerst iets van buitenaf in zich op. De baby ‘kijkt’ met zijn mond door er 

voorwerpen in te steken. Het zuigen met de mond geeft de baby lust gevoelens. Daarom 

wordt de babytijd ook wel de orale fase genoemd.  

Huid op huid contact is erg belangrijk voor een baby. Het geeft baby’s een prettig gevoel en 

het draagt bij aan een gevoel van veiligheid en ‘er te zijn’. Vooral huid op huidcontact tussen 

ouders en baby, ervaart de baby als zeer prettig. Wanneer de baby wat ouder is, maakt hij 

met zijn tastzin kennis met de eigenschappen van allerlei materiaal. Door dingen te betasten 

komt de baby er achter van welke vorm en structuur de materialen zijn.  

Hieronder een kort overzicht wat de baby qua zintuiglijke ontwikkeling kan.  

* 3 dagen  herkent de stem van zijn moeder 

* 4 weken  baby kan scherp zien en kan kleuren onderscheiden. 

* 2 maanden  de baby volgt bewegende voorwerpen 



 

 

   

Kleine trein 

Doelgroep:  

Baby vanaf 6 maanden.  

Materialen: 

* Kartonnen doos (ongeveer 1- 1,5 meter hoog) 

* Zachte dekens of handdoeken 

* Tape 

* Mes 

Voorbereiding: 

Gebruik een doos die de baby kan tegenhouden wanneer hij zit, en snij de doos zo hoog dat 

de baby wel steun heeft maar wel over de rand kan kijken. Vervolgens doe je tape om de 

afgesneden randen heen. Dit doe je uit veiligheid zodat de baby zich niet kan bezeren. Ook 

leg je handdoeken of dekentjes in de doos zodat het lekker zacht is voor de baby.  

Speluitleg 

Zet de baby in de doos met zijn rug tegen de doos aan. Beweeg de doos vervolgens 

voorzichtig door de ruimte. Beweeg de doos zo voorzichtig dat de baby niet schrikt of omvalt. 

Probeer oneffen oppervlaktes te vermijden.  

 

Waarom sluit deze activiteit aan op de Lichamelijke ontwikkeling? 

Deze activiteit sluit hierbij aan omdat de baby zo zijn evenwicht onder controle krijgt en hij 

leert zijn hoofd en nek beter onder controle te houden.  

 

Omrollen 

Doelgroep:  

0-4 maanden  

Materialen: 

*zachte ondergrond 

*zachte deken 

 

Voorbereiding: 

Leg de handdoek klaar op de zachte ondergrond.   

Speluitleg 

Leg de baby op de zachte deken op haar buik. Pak een kant van de deken en trek deze 

langzaam onhoog, zodat de baby naar een kant glijdt. Vervolgens pak je de andere kant van 

de deken en trekt het weer langzaam omhoog. De baby rolt dan weer naar de andere kant. 

Ga door met de baby zachtjes om te rollen, van de ene naar de andere kant, terwijl je 

zachtjes met de baby praat, en gebruik je hand om de baby te begeleiden. Wanneer de baby 

is omgerold laat je merken dat het goed gaat. Herhaal dit, totdat de baby er genoeg van 

krijgt.  

 

 



 

 

   

Waarom sluit deze activiteit aan op de Lichamelijke ontwikkeling? 

Deze activiteit sluit hierbij aan omdat de meerdere maanden nodig heeft om controle te 

krijgen over zijn lichaamsbewegingen. Doormiddel van dit spelletje help je de baby om 

controle te krijgen over zijn lichaamsbewegingen.  

Cognitieve ontwikkeling 
De cognitieve ontwikkeling, ook wel de verstandelijke ontwikkeling genoemd, zet zich al in 

vóór de geboorte. Tijdens de zwangerschap blijkt het kind al in staat om dingen te leren. Zo 

leert het kind bijvoorbeeld reageren op de stem van de moeder. De baby ontwikkelt zich na 

de geboorte enerzijds door rijping en anderzijds door leren. Bij leren is het erg belangrijk dat 

het kind er aan toe is. Het kind moet eerst goed gerijpt zijn wil het leren zin hebben.  

Bij het leren zijn er drie manieren waarop kinderen dingen onder de knie krijgen: 

1. Door ervaringsleren, het kind leert door zelf dingen te doen. 

2. Door herhalingsleren, het kind leert door dingen vele malen te herhalen. 

3. Imiterend leren, het kind leert door voordoen en nadoen.  

De ontwikkeling van baby’s kan gestimuleerd worden door een interessante omgeving. Een 

omgeving met veel prikkels, maakt het kind actief.  

De hele huid van de baby is gevoelig voor aanraking. Het is voor de baby dan ook belangrijk 

om aangeraakt, geknuffeld en gemasseerd te worden.  

Taalontwikkeling 

De taalontwikkeling bij de baby in onderverdeeld in verschillende fases. De voortalige fase 

(0-1 jaar) en de vroegtalige fase (1-2 jaar). 

Na enkele weken maakt de baby al verschillende geluiden. De baby maakt vanaf de derde 

maand al min of meer bewuste geluidjes om dingen duidelijk te maken. Rond de leeftijd van 

1 jaar gaat het kind zijn eerste woordjes zeggen. In de voortalige fase wordt de basis gelegd 

voor de taalontwikkeling. De baby leert als eerste klanken herkennen. Met zes weken begint 

hij andere geluiden te maken en te huilen. Hij probeert dan geluiden van andere te imiteren. 

De baby herkent eerst de klinker: o,u,i,a en e. Daarna medeklinkers als t,r en d. Met zes 

maanden kan de baby klinkers en medeklinkers tegelijk uitspreken. Na acht maanden 

begrijpt de baby dat bepaalde klanken bij elkaar horen en samen en woord vormen. Zelf kan 

de baby die woorden nog niet zeggen. Dit heet passieve taalkennis. In de vroegtalige fase 

ontdekt de baby dat dingen om hem heen met woorden aangeduid kunnen worden en dat 

woorden een bepaalde betekenis hebben. Dat noemen we het semantische aspect. De 

eerste woorden hebben betrekking op dieren, personen, voorwerpen en handelingen. Het 

gaat daarbij om wat bekend is: papa, mama, eten en slapen bijvoorbeeld.  

Een baby communiceert vooral via lichaamstaal. Zo betekent een gesloten handje 

bijvoorbeeld dat hij zich wil afsluiten van zijn omgeving. Een open handje duidt op plezier en 

een gesloten handje met de duim omhoog betekent dat de baby verwachtingsvol is. Door te 

huilen of te lachen geeft drukt de baby zijn gevoelens uit. Huilen betekent niet altijd onlust; 

het kan ook betekenen dat een baby honger heeft, opgewonden is of aandacht wil.  

 



 

 

   

Hieronder een kort overzicht van mijlpalen in de cognitieve ontwikkeling.  

* paar weken  Baby maakt geluidjes 

* 2 maanden  De baby lacht en kraait 

* 3 maanden  Baby maakt bewuste geluidjes 

   Baby wendt zich naar de stem  

* 6 maanden  Baby doet geluiden na 

* 8 maanden   Zegt ongericht papa en mama 

* 10 maanden  Zegt gericht papa en mama 

* 10/ 18 maanden zegt 1 woord (anders dan mama en papa) 

* 12/22 maanden De baby zegt 3 woorden 

* 15 maanden  Wijst een lichaamsdeel aan  

* 18 maanden  Combineert 2 woorden 

 

Doe liedjes 

Doelgroep:  

Baby vanaf 3 maanden.  

Materialen: 

Liedjes 

 

uitleg 

Neem een kind op schoot of zet het tegenover je in een kinderstoel. Vervolgens ga je een 

liedje zingen waarbij bewegingen horen.  Je maakt dan de bewegingen met de armen en 

benen van de baby.  

 

Voorbeeld doe liedje: 

In de maneschijn, in de maneschijn, 

klom ik op een trapje naar het raamkozijn. 

maar je raadt het niet, nee je raadt het niet. 

Zo doet een vogel en zo doet een vis.  

Zo doet een duizendpoot die schoenenpoetser is.  

 

en dat is één.  

en dat is twee.  

en dat is dikke, dikke, dikke tante Kee 

E n dat is recht, en dat is krom,  

en zo draaien wij het wieltje nog eens om.  

Rom-bom! 

 



 

 

   

Waarom sluit deze activiteit aan op de cognitieve ontwikkeling? 

Bij het zingen van liedjes wordt de taalontwikkeling gestimuleerd. De baby ontdekt hierdoor 

nieuwe klanken.  Ook geeft het de baby een fijn gevoel als je hem aanraakt.  

 

Poppenspel 

 

Doelgroep:  

Baby vanaf 6 maanden.  

Materialen: 

* Schone witte sok  

* Watervaste stiften 

 

Voorbereiding: 

 Koop sokken die groot genoeg zijn om over je hand te doen. Gebruik een watervaste stift 

om ogen een neus en een mond op de sok te tekenen. Zet de baby neer in de kinderstoel, 

op de commode of op je schoot.  

Speluitleg 

 Doe de pop (sok) over je hand en vermaak de baby hiermee door liedjes te zingen, gek te 

praten of een verhaaltje te vertellen. Hou de pop niet stil maar beweeg het heen en weer 

zodat het interessant blijft voor de baby.  

Aandachtspuntje: 

Laat de baby niet op de sok zuigen, de inkt kan er misschien af gaan.  

Variatie: 

In plaats van een witte sok kan je natuurlijk ook een leuke gekleurde sok pakken. Ook kan je 

de sok versieren met bijvoorbeeld knoopjes of strikjes e.d.  

Waarom sluit deze activiteit aan op de cognitieve ontwikkeling? 

Deze activiteit sluit hierbij aan omdat je door verhaaltjes te vertellen en /of te zingen de 

taalontwikkeling van de baby stimuleert. Deze ontwikkeling is ook goed voor de zintuiglijke 

ontwikkeling doordat de baby zich hierbij leert focussen op dingen en hij leert voorwerpen te 

volgen.  

Sociaal affectieve ontwikkeling 
De sociaal affectieve ontwikkeling zet in wanneer de baby ongeveer zes weken oud is. Na 

ongeveer zes weken vertoont de baby zijn eerste sociale glimlach. Lachen gebeurt nu 

bewust bij prettige prikkels uit de omgeving of bij herkenning. Tot ongeveer zeven maanden 

lacht een baby naar iedereen die aardig tegen hem doet. Vanaf zeven maanden lacht de 

baby alleen nog maar naar mensen waarmee hij een band heeft gekregen. De baby bevindt 

zich nu in de eenkennigheidfase en ontwikkelt een scheidingsangst. Het kind gaat een 

blijvende emotionele band aan met een of meer vaste verzorgers. Dit wordt de hechtingsfase 

genoemd. Deze band ontstaat door de reacties van de verzorgers op de gevoelens en 

behoeften van de baby. Hechting zorgt voor een gevoel van zekerheid en veiligheid. Een 

goede hechting zorgt voor het bevorderen van het zelfvertrouwen bij de baby. Ook leidt een 

goede hechting tot een beter sociaal contact met leeftijdsgenootjes. Kinderen kunnen veilig 



 

 

   

en onveilig gehecht zijn. Een niet veilig gehecht kind is angstig en onzeker. Een veilig 

gehecht kind heeft vertrouwen in zichzelf en in zijn omgeving. Belangrijk voor hechting is dat 

de baby te maken heeft met een (groepje) vaste verzorger(s). Een veilig gehecht kind kan de 

scheiding met de ouders goed aan. Het kind kan misschien even gaan huilen maar gaat al 

gauw over tot de orde van de dag. Bij een niet veilig gehecht kind is dit anders. Het kind 

toont afwerend gedrag naar de hechtingsfiguur en is onzeker en angstig. Hierdoor komt het 

kind niet goed tot spel.  

Bij de baby ontbreekt het ik besef. Hij weet zelf niet dat hij iemand is en dat bijvoorbeeld zijn 

voet bij hem hoort. Op het moment dat de baby in de spiegel kijkt wordt dit duidelijk, hij 

herkent  zichzelf niet. De baby heeft vanaf de geboorte wel een eigen persoonlijkheid. Iedere 

baby kan namelijk anders reageren op dezelfde situatie. Zo zijn er ook baby’s met een 

gemakkelijk en met een moeilijk temperament. Baby’s met een moeilijk temperament huilen 

veel, vragen veel aandacht, zijn snel prikkelbaar en worden onrustig van nieuwe en 

onverwachte dingen. Het gedrag van een moeilijke baby hangt niet samen met het ouderlijke 

gedrag of de opvoedingsstijl.  

 

Seksuele ontwikkeling 

Baby’s ervaren zintuiglijk genot via de mond. Zij ervaren intimiteit door lichamelijk en 

emotioneel warme contacten met anderen. De ervaringen die baby’s hebben met intimiteit 

heeft nog niets te maken met de beleving van seksualiteit zoals volwassen die kennen. 

Wanneer iemand op jonge leeftijd geen gevoelens van intimiteit ervaart bij de ouders of 

verzorgers, dan is het moeilijk om die gevoelens op latere leeftijd nog te ontwikkelen. iteit 

Na-aper. 

 

Doelgroep:  

 1- 1,5 jaar 

Materialen: 

Een kind 

Jezelf 

 

Voorbereiding: 

 Voor deze activiteit is geen uitgebreide voorbereiding nodig.  

Speluitleg 

 Zet een kindje naast je neer op de bank of op de grond. Ga naast het kind zitten en ga 

precies zo zitten als het kind doet. Steeds wanneer het kindje beweegt doe je de 

bewegingen na. Kijk of het kind ontdekt wat je aan het doen bent.  

Aandachtspuntje: 

Stop het spel wanneer je kind gevaarlijke dingen gaat doen. Plaag het kind ook niet met je 

imitaties.  

 

 



 

 

   

 Waarom sluit deze activiteit aan op de sociaal affectieve ontwikkeling? 

Het kind krijgt door wat het gevolg is van zijn gedrag. Het kind ontdekt dat anderen hem na 

kunnen doen.  

 

Baby Massage 

 

Doelgroep:  

0-1. jaar 

Materialen: 

Je zou speciale baby olie kunnen gebruiken voor het masseren. Maar dit is niet echt nodig.   

 

Voorbereiding: 

 Voor deze activiteit is geen uitgebreide voorbereiding nodig.  

uitleg 

Leg de baby op een zachte ondergrond neer. Vervolgens begin je met je vingertoppen te 

masseren. Veel aandacht gaat naar de rug, de buik en de ledematen. Die ga je strelen door 

bepaalde handgrepen toe te passen. Dit doe je natuurlijk wel zachtjes. Zacht strelen, lekker 

kriebelen of stevig wrijven. Kijk naar wat de baby fijn vind.  

Aandachtspuntje: 

Masseer de baby niet langer dan 10 tot 15 minuten. Tien minuten baby massage staat 

namelijk gelijk aan één uur zwaar lichamelijke inspanning bij volwassenen.  

Houd tijdens de massage oogcontact. Je ziet dan vanzelf waar het kind positief op reageert. 

Als de baby onrustig word of gaat huilen, stop dan met de massage.  

 

 Waarom sluit deze activiteit aan op de sociaal affectieve ontwikkeling? 

Het kind krijgt een veilig gevoel. Het voelt de liefde die je overbrengt. Dit is erg goed voor de 

hechting. Zij ervaren intimiteit door de lichamelijke en emotionele contacten met anderen. 

Doordat ze de intimiteit ervaren is het niet moeilijk om die gevoelens op latere leeftijd verder 

te ontwikkelen.  

 

 

De peuter 
 

Lichamelijke ontwikkeling 
Lichamelijk gezien is er bij de peuter vooral sprake van breedtegroei. Op de leeftijd van 

achttien maanden is de peuter ongeveer 82 centimeter en weegt hij 12 kilo. Tegen het eind 

van de peutertijd is de peuter ongeveer 1 meter lang en weegt hij 18 kilo. Zijn lengte is dus 

met twintig procent toegenomen en zijn gewicht met vijftig procent. De peuter heeft dan ook 

een bol buikje. Ook zie je wanneer je de baby met de peuter vergelijkt, dat er duidelijk een 

hals gevormd is. Vanaf ongeveer anderhalf jaar neemt het groeitempo van de peuter sterk 



 

 

   

af. Hierbij neemt ook de eetlust af. Een peuter voelt doorgaans goed aan of hij genoeg 

gegeten heeft of niet. Dit kan per dag verschillend zijn. In deze periode kan eten 

problematisch worden omdat de peuter dan waarschijnlijk in de koppigheidsfase zit of omdat 

de ouders verkeerd omgaan met het eetgedrag. Groeien gebeurt voornamelijk in de slaap. 

De behoefte aan slaap kan per kind en per dag verschillen.  

 

Motorische ontwikkeling 

Op de peuterleeftijd zijn de kinderen voortdurend in beweging. Ze leren in deze periode heel 

wat. Het leren lopen is van grote betekenis. Hierdoor gaat de peuter op ontdekkingstocht 

waarbij zijn wil om te experimenteren soms tot veel onveilige situaties kan leiden. Op deze 

leeftijd wordt een begin gemaakt met het schoppen en gooien van een bal. Deze 

ontwikkeling wordt gevolgd door het leren vangen van een bal. Dit betekent dat de peuter 

een grove motoriek ontwikkelt waarbij hij de grotere spiergroepen en spieren dicht bij de 

romp al aardig kan sturen. De fijne motoriek blijft nog even achter. Pas tegen het einde van 

de peutertijd kan de peuter binnen de lijntjes kleuren.  

Hieronder een kort overzicht van de motorische ontwikkeling bij de peuter: 

* 18 maanden   Loopt achteruit 

    Bouwt toren van 3 blokjes 

* 14- 24 maanden  Loopt de trap op 

    Schopt een bal naar voren 

* 24 maanden   bouwt toren van 6 blokjes 

    Loopt goed hard 

* 22-36 maanden  Springt op de plaats 

* 24-38 maanden   Fietst op driewieler 

* 24-42 maanden   Staat één seconde op één voet 

* 30-43 maanden  Springt ver 

* 36- 48 maanden  Hinkelt 

* 28-60 maanden  Gooit bal bovenhands 

* 48 maanden   Kleurt binnen de lijntjes 

    Vangt stuitende bal.  

 

Het kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Het ene kind ontwikkelt zich motorisch heel snel 

en de ander ontwikkelt zich wat langzamer. De hierboven vernoemde leeftijden zijn dan ook 

gemiddeld.  

 



 

 

   

De peuter wil en kan zijn sluitspieren beheersen. Hij wordt zindelijk. Spanning speelt een rol 

bij het proces van zindelijk worden. De meeste kinderen zijn overdag zindelijk tussen twee 

en drie jaar. ’s Nachts zijn de meeste kinderen zindelijk tussen tweeënhalf en viereneenhalf 

jaar.  

Peuter Bowlen 

Doelgroep:  

 2 tot 4 jaar  

Materialen: 

* 6 tot 10 dingen die als kegels gebruikt kunnen worden (flesjes- blikjes- plastic bekertjes) 

* Tape 

* bal  

Voorbereiding: 

Zet de kegels neer in een driehoek. Doe een paar stappen terug  en maak van tape een witte 

lijn. 

Speluitleg: 

Laat de kinderen achter de lijn staan. Geef een kind de bal en laat hem proberen alle kegels 

met de bal om te gooien. Laat het kind doorrollen totdat alle kegels zijn omgegooid. Zet de 

kegels opnieuw neer voor een volgend kindje. 

Variatie: 

Laat de kinderen om de beurt één keer de bal rollen.  

Aandachtspuntje: 

Gebruik geen breekbaar of onveilig materiaal als kegels.  

 

 Waarom sluit deze activiteit aan op de lichamelijke ontwikkeling? 

De kinderen zijn bij deze activiteitbezig met hun grove motoriek en het gericht kijken en 

gooien.  

 

Aap deurhanger knutselen 

Doelgroep:  

 2 tot 4 jaar  

Materialen: 

- gekleurd karton 

- verf 

- potloden 

- kopie van de aap deurhanger 

- draad 

- kleine witte kaartjes 

- zwarte stift 

- perforator 

 



 

 

   

Voorbereiding: 

Zet alle bovenstaande materialen klaar. 

Speluitleg: 

Laat de peuter de aap deurhanger eerst verven. Vervolgens plak je de deurhanger op een 

gekleurd karton en knipt hem uit. Laat de peuter de kleine witte kaartjes kleuren met potlood. 

Maak twee gaatjes door de kleine witte kaartjes en haal er een stukje draad door. Schrijf met 

de zwarte stift op ieder kaartje een tekst. Bijvoorbeeld: Ik slaap niet storen of ik ben aan het 

spelen. Hang de kaartjes aan de arm van de aap en klaar is de deurhanger.  

 

 

 Waarom sluit deze activiteit aan op de lichamelijke ontwikkeling? 

Door de kinderen te laten verven en kleuren wordt de fijne motoriek gestimuleerd.  

 

 

Dansen 

Doelgroep:  

1,5- 4 jaar 

Materialen: 

cd speler 

cd 

Speluitleg: 

Zet de muziek aan en laat de kinderen vrij bewegen.  

Aandachtspuntje: 

De vloer mag niet te glad zijn. Wanneer dit wel het geval is, laat ze dan op blote voeten 

dansen.  

 

 Waarom sluit deze activiteit aan op de lichamelijke ontwikkeling? 

Door grote bewegingen te maken wordt de grove motoriek van de peuter gestimuleerd. Ook 

de coördinatie en balans worden hierbij gestimuleerd.  

 

Cognitieve ontwikkeling 

Het denkvermogen van de peuter bevindt zich in de pre-operationele fase. De peuter denkt 

nog erg concreet. Hij kan dan ook alleen nadenken over wat hij op dat moment ziet, of over 

waar hij mee bezig is. De belevingswereld van de peuter is erg fantasierijk, omdat het nog 

geen onderscheidt kan maken tussen werkelijkheid en fantasie. Hij weet en ervaart ook nog 

niet wat oorzaak en gevolg is. Het heeft vanuit dit oogpunt dan ook niet erg veel zin om een 

peuter te straffen. Hij begrijpt nog niet dat zijn moeder boos wordt, omdat hij bijvoorbeeld iets 

op de grond heeft gegooid. Tijd en tijdsbesef blijven ook erg lastig voor de peuter. Ze leven 

in het nu en morgen zou net zo goed volgend jaar kunnen zijn. De peuter leert vooral door te 

doen. Wanneer de peuter ongeveer twee jaar is zien we veel imitatiespel en fantasiespel. Hij 

speelt hij na wat hij heeft leren kennen. Het blijft vaak niet bij alleen imitatie. De peuter voegt 

er steeds meer eigen fantasie aan toe. Zo vormen drie stoelen achter elkaar bijvoorbeeld 



 

 

   

een bus en een kartonnen doos een huis. Ze combineren dingen met elkaar en bedenken 

zelf oplossingen voor problemen. De peuter heeft een magische beleving van de wereld. 

Alles wat de peuter niet snapt of niet kan verklaren dat noemt hij toverkrachten. De peuter 

kan zich goed vermaken met plaatjesboeken en voorleesboeken. Vaak wil de peuter steeds 

hetzelfde boekje lezen of liedje zingen. Hij zal er net zolang mee doorgaan tot het onderwerp 

niet meer interessant genoeg is. Dan wordt het tijd voor een ander boekje of liedje.  

 

Taalontwikkeling 

Bij de peuters wordt de taalontwikkeling onderverdeeld in de vroegtalige fase (1-2 jaar) en de 

differentiatiefase (2-5 jaar).  

De taal verloopt snel en hangt samen met de manier van denken van de peuter. Op 

tweejarige leeftijd begrijpt de peuter eenvoudige aanwijzingen. Ook gebruikt hij kleine 

woordcombinaties. Op driejarige leeftijd praat hij in zinnen. Hij leert dat er een relatie is 

tussen verschillende woorden en dat zij samen een zin vormen. Dit wordt het syntactische 

aspect genoemd. Aan het eind van de peutertijd begrijpen de meeste kinderen voorzetsels. 

Ook gebruiken ze voegwoorden.  

 

Hieronder een kort overzicht van de toename van de woordenschat bij de peuter: 

* 18 maanden   22 woorden 

* 21 maanden   118 woorden  

* 24 maanden   272 woorden  

* 36 maanden   896 woorden 

* 42 maanden   1222 woorden   

* 48 maanden   1540 woorden 

 

De woordenschat van de peuter is nog niet groot genoeg, daarom verzint de peuter zelf ook 

worden. De peuter leert dat je taal kunt gebruiken om gevoelens uit te drukken en te 

vertellen wat hem bezighoudt.  

Memory 

Doelgroep:  

 2 tot 4 jaar  

Materialen: 

* memory kaartjes 

Voorbereiding: 

Leg alle kaartjes op zijn kop. 

Speluitleg: 

Laat de kinderen om de beurt twee kaartjes omdraaien. Hebben ze twee dezelfde dan 

mogen ze de kaartjes bij zich houden. Vervolgens is het volgende kindje aan de beurt.  

Variatie: 

Wanneer een kindje twee dezelfde kaartjes heeft gepakt dan mag het nog een keer twee 



 

 

   

kaartjes omdraaien. Na 3 keer de kaartjes omgedraaid te hebben mag het volgende kindje.  

 

 Waarom sluit deze activiteit aan op de cognitieve ontwikkeling? 

Deze activiteit sluit aan bij de cognitieve ontwikkeling omdat hierbij het concentratie en 

denkvermogen wordt gestimuleerd bij de kinderen.  

 

 

Boekje lezen 

Doelgroep:  

1.5- 4 jaar 

Materialen: 

* Een voorleesboek  

Speluitleg: 

Ga bij de kinderen zitten en lees een boekje voor. Hou het boekje zo dat de kinderen naar de 

plaatjes kunnen kijken. Maak gebruik van verschillende stemmetjes en gezichtsuitdrukkingen 

om de kinderen te blijven boeien.  

 

Variatie: 

Nadat je het boekje hebt voorgelezen kun je vragen of de kinderen het boekje nu willen 

voorlezen.   

 

 Waarom sluit deze activiteit aan op de cognitieve ontwikkeling? 

Het lezen van een boekje sluit aan op de taalontwikkeling van de kinderen. Ze leren hierdoor 

nieuwe woorden kennen.  

 

Sociaal affectieve ontwikkeling 
De peuter krijgt langzaamaan een ik besef. Hij ontdekt dat hij degene is die iets laat vallen, 

dat hij de bal wegschopt en dat hij iets anders kan doen dan anderen. Tot ongeveer het 

derde jaar noemt de peuter zich bij zijn eigen naam. Hij zegt dus niet ik heb dat gedaan, 

maar Maik heeft dat gedaan. Dit doet de peuter omdat hij ook met Maik wordt aangesproken. 

In het derde jaar gaat de peuter zichzelf ik noemen. Hij komt tot de ontdekking da hij een 

onafhankelijk persoontje is, een eigen wil heeft en eigen besluiten kan nemen. Hierdoor raakt 

hij erg vol van zichzelf en is er de kans dat hij egocentrisch wordt. De peuter kan zichzelf dan 

niet verplaatsen in een ander en er is in zijn denken en doen dan ook geen plek voor 

anderen. Dit maakt de peuter ook erg koppig, en wanneer hij zijn zin niet krijgt wordt hij snel 

driftig. Dit doet de peuter omdat hij zich nog geen raad weet met zijn emoties en gevoelens. 

Deze koppigheidsfase is erg moeilijk voor ouders en begeleiders, omdat de peuter zich 

tegen alles verzet wat hij van volwassenen moet. Een peuter die nooit dwars is , kan later 

meegaand en afhankelijk worden. De koppigheidsfase heeft dus wel een functie. Ook is 

koppigheid bij de peuter een teken dat het veilig gehecht is. Hij durft koppig te zijn tegen 

opvoeders, omdat hij niet bang is de liefde van zijn ouders te verliezen wanneer hij hen boos 

maakt.  



 

 

   

Op driejarige leeftijd begint het geweten van de peuter zich te ontwikkelen. De peuter weet 

dan wat goed en slecht is. Hij weet alleen nog niet waarom het goed of slecht is. De peuter 

experimenteert er daarom mee en weet nog niet wat de gevolgen zijn van wat hij doet.  

De peuter speelt nog niet echt samen. In het spelgedrag blijkt dat de peuter nog erg 

egocentrisch is. Hij kan nog niet samenspelen omdat hij zich nog niet in anderen kan 

verplaatsen. De peuter speelt dan ook graag in zijn eentje. Dit wordt solitair spel genoemd. 

Wel zie je dat de peuter vaak naast of in de buurt van andere kinderen speelt. Hij speelt dus 

niet met ze maar naast andere kinderen. Dit wordt parallel spel genoemd.  

Ondanks dat peuters nog erg op zichzelf gericht zijn ontwikkelen ze wel een vorm van 

vriendschap. Ze hebben voorkeuren voor bepaalde kinderen en hechten zich ook aan 

kinderen.  

Peuters hebben een levendige fantasie en kunnen hierdoor erg angstig worden. Ze kunnen 

bang zijn voor monsters in de kast of onder het bed. Peuters dromen ook veel en weten dan 

vaak niet meer of het nu werkelijkheid was of niet.  

 

Seksuele ontwikkeling  

Peuters ontdekken dat er een verschil is tussen jongens en meisjes. Ze bekijken hun eigen 

lichaam en dat van andere kinderen. Door zichzelf en elkaar te bekijken tijdens het plassen 

en verschonen, leren ze de verschillen kennen. Ze stellen op deze leeftijd ook al vragen over 

waar zij vandaan komen. Ook betasten zij zichzelf en ontdekken zo welke reactie hun 

lichaam geeft. De lust is in deze fase gekoppeld aan het zindelijk worden. De peuter moet 

leren om op gezette tijden zijn ontlasting te laten gaan en dus verder zijn ontlasting op te 

houden. Hierdoor kan de peuter angstig worden voor de wc, maar het roept ook 

lustgevoelens op, zoals het kunnen laten gaan van ontlasting. Deze fase wordt de anale fase 

genoemd. 

Samen tekenen 

Doelgroep:  

 1,5 tot 4 jaar  

Materialen: 

* groot vel papier 

* kleurpotloden 

* waskrijtjes 

Voorbereiding: 

Leg een groot vel wit papier neer op de grond. Leg er potloden en waskrijtjes bij. 

Speluitleg: 

Laat de kinderen samen het witte vel mooi bekleuren. Zeg niet wat ze moeten tekenen maar 

laat hun fantasie de vrije loop.  

Variatie: 

Print een kleurplaat van bijvoorbeeld bob de bouwer uit en laat ieder onderdeel, dus zijn 



 

 

   

gezicht, zijn kleding, zijn schoenen, anders versieren. Zo kan je het gezicht bijvoorbeeld 

laten verven. Zijn kleding laten beplakken met snippers etc.  

Aandachtspuntje: 

Blijf goed op de kinderen letten, dat ze geen potloden in hun mond doen of in iemands 

anders ogen steken.  

 

 Waarom sluit deze activiteit aan op de sociaal affectieve ontwikkeling? 

Het kind leert dingen samen te doen en te delen met andere kinderen.   

 

Jongen of een meisje? 

 

Doelgroep:  

 1,5 tot 4 jaar  

Materialen: 

 voor deze activiteit zijn geen materialen nodig. 

uitleg: 

Ga met de kinderen in gesprek over jongens en meisjes. Wie van de kinderen zijn jongens 

en wie zijn de meisjes. Vraag ook of de kinderen weten wat de verschillen zijn tussen 

jongens en meisjes.  

 

 Waarom sluit deze activiteit aan op de sociaal affectieve ontwikkeling? 

Deze activiteit sluit aan bij de sociaal affectieve ontwikkeling omdat hiermee de seksuele 

ontwikkeling wordt gestimuleerd. Peuters zijn erg bezig met het onderzoeken van hun eigen 

lichaam en het lichaam van anderen.  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

Werkinstructie openen en sluiten 

 

Binnenkomst: 

• Kom liefst 10 minuten voor aanvang van de kinderen aan op het kinderdagverblijf zodat je 
tijd hebt om je voor te bereiden 

• Zet een raam open, zodat de ruimte goed geventileerd wordt en het niet benauwd aanvoelt. 

• Kook water voor flesvoeding 

• Controleer de slaapkamer, of hij klaar voor gebruik is 

• Zorg in ieder geval dat je de overdracht van de dag ervoor goed doorleest om te zien of er 
nog bijzonderheden zijn en kijk in de agenda/daglijst hoeveel kinderen je verwacht. 

• Zorg ervoor dat je speelgoed neerlegt op de tafel (bijv puzzels, duplo, boekjes)  

• Maak een begin met het klaarmaken van de fruithap en zet alle benodigdheden klaar 
(bekers, bakjes, bestek en sap) op een dienblad.  

 

Ontvangen van de ouders: 

• Zorg ervoor dat je je handen vrij hebt als de ouders binnenkomen!! 

• Verzoek vriendelijk of ze slofjes willen dragen of de schoenen willen uit doen. 

• Als een kind binnen komt met ontbijt verzoek dan vriendelijk of de ouder  met het kind aan 
tafel wil gaan zitten. 

 

Probeer altijd even contact te hebben met een ouder/verzorger, hoe druk het ook is. Maak minimaal 

even oogcontact en zeg elkaar gedag.  

Geef ze het gevoel dat ze erg welkom zijn en dat je blij bent dat ze er weer zijn.  Neem het kind aan 

van de ouder zodra de ouder aangeeft dat je kind mag overnemen of vraag of je het kind mag 

overnemen. Geef het kind ook het gevoel dat hij of zij welkom is, door bijv. een knuffel te geven of 

een compliment. 

Neem de tijd en rust om de overdracht te bespreken met de ouders/verzorgers bij openen en sluiten. 

Noteer bijzonderheden op de daglijst. Zorg er bijvoorbeeld voor dat je weet hoe laat een baby voor 

het laatst heeft gedronken en hoeveel.  

Ouderbetrokkenheid begint met een band opbouwen met de ouders, waardoor zij geïnteresseerd 

raken en open staan voor informatie. Wees geïnteresseerd in hun gezin en leven. Biedt een ouder 

koffie of thee aan. 

Bij een ziekmelding vraag je wat het kindje heeft en wanneer de ouder verwacht het kind weer te 

brengen. Als je dat allemaal weet, dan kun je rekening houden met virussen of griepjes die er op dat 

moment allemaal heersen. Maar je kunt er in je planning ook rekening mee houden. En wens een 

ouder of verzorger altijd beterschap. 

Laat een ouder nooit weggaan zonder dat je hem of haar gesproken hebt. Zo mis je belangrijke 

informatie over het kind. Gebeurt dit toch dan mag je de ouder altijd nog even nabellen om te vragen 



 

 

   

of ze nog iets bijzonders door hadden willen geven omdat er geen tijd was voor een overdracht. Dat 

zal een ouder heel erg waarderen. 

 Als je een stagiaire hebt die eerder begint dan je vaste collega, dat kan je haar aanwijzingen geven 

waar ze zich mee bezig kan houden als ze binnen is (bijv. fruit af maken, de was, of met de kinderen 

spelen die al eenmaal binnen zijn) zorg in ieder geval dat je haar nuttig inzet. 

Als er een ouder binnen komt met een kind dat gepoept heeft en jij merkt dat, bied jij de service om 

het kind op dat moment te verschonen. Als jij te druk bent dan vraag je je collega om hulp. 

Openen buiten bij mooi weer.  

Bij heel zomers warm weer is het fijn om buiten te openen. Indien dit de groep en 

leeftijdssamenstelling dit toe laat.  

Zet dan ook evt. een box, een speelkleed, een tafel met stoeltjes of de grote eettafel buiten, zodat 

kinderen ook gelijk wat te doen hebben bv puzzelen of boekjes lezen. 

Belangrijk bij dit is dat je het overzicht niet kwijt raakt van welke kinderen  er binnen zijn en welke 

kinderen  buiten. Nodig de ouders uit om buiten te komen.  

 

Ophalen van de kinderen: 

Als de kinderen worden opgehaald, zorg je weer voor een goed contact met de ouders/verzorgers en 

vertel ze in het kort hoe de dag is geweest en wat de kinderen hebben gedaan. Veel ouders stellen 

dat op prijs om te horen. Laat een ouder nooit weggaan zonder dat je hem of haar gesproken hebt. 

Er zijn ouders die zich niet melden en gewoon hun kind pakken en weggaan. Dan weet je niet meer 

zeker waar dit kind zich bevindt. Zorg daarom weer minimaal even voor oogcontact en zeg elkaar 

gedag. 

Let goed op dat een vreemde persoon geen kinderen mee krijgt. De onbekende persoon zal van te 

voren moeten gemeld worden door een ouder/verzorger en zal zich moeten kunnen legitimeren. Of 

er wordt een wachtwoord doorgeven wat in overleg met de ouders wordt besproken.  

Is er iets aan de hand met een kind en weet je niet hoe je dit moet overbrengen naar een 

ouder/verzorger dan roep je Dorothy er even bij en als ze er niet is dan overleg je dit even met een 

naaste collega. 

Als er vragen zijn die je niet (met zekerheid) weet te beantwoorden dan zeg je netjes dat je Dorothy 

erop terug zal laten komen. 

Soms komen ouders te laat, het kan ook zijn dat het steeds dezelfde ouders zijn. In dat geval wil 

Dorothy het graag zelf even overleggen met de ouder/verzorger in kwestie. Als Dorothy het aangeeft 

kun je de ouder/verzorger zelf aanspreken maar onthoudt het volgende: 

Ons beleid is dat we een aanvulling zijn op ieder gezin in het kinderdagverblijf. Dat betekent dus ook 

dat als een ouder/verzorger in de file staat of niet in staat is om op tijd te komen (om wat voor reden 

dan ook) dat de ouder/verzorger en het kind zelf op een prettige manier wordt opgevangen. 



 

 

   

• Alle stekkers zijn uit het stopcontact (waterkoker, senseo, babyfoon) 

• Bedden zijn verschoond en opgemaakt voor de nieuwe dag. 

• Deuren en ramen zijn afgesloten 

• Overdracht geschreven 

• Daglijst tijden en flexlijst zijn ingevuld 

• Aanrecht schoon, speelgoed in de kasten 

• Buitenspeelgoed staat in de schuur 

• Was is uit de wasmand 

• Vuilniszak in vuilnisbak gegooid 

• Je stuurt Dorothy een appje met evt. bijzonderheden van die dag. 
 

Afsluiten buiten bij mooi weer 

Voordat je collega naar huis gaat, zijn alle voorbereidingen getroffen. Kinderen zijn verschoond. 

Binnen is alles zoveel mogelijk opgeruimd. Je hebt buiten alles wat je nodig hebt; tissues, telefoon, 

map met daglijsten, e.d. 

Zorg dat je voor de jonge kinderen een kleed of kinderstoel of wipstoel voor handen hebt. 

Rond 17.00 ga je met de kinderen op een kleed wat drinken. 

Bij de locaties met twee groepen zijn er twee pedagogisch medewerker buiten, ook als er verschoond 

moet worden is er altijd een leidster buiten aanwezig. 

Klavertjes/Madeliefjes: ouders komen via de voordeur naar binnen zodat ze de spullen van de 

kinderen kunnen pakken. We hebben liever niet dat ze door het hek komen en weggaan,  zodat er 

geen kinderen ongemerkt weg kunnen lopen zonder dat we het zien.  



 

 

   

 Werkinstructie Peutervolgsysteem 

 

Vanaf het derde levensjaar wordt de observatiemethode Peutervolgsysteem (PVS) gebruikt. Deze is 

meer gericht op de diverse ontwikkelingsgebieden.  De observatie richt zich zowel op de individuele 

kinderen als op de groep. Met behulp van observatielijsten beschrijft de pedagogisch medewerker 

het kind in zijn omgeving, het kind in relatie tot de volwassene en het kind in relatie tot andere 

kinderen. Zo kan het welzijn en de ontwikkeling van het individuele kind en de kinderen in de groep 

goed worden gevolgd. Ook ouders worden uitgenodigd om een beeld te schetsen van hun kind en 

zijn/haar ervaringen in de groep.  Het Peutervolgsysteem kent drie momenten waarin uw kind 

getoetst wordt op de volgende onderdelen: Taal, Ruimte en Ordenen.  

De opdrachten van het onderdeel Taal bestaan uit de passieve woordenschat (datgene wat een 

peuter al begrijpt maar nog niet volledig uit zichzelf kan gebruiken) en definitievaardigheid (begrijpen 

welk woord bedoeld wordt of een omschrijving te geven van een woord).  

De opdrachten van het onderdeel Ruimte bestaan uit het benoemen van kleuren, vormen, grootte 

en tellen. 

De opdrachten van het onderdeel Ordenen bestaan uit het benoemen van lichaamsdelen, houdingen 

en bewegingen. 

Er is van het peutervolgsysteem een handleiding op elke vestiging aanwezig. 

Zorg over ontwikkeling 
Wanneer bij het tweede toetsmoment 3 jaar en 6 maanden wordt geconstateerd dat het kind extra 

zorg nodig heeft, kan de hulp van de peuterconsulent ingeschakeld worden. Dit zorgt ervoor dat het 

kind vroegtijdig wordt gezien en de overgang naar het basisonderwijs soepel verloopt.  

Wanneer dit het geval is, meteen Dorothy Vreden inschakelen, zodat zij de peuterconsulent in kan 

schakelen met toestemming van de ouders. 

De peuterconsulent heet Annemarie Baars  en werkt voor het samenwerkingsverband Betuws 

Passend Onderwijs. Zij kan bij hulpvragen komen observeren in de groep en ouders en leidsters 

adviezen geven. Omdat Annemarie ook op alle basisscholen in Culemborg werkt, kent zij de scholen 

goed en kan zij bij de start van een leerling in groep 1 direct ondersteuning bieden. Zo wordt de 

overgang versoepeld en gaat er geen tijd verloren voor een leerling. 

Zindelijkheid 
Wanneer kinderen nog niet zindelijk zijn, kan dit ook een beperking zijn naar het basisonderwijs. 

Kinderen behoren daar zelf naar de toilet te gaan en er is geen ruimte voor verschonen. Ouders tijdig 

hiervan op de hoogte stellen en samen een plan van aanpak bespreken  

 

 

 



 

 

   

Werkinstructie Richtlijnen Social Media 

Social Media bieden kansen om te laten zien dat je trots bent op je werk en kunnen bijdrage aan een positief 

imago van het bedrijf de instelling waarvoor je werkt. Het delen van informatie en kennis met groepen 

waarmee op traditionele wijze nauwelijks communicatie mogelijk was kan leiden tot een beter beeld van de 

organisatieomgeving.  

 

Net als bij de opkomst van e-mail en internet ontstaan er ook nu vragen bij het gebruik van social media in 

organisaties. Privé-gerelateerde zaken en werkgerelateerde zijn niet zo gemakkelijk te scheiden. Bij nieuwe 

ontwikkelingen zie je vaker dat een aantal werkgevers en werknemers vooral de bedreigingen zien, anderen 

vooral de kansen. Om verschillende denkbeelden over het gebruik van social media in organisaties niet te laten 

leiden tot misverstanden zijn deze richtlijnen ontwikkeld.  

Deze richtlijnen hebben enkel te maken met situaties waarbij er een overlap is (of kan zijn) tussen werk en 

privé. Weblogs, fora en netwerken waar je alleen als privépersoon actief bent – over hobby, familie en andere 

activiteiten die geen raakvlak hebben met de werksituatie – vallen hier expliciet niet onder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedenk dat… 

• Het gebruik van social media ‘real time’ gebeurt. Een druk op de knop en jouw bericht 
staat direct online. 

• Online informatie misschien wel eeuwig online staat. Het is niet altijd gemakkelijk om 
informatie naderhand te (laten) verwijderen. Bedenk dus goed hoe je wil overkomen 
in tekst, beeld en geluid – en niet alleen voor dat ene moment. Zo gebruiken 
bijvoorbeeld werkgevers vaak google om uit te zoeken wie de sollicitanten zijn. 

• Het not-done is om eenmaal geplaatste berichten zomaar te verwijderen. Met een 
druk op de knop (real time) worden ook foute berichten online geplaatst. Probeer de 
eerste te zijn om je eigen fouten te corrigeren, zonder eerdere berichten per definitie 
te wijzigen of te verwijderen. Vermeld daarbij dat jij degene bent die het bericht 
wijzigt. Geef bij verwijdering een goede reden.  

• Je ook rekening dient te houden met het wettelijk vastgelegde beeld-, auteurs- en 
citaatrecht. Het is verboden om zonder toestemming van de maker andermans werk te 
publiceren. Schending van deze wet kan je een boete opleveren van honderden euro’s. 

• Sociale omgangsvormen online net zo goed gelden als offline. Respecteer degene tot 
wie je je richt. Laster, beledigingen en obsceniteit zijn niet geoorloofd. De privacy van 
anderen wordt gerespecteerd. 

• Je zoveel mogelijk inhoudelijk dient te reageren op stukken van anderen. Alleen je 
mening geven, zonder onderbouwing daarvan, vervuilt de discussie en zegt meer over 
de schrijver van de reactie dan over het stuk. Onthoud dat dit soort reacties ook in 
google naar boven kunnen komen. 

• Social media soms als gevolg hebben dat er een grijs gebied ontstaat tussen privé en 
werkgerelateerde zaken. Wanneer je op een persoonlijke blog over je werk schrijft, 
kun je een disclaimer (zie voorbeeld onderaan het protocol) opnemen waarin staat dat 
dit blog jouw persoonlijke standpunt weergeeft en dat dit niet overeen hoeft te komen 
met dat van de organisatie.  



 

 

   

 

 

1. Werknemers proberen kennis en andere waardevolle informatie te delen, mits die informatie niet 

vertrouwelijk is en KDV Doortje niet schaadt. Werknemers publiceren niet ongevraagd vertrouwelijke of andere 

merk gebonden informatie. Voor het publiceren van gesprekken wordt eerst toestemming gevraagd aan de 

leidinggevende of de daarvoor verantwoordelijke afdeling of persoon. 

2.Werknemers mogen geen vertrouwelijke en/of schadelijke informatie verstrekken over klanten, partners of 

leveranciers zonder hun goedkeuring. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt tussen informatie over het 

product en de persoon of het bedrijf.  

3. Wees extra voorzichtig bij het publiceren over, of in discussie gaan met, een klant of concurrent. Verkeerd 

opgevatte of slecht onderbouwde stukken, kunnen direct nadelige gevolgen hebben voor KDV Doortje. 

4. KDV Doortje ondersteunt de open dialoog en de uitwisseling van ideeën en het delen van kennis. 

Werknemers die publiceren op een website (of andere sociale media) anders dan die van KDV Doortje over een 

onderwerp dat wel te maken kan hebben met KDV Doortje, maken kenbaar of zij op persoonlijke titel 

publiceren. Als werknemers namens KDV Doortje spreken, vermelden zij hun organisatie en functie. 

5. Bestuurders, managers, leidinggevenden en degene die namens de organisatie het beleid en de strategie 

uitdragen hebben een bijzondere verantwoordelijkheid bij het gebruik maken van social media. Voor sommige 

functies geldt dat iemand altijd wordt gezien als medewerker van KDV Doortje – ook als hij een privé-mening 

verkondigt. Op grond van hun positie moeten werknemers nagaan of zij op persoonlijke titel kunnen 

publiceren.  

6. Werknemers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud die ze, voor zover dat niet tot hun functie 

behoort, publiceren op blogs, wiki’s, fora en andere media die gebaseerd zijn op user-generated content. Zij 

zijn zich ervan bewust dat wat zij publiceren voor langere tijd openbaar zal zijn, met gevolgen voor hun privacy.  

7. Wanneer een online discussie dreigt te ontsporen, of in het ergste geval al helemaal ontspoort is, neem dan 

direct contact op met de verantwoordelijke afdeling/persoon en overleg over de te volgen strategie.  

8. Bij de geringste twijfel over een publicatie of over de raakvlakken met KDV Doortje is het verstandig contact 

te zoeken met je leidinggevende of de daarvoor verantwoordelijke afdeling/persoon.  

Richtlijnen gebruik Intranet: 

Blogs en sociale netwerken die worden gepubliceerd onder naam van KDV Doortje moeten worden gebruikt op 

een manier die waarde toevoegt aan de bedrijfsdoelstellingen van KDV Doortje. Het moet eraan bijdragen dat 

jijzelf, collega’s, klanten en partners hun werk beter kunnen doen en helpen bij het oplossen van problemen en 

het verbeteren van vaardigheden en kennis.  

  

 



 

 

   

Werkinstructie slapen, slaaptraining, inbakeren en wiegendood 

Slapen 
 
De slaapplek van een jong kind moet een veilige en schone plek zijn, waar hij uit kan rusten van alle 
indrukken om daarna met nieuwe energie weer op ontdekkingstocht te gaan. 
De jonge kinderen (0-2 jaar) volgens hun eigen ritme en de oudere kinderen ( 2-4 jaar) op een vast 
moment op de dag als onderdeel van het dagritme van de groep. Kinderen slapen naar behoefte en 
in overleg met de ouders wat zij wenselijk vinden voor hun kind. Elke groep heeft de beschikking over 
een slaapkamer met dubbele ledikanten. (De Vlindertjes en Regenboogjes delen een slaapkamer) 
Verder zijn er kinderwagens voor de jongste baby’s en evt. stretchers voor oudere peuters (die soms 
alleen even rusten i.p.v. slapen)  
 
Net als thuis zijn er op het kinderdagverblijf verschillende rituelen. Deze rituelen zorgen voor een 
rustige en duidelijke overgang van spel naar rustmoment. Kinderen die dat gewend zijn nemen hun 
eigen knuffel of speen mee, naar hun bed.  
Rituelen bij slapen gaan:  

• Uitgekleed (kinderen slapen in T-shirt/romper en slaapzak) 

• Verschonen of toiletbezoek 

• Baby’s tot 18 maanden slapen in een slaapzak  

• Peuters onder een lakentje of dekentje 

• Op elke groep is er een beddenschema aanwezig met de verdeling van de kinderen in 
de bedjes, zodat elk kind in ‘zijn/haar eigen’ bedje kan slapen 
 

Aandachtspunten: 
Een kind slaapt in principe in een bed in de slaapkamer. Een jonge baby wordt soms in de 
kinderwagen (kinderwagenbak in de box) te slapen gelegd.  
Daarbij gelden de volgende voorwaarden: 

• Het te slapen leggen van een baby in de kinderwagen mag totdat het kind kan rollen of 
de leeftijd heeft bereikt waarop het kan gaan rollen 

• De kinderwagen staat op de groep of in de slaapkamer. Bij mooi weer kan de 
kinderwagen meegenomen worden naar buiten, maar alleen als de medewerker ook 
buiten is 

• Als er een baby in de kinderwagen ligt mag de kap omhoog, maar deze wordt niet verder 
afgedekt. Om te zorgen voor rust in het gezichtsveld, kan de wagen zo worden neergezet 
dat de baby naar de muur of door het raam naar buiten kijkt 

• Als een baby die op de groep slaapt wordt hij hooguit toegedekt met een laken of krijgt 
hij een dunne slaapzak aan en niet met een deken of dikke slaapzak omdat hij het dan te 
warm kan krijgen.  

 
1. Buikslapen: 

• Leg een baby nooit op de buik te slapen ( Een baby op de buik te slapen leggen maakt het 
risico van wiegendood vier tot vijf maal groter dan gemiddeld) Bij een verkouden baby 
zelfs nog meer.  

• Leg een baby ook niet eens één enkele keer op de buik te slapen, bijv. omdat het kind 
dan ontroostbaar lijkt. Er zijn helaas voorbeelden dat zo’n uitzondering fataal afliep.  

• Als ouders ondanks de adviezen zelf aangeven toch te willen dat hun kind in buikhouding 
slaapt dan dienen zij de verklaring ‘buikslapen’ te ondertekenen. 

• Een baby en terug op zijn rug draaien. Overleg met ouders over deze gewoonte van het 
kind, zodat zij evt. een verklaring buikslapen kunnen invullen .  



 

 

   

• Als een ouder wordende baby, ( die gezond is in goede conditie verkeert en motorisch 
ontwikkeld is waarbij vlot omdraaien van rug naar buik en terug geen probleem is) er 
regelmatig zelf voor kiest om op de buik te slapen, dan is het niet zo zinvol om die baby 
steeds terug te leggen op de rug. Gemiddeld zijn baby’s met zes maanden in staat om 
zelf van buik en weer terug te draaien, sommigen zijn er pas met 9 maanden aan toe.  

• Een baby die uit zichzelf op zijn buik draait, goed in de gaten houden. 
 

2. Inbakeren:  
Als ouders de pedagogisch medewerkers verzoeken hun baby op de hen toegepaste wijze in 
te bakeren, dient de pedagogisch medewerker door de ouders geïnstrueerd te worden over 
de juiste methode van inbakeren. De ouders ondertekenen de verklaring ‘inbakeren’.  

 
3. Voorkom dat een kind te warm ligt: 

• Zorg dat het niet te warm is of wordt in de slaapkamer. De verwarming hoeft vaak niet 
aan. De aanbevolen slaapkamertemperatuur is 18 graden.  

• De airco staat NOOIT aan als er kinderen liggen te slapen, alleen ervoor of erna 

• Zo lang de voetjes van een baby prettig aanvoelen, heeft deze het niet te koud. Een baby 
die zweet heeft het al gevaarlijk warm.  

• Leg een baby bij voorkeur te slapen in een babyslaapzak. Combineer een trappelzak  niet 
met ander beddengoed.  

 
4. Zorg voor veiligheid in bed: 

• Haal voor het slapen alle haarelastiekjes en speldjes uit de haren, zodat kinderen deze 
niet in hun mond kunnen doen.  

• Kinderen die een capuchon of koordjes aan hun T-shirt of trui aan hebben krijgen iets 
anders aan.  

• Gebruik nooit een kussen, een kussenachtige knuffel, hoofd- en zijwandbeschermers, 
zeiltjes, tuigjes, koorden of voorwerpen van zacht plastic in het bedje. Voor een fopspeen 
mag niet meer dan tien centimeter koord worden gebruikt.  

• Maak het babybed kort op; dat wil zeggen zodat de voetjes tegen het voeteneind liggen. 
Dit is bedoeld om te voorkomen dat het kind onder het beddengoed schuift. Vermijd ook 
het opvullen van ruimte aan het voeteneind met dubbelgeslagen dekens of een kussen. 

• Laat slaapkamers en beddengoed regelmatig luchten.  

• Zorg voor goed afgesloten bedden: het bed zorgvuldig sluiten als kind te slapen wordt 
gelegd. Kijk altijd na of een bed goed is afgesloten 

• Indien kinderen een speen gebruiken tijdens het slapen, controleert de medewerker 
tijdens het uitreiken de kwaliteit van de speen. Zo nodig wordt aan ouders verzocht de 
speen van hun kind te vervangen.  

 
5. Houd voldoende toezicht: 

• Houd nieuwkomers / jonge baby’s zoveel mogelijk extra in het oog. 

• Kijk telkens als je een kindje naar bed brengt even in de andere bedjes..  

• Medewerkers kijken regelmatig in de slaapkamer tijdens de slaaptijd 

• Zorg voor voldoende licht in de slaapkamer, zodat toezicht mogelijk is. (gebruik evt. een 
nachtlampje of zaklantaarn) 

• Op de slaapkamers is een babyfoon aanwezig. Een babyfoon wordt altijd  gebruikt bij elk 
slaapje. 

 
6. Schoonhouden van de slaapkamer en bedjes: 

• Elke dag wordt het beslapen bed voorzien van een schoon hoesje, ook als hetzelfde bedje 
door een andere kind in gebruik genomen wordt, wordt er tussendoor een schoon hoesje 



 

 

   

om de matras gedaan.  (Let erop dat een matras niet omhoog gaat staan door het hoesje 
maar de matras plat in het bed blijft liggen) 

• Begin de dag met een raampje open te zetten in de slaapkamer om te luchten en ook 
tussendoor. (zorg voor genoeg ventilatie en frisse lucht) 

• Elke week worden de bedjes en spijlen met een natte doek afgenomen en de vloer 
gezogen en gedweild. - Het reinigen van de slaapruimte wordt meegenomen in het 
schoonmaakschema. 

• Zet de matrasjes op vrijdag omhoog zodat de matrasjes in het weekend kunnen luchten 

• De slaapzakken worden in het mandje van het kind bewaard en wekelijks gewassen. Zo 
slaapt een kind niet in een slaapzak dat door een ander kind is gebruikt. Bij zichtbare 
vervuiling wordt de slaapzak of het beddengoed sowieso gewassen. 
 

7. Wie is verantwoordelijk?  
De pedagogisch medewerkers zijn verantwoordelijk voor het toepassen van deze regels. Als 
ondanks alle voorzorgsmaatregelen onverhoopt toch een baby in een ogenschijnlijk slechte 
conditie wordt aangetroffen, prikkel het kind dan door het wat te bewegen en kijk of het zich 
herstelt. Zo niet, sla dan direct alarm (112 bellen) en begin met mond op mond beademing. 
Roep een andere pedagogisch medewerker te hulp, maar zorg dat de andere kinderen niet 
zonder toezicht worden gelaten. Dorothy  wordt gewaarschuwd en zij neemt contact op met 
de ouders. Het is van belang om van het begin af aan feiten te noteren inzake tijdstip, 
omstandigheden en betrokkenen. De directie beseft dat in geval van overlijden nazorg voor 
betrokken leidster, collega’s en ouders belangrijk is, en zal daartoe de nodige maatregelen 
treffen.  

 
Slaapbehoefte van kinderen (middag + nacht) 
 
0-3 maanden  16,5 uur 
3-5 maanden  14,5 uur 
5-23 maanden  13 uur 
2-3 jaar   12 uur 
3-5 jaar   11 uur (middag slaapje gaat naar 0 uur) 
 
 
Tips bij het slapen 
 

- Zorg voor een rustige kamer met niet teveel prikkels. Hoe minder prikkels hoe meer rust voor 
het slapen gaan. 

- Zorg voor goede regelmaat in het slapen. Probeer het kind rond dezelfde tijd naar bed te 
brengen. Het lichaam leert dan om rond dezelfde tijd moe te worden. 

- Zorg voor een vertrouwde knuffel. 
- Reageer niet gelijk op elk geluidje of huiltje. Het oppakken van het kind of steeds naar hem 

toe gaan bij elk huiltje kan een beloning worden, waardoor het kind leert dat huilen de komst 
van de leidster betekend. 

 
 
Slaaptraining 
 
Met een slaaptraining kun je op een consequente wijze het slaapprobleem aanpakken. De resultaten 
van deze aanpak zijn meestal wel goed. Zorg ervoor dat jij naast de slaaptraining ook houdt aan de 
overige tips bij het slapen. 
 



 

 

   

Bij veel kinderen is het slapen een probleem geworden omdat ze beloond zijn voor hun huilen. 
Oftewel de leidster kwam als er gehuild werd. We gaan het kind leren om zichzelf weer in slaap te 
krijgen. 
 
Variant 1; bij scheidingsangst 

- Bij kinderen met scheidingsangst helpt het vaak het best om wel weg te gaan. Vooral bij 
peuters die angstig zijn dat de leidster als ze uit de kamer gaat ook echt verdwijnt, kan dit 
een goede manier zijn om ze te leren dat je wel uit de kamer bent maar niet helemaal weg. 
Blijf bijvoorbeeld op de gang stofzuigen of iets dergelijks. Zo hoort het kind je wel. 

- Speel met het kind een soort kiekeboe spelletje. Je verdwijnt maar komt wel terug. Doe dit 
steeds met langere pauzes er tussen en op een gegeven moment ga je gewoon helemaal 
weg. 

 
Variant 2; als ‘stil  voorwerp’ 

- Na het in bed leggen van het kind blijf je in de kamer en ga je naast het bed zitten. 
- Je blijft in de kamer maar je bent als ‘stil  voorwerp’ aanwezig. Dus je reageert niet op huilen 

of vragen van je kind. Ook kijk je het kind niet aan en pakt het niet vast. Je bent alleen 
aanwezig, zodat het kind zich veilig voelt. 

- Je probeert steeds iets verder weg te gaan zitten, zodat je op het laatst uit de kamer weg 
kunt. 

 
Variant 3; de rigoureuze aanpak 

- Na het in bed leggen negeer je elke vorm van probleemgedrag. Je gaat dus niet meer terug. 
(evt. ga je na 10 min terug om het kind neer te leggen zonder er tegen te praten, maar 
waardoor je toch de bevestiging geeft dat je er bent.)  

 
 
 
Inbakeren 
Inbakeren is een tijdelijk hulpmiddel bij baby’s die moeizaam slapen. 
Door het inbakeren kan er rust en regelmaat ontstaan. 
 
Inbakeren= Het in doeken wikkelen van een baby van schouders tot en met voetjes om zijn eigen 

bewegingen te beperken, zodat hij zich gemakkelijker kan overgeven aan de slaap. 

Als ouders een baby aanbieden met het verzoek dat deze op de door hen toegepaste wijze in te 

bakeren, dient allereerst te worden nagegaan of het inbakeren wordt gedaan in overleg met 

consultatiebureau of kinderarts en of de juiste, veilige methode, met goed materiaal en binnen 

veilige leeftijdsgrenzen, wordt toegepast. Een baby die niet in goede conditie is mag nooit worden 

ingebakerd! Op verkeerde wijze of met ongeschikte middelen inbakeren kan risicovol zijn en de kans 

op het ontwikkelen van een heupafwijking bevorderen! Strikte leeftijdsgrenzen zijn van belang: een 

al wat oudere baby die ingebakerd of losjes ingepakt, er in slaagt om te draaien, belandt in een 

potentieel levensbedreigende situatie! 



 

 

   

Volgende acties uitvoeren  alvorens dat een kindje ingebakerd mag worden; 

• Alleen op verzoek van ouders kan een kindje worden ingebakerd. 

• Hiervoor moet een toestemmingsverklaring ingevuld worden door de ouders. 

• In overleg met de ouders hun inbakermethode hanteren.  
Bespreek dit zorgvuldig en let goed op! 

• Laat ouders hun inbakermethode 2 à 3 keer voordoen, bij voorkeur op de wendagen voordat 
hun kindje te slapen wordt gelegd. 

• Noteer dit in de overdrachtschrift en breng je collega’s op de hoogte. 
 
Veilig inbakeren: 

- Gebruik alleen een officieel inbakerdoek die door ouders wordt gegeven. 
- Vanaf de schouders tot en met voetjes ingepakt 
- Onderkant gesloten, voetjes mogen niet uitsteken 
- Geen armen of benen kunnen loswurmen 
- Niet in de doek kunnen zakken, de stof mag niet voor het mondje kunnen opstropen 
- Voldoende ruimte voor benen (kikkerstand) 
- Leg een ingebakerde baby altijd op zijn/haar rug 
- Baby’s ouder dan zes maanden niet (meer) inbakeren 
- Nieuwe stof moet eerst een aantal keer gewassen zijn, daardoor wordt het luchtiger en kan 

het beter vocht opnemen 
 
Niet inbakeren bij: 

- Verhoogde kans op een heupontwikkeling 
- Koorts 
- Eerste 24 uur na een vaccinatie 
- Ernstige luchtweginfectie en/of benauwdheid 
- Voorkeurshouding (scoliose) door een afwijking in wervelkolom 
- Als een ingebakerde baby, ondanks alle tips, pogingen blijft doen om naar de buik te draaien 

 

Wiegendood 
Je spreekt van wiegendood als een baby die kort daarvoor nog kerngezond leek, plotseling 
en onverwacht buiten bewustzijn in zijn bedje ligt. 
 
Symptomen die kunnen leiden tot wiegendood 

• Gedragsveranderingen (ongewoon kalm of opgewonden) 

• Kreunen tijdens de slaap of wakker worden 

• Overgeven of niet willen eten, ademlast! 

• Temperatuur hoger dan 38 c of lager dan 36 c (bij een baby jonger dan 6 maanden) 

• Ongewone bleekheid, zweten tijdens de slaap. 
 



 

 

   

Voorzorgsmaatregelen/Hoe voorkom je wiegendood 

• De baby op zijn rug laten slapen. 

• Als ouders dit anders willen moeten zij dit schriftelijk vastleggen op het formulier 
“toestemming voor buikligging” 

• Het kind niet te lang laten huilen, als het huilend in slaap valt in de gaten houden. 

• Ga regelmatig kijken (om de 10 min.) 

• Goed ventileren 3  a 4 keer per dag (10 min) 

• Kind in de slaapzak/of inbakerdoek leggen, geen losse lakentjes! 

• Geen dekentjes tot 1,5 jaar en het niet te warm kleden. 

• Geen koordjes, touwtjes en bandjes mee naar bed, bij knuffels labeltjes verwijderen! 

• Geen haarspeldjes of elastiekjes in laten  
 
HANDELINGSSCHEMA WIEGENDOOD 

1. U constateert geen ademhaling e/o blauwe gelaatskleur bij de baby 
2. Naaste omwonende, achterwacht, plaatsvervanger waarschuwen 
3. Direct EHBO toepassen 

 
Baby tot puberteit: 

➢ Ademhaling controleren, luchtweg vrij? 
➢ Bij geen ademhaling beginnen met beademen: 
➢ Hoofd in neutrale positie, 
➢ Inademen en mond plaatsen om neus en mond 
➢ 1-1,5 seconde rustig inblazen, 5 maal 
➢ Geen tekenen van circulatie ( hoesten, ademen, bewegen ) 
➢ Start hartmassage, borstbeen indrukken met 2 vingertoppen 
➢ Verhouding is : 15 maal hartmassage, 2 maal inblazen Dat blijf je herhalen 

totdat er hulp bij is. 
 

4. Pedagogisch medewerker belt 112 (arts/ambulance, en vangt die op) 
5. Pedagogisch medewerker belt ouders/verzorgers en vangt die op 
6. Analyse doodsoorzaak  
7. Nazorg ouders/gastouder/pedagogisch medewerker 

 

De directie beseft dat in geval van overlijden nazorg voor de betrokken leidster, collega en de ouders 

belangrijk is. Goede communicatie tussen alle betrokkenen staat voorop. In de eerste plaats hebben 

de ouders recht op volledig inzicht. Nazorg is van groot belang. Niet alleen voor ouders, maar ook 

voor de mensen in de kinderopvang. Aandacht voor alle betrokkenen en openheid over de gang van 

zaken voorkomen dat het rouwproces extra wordt belast.  



 

 

   

Werkinstructie Smoelenboek en onrechtmatig opeisen kind 

Smoelenboek 

Op iedere groep is er een smoelenboek aanwezig. In dit boek zitten foto’s van de kinderen en hun 

ouders/verzorgers/familie. Op deze manier waarborgen we de veiligheid en zorgen we ervoor dat de 

kinderen uitsluitend aan hun eigen ouders meegegeven worden, tenzij ouders nadrukkelijk anders 

aangeven. Wanneer het kind geregeld opgehaald wordt door opa/oma of oppas, dan zullen wij ook 

van hun een foto vragen voor het smoelenboek. We zullen aan de ouders in de wenbrief vragen om 

foto’s voor aan de muur en voor in het smoelenboek. 

In het kennismakingsgesprek zullen we hier de ouders nogmaals op attenderen.  

Wanneer het kind die dag door iemand anders opgehaald wordt, dient de ouder dit te melden aan de 

pedagogisch medewerker. Wij zullen een wachtwoord doorgeven aan de ouder en zullen deze aan 

degene die het kind ophaalt vragen of we zullen degene om een ID vragen. 

Als er onverwacht iemand anders komt om een kind op te halen, zullen wij eerst de ouders bellen om 

dit te verifiëren. En zullen niet het kind meegeven aan iemand die wij niet kennen of waar wij niet 

van weten.  

Onrechtmatige opeising kind 

Bij de intake wordt er gesproken over de gezinssituatie. Ziet het kind beide ouders, grootouders of 

andere familieleden nog? Zijn er mensen aan wie het kind absoluut niet meegegeven mag worden.  

Bij een scheiding wordt er via de mail een brief aangeleverd van de rechtbank.  

Bij een contactverbod wordt er een document van de politie aangeleverd bij kantoor. 

Stap 1 

Indien er toch iemand binnenkomt en een kind wil meenemen waar wij niet van op de hoogte zijn 

gesteld dan zullen we eerst de ouders bellen om dit te verifiëren. 

Stap 2 

Als deze persoon niet bekend is bij de ouders, geven we het kind niet mee. 

Stap 3 

Wordt er geweld gebruikt dan proberen we deze persoon vriendelijk te verzoeken naar buiten te 

gaan. Zodra wij een gevoel van onmacht en onveiligheid hebben, schakelt een van onze pedagogisch 

medewerkers de politie in en wordt het kind in veiligheid gebracht.  

Stap 4 

Of als het een bekend persoon is (bv. een ouder die niet bevoegd is om het kind te halen) en er 

ontstaat een onveilige situatie dan moeten we voor ieders veiligheid toch overwegen om het kind 

met de ouder mee te geven. En wordt natuurlijk wel de politie en andere ouder ingelicht. 



 

 

   

Werkinstructie Straffen en belonen, regels en grenzen, 

peuterpubertijd, driftbuien, onderlinge conflicten en bijtgedrag 

Belonen 
 
Binnen Kinderdagverblijf Doortje gaan we uit van een positieve benadering naar kinderen toe. 
Belonen is reageren op een bepaald gedrag zodat dit gedrag zal blijven of toenemen. Belonen (een 
compliment, aai over de bol of knuffel) is dan ook een heel belangrijk aspect in de omgang met 
kinderen. Kinderen horen niet alleen respons te krijgen als ze iets fout doen, maar meer nog als ze 
iets goed doen. Het is van belang dat kinderen veel aandacht verdienen voor hun positieve gedrag. 
Volwassenen zijn gauw geneigd om veel aandacht aan negatief gedrag te besteden. Als kinderen dit 
door krijgen zullen ze vaker negatief gedrag vertonen om zo de aandacht te krijgen. 
 
Wat betekent dit in de praktijk? 
Leidsters geven de kinderen complimentjes bij de dingen die ze doen (bijvoorbeeld als ze keurig 
opgeruimd hebben, een leidster geholpen hebben met iets, zelf de schoenen hebben aangetrokken 
voor het naar buiten gaan, of als ze lief aan het spelen zijn, etc)  
Pedagogisch medewerkers proberen door middel van belonen ongewenst gedrag om te zetten in 
gewenst gedrag.  
 
Aandachtspunten: 

- Interesse/ aandacht schenken is de meest eenvoudige vorm van belonen. Door interesse te 
tonen en vragen te stellen. 

- Reageer zoveel mogelijk op positief gedrag door complimentjes te geven.  
- Reageer op wat je ziet en benoem het gedrag “Jij hebt een mooie tekening gemaakt”. 
- Geef nooit vooraf een beloning. “Je krijgt nu een koekje als je straks gaat zitten”.  
- Beloon het kind door aandacht en complimentjes te geven, niet te veel met materiële zaken. 
- Kijk naar het positieve. Ook als iets niet goed lukt kan je zeggen “je hebt het goed 

geprobeerd”.  
- Wees eerlijk, het heeft weinig zin complimenten te geven als je het niet meent. 
- Het is belangrijk om rekening te houden met wat het kind leuk vindt. Een beloning moet echt 

leuk zijn. Speelt een kind niet graag met blokken, dan heeft het geen zin om als beloning 
samen een toren te maken.  

 
 
Regels en grenzen 
 
Kinderen hebben regels en grenzen nodig. Ze weten niet uit zichzelf wat mag en wat niet mag. Ze 
moeten dit leren. Regels en afspraken kunnen hen daarbij helpen en geven hen ook zekerheid. 
Belonen en straffen is een manier om kinderen grenzen aan te leren.  
Regels zijn voorschriften en geven we vooraf. Een kind weet hierdoor wat er van hem of haar 
verwacht op het Kinderdagverblijf. Regels gelden altijd en voor iedereen. Grenzen kun je zowel 
vooraf als achteraf aangeven. Bijvoorbeeld als ze overschreden zijn. Inzicht in de ontwikkeling van 
kinderen is belangrijk om te weten welk gedrag we redelijkerwijs kunnen verwachten bij een 
bepaalde leeftijd. En hoe we daar op moeten reageren.  
 
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Ze willen al doende ontdekken, anderen ontmoeten en zich 
ontwikkelen. Kortom ze willen hun grenzen verleggen. Door positief gedrag te belonen, leren 
kinderen meteen welk gedrag wel en niet acceptabel is. Er zijn regels en grenzen voor veiligheid, 
houvast en leren omgaan met teleurstellingen. Door regels en grenzen leren kinderen rekening 
houden met anderen in hun omgeving. Door kinderen aan te spreken op wat zij doen, leren zij de  



 

 

   

gevolgen van gedrag kennen. Een consequente benadering is hierbij van groot belang. We leggen 
duidelijk uit als iets niet kan of mag en bieden waar mogelijk een alternatief.  
 
Als er geen regels en grenzen zijn, kunnen er zelfs onveilige situaties ontstaan en blijven er steeds 
situaties hangen waardoor het kind niet meer weet waar het aan toe is. Door grenzen aan te geven, 
wordt het kind juist sneller zelfstandig. Het kind leert onder andere beter met anderen om te gaan, 
bijvoorbeeld door 
dat je een ander niet mag slaan of kwetsen. 
. 
Bij een baby geef je al grenzen aan. Een kruipende baby leer je om niet in aanraking te komen met 
stroom door hem op te pakken en er vandaan te houden. Vertel er duidelijk bij dat het niet mag, de 
baby begrijpt de tekst wel niet, maar blijf het toch zeggen, want op een later moment zullen ze het 
beter begrijpen. 
 
 
Aandachtspunten  bij het opleggen van regels en grenzen 
 

- Zorg voor duidelijke en heldere regels en afspraken. 
- Pas regels aan de leeftijd en de situatie aan 
- Grenzen stellen doe je door middel door duidelijk aan te geven wat wel/niet mag (zeg 

duidelijk wat een kind wel/niet mag en leg uit waarom wel/niet) 
- Wees duidelijk en consequent: ja is ja, nee is nee 
- Leg regels en afspraken uit: als kinderen inzicht hebben in het waarom van bepaalde regels, 

volgen ze deze eerder op. 
- Negeer negatief gedrag: het is een vorm van aandacht vragen. Door negatief gedrag te 

negeren ervaart uw kind dat dit gedrag niets oplevert.  
- Bied alternatieven aan. Ga bijvoorbeeld buiten rennen in plaats van binnen te rennen.  
- Laat merken dat je het gedrag afkeurt en niet het kind zelf. Benoem duidelijk het gedrag dat 

u niet accepteert, bijvoorbeeld: ‘Ik vind het niet fijn dat je met speelgoed gooit’ in plaats van 
‘jij bent vervelend’.  

 
Groepsregels bij Kinderdagverblijf Doortje 
 

1. We zijn aardig tegen elkaar – dat betekent dat we elkaar niet pijn doen en dat we iets netjes 
vragen. 

2. We gaan respectvol om met de omgeving – dit betekent dat we geen dingen stuk maken. 
3. We storen elkaar niet onnodig 
4. We wachten op onze beurt 
5. We ruimen op waar we mee gespeeld hebben 
6. We rennen alleen buiten en niet binnen op de groep 
7. We houden rekening met de baby’s en jongere kinderen op de groep 
8. Samen spelen, samen delen is het motto op de groep 

 
 
Corrigeren van storend gedrag 
 
Kinderen van een tot drie jaar 
 
Elk kind doet wel iets wat niet mag of wat gevaarlijk is: met eten knoeien, een ander kind pijn doen 
enz. Straffen is het reageren op storend of op ongewenst gedrag, zodat dit gedrag zal afnemen en 
wegblijven. Je laat hierdoor merken dat je iets wat het kind deed, niet goed vindt. 
 



 

 

   

 
Kleine kinderen van deze leeftijd zijn niet in staat om abstract te denken. Als je een kind wilt 
uitleggen dat hij van iets af moet blijven, komt bij hem de boodschap niet over.  Hij begrijpt wel dat 
jij tegen hem praat. In sommige gevallen vinden ze dat nog leuk ook. Als je dan weer stopt met 
praten, heeft de dreumes of peuter vaak weer de neiging om weer iets te pakken wat niet mag. Voor 
hen is het net een spel. 
 
Een dreumes/peuter leert dus op een andere manier denken dan een volwassene. Het is niet de 
uitgebreide uitleg of het mopperen, maar de uitstraling, de toonhoogte en de non-verbale signalen 
die je aan hem geeft, zijn erg belangrijk. Wees dus kort van stof en handel juist. 
 
Reageer steeds meteen wanneer de peuter een regel overtreedt. Dat geeft voldoende duidelijkheid 
en ook meteen de veiligheid. Weer een peuter/dreumes wat echt niet mag, dan weet hij meteen wat 
hij wel mag doen. Zo wordt het kind steeds zekerder van zichzelf. 
 
Pedagogisch medewerkers corrigeren verbaal het gedrag van kinderen, wanneer zij zich niet aan de 
gestelde regels houden of wanneer het belang van groepsgenootjes in het gedrang komt. Het kan 
voorkomen dat het waarschuwen van een kind niet het gewenste effect  heeft. Soms is een kind niet 
gevoelig voor opmerking(en) of afspraken die gemaakt zijn met pedagogische medewerkers. Vaak 
blijft dit kind ongewenst gedrag dan herhalen. Om dit kind rust te geven, wordt hij/zij bij andere 
kinderen vandaag gehaald en even alleen aan tafel gezet.  
 

- Negeer het kind door te doen alsof je het niet hoort. Eerst zal het storend gedrag toenemen 
maar als je volhoudt zal het afnemen. Negeer het kind echter nooit bij gevaarlijk gedrag. 

- Keur het gedrag af door dit duidelijk te zeggen. Zorg dat je door de inhoud, je houding en je 
stem laat merken dat je het gedrag afkeurt en niet het kind.  

- Laat het kind zelf de negatieve gevolgen dragen; bijvoorbeeld als een kind bewust zijn beker 
melk omgiet kan je zeggen: “Nu kan je geen melk meer drinken want je hebt je beker 
omgegooid”.  

- Zet het kind even apart, dat kan op een stoeltje of tegen de muur. Soms is dit echt even 
nodig om een kind tot rust te laten komen. Hou rekening met de leeftijd van het kind, max. 3 
minuten bij een 3 jarige is meer dan voldoende. Belangrijk is om zelf rustig te blijven en aan 
het kind te vertellen waarom het even apart wordt gezet. Een kind wordt niet buiten de 
groep apart gezet. 

- Bij jonge kinderen wordt door de leidster geprobeerd het ongewenste gedrag af te wenden 
door het kind afleiding te bieden.  

 
 
 
Aandachtspunten bij straffen  

 

- Probeer zo weinig mogelijk te straffen. Belonen echter kan je nooit teveel. Het is beter 
positief gedrag heel vaak te belonen dan negatief gedrag te vaak te bestraffen. Vaak zorgt 
belonen voor een betere relatie met het kind. Het kind krijgt dan meer zelfvertrouwen en zal 
door positief gedrag te tonen een blije leidster willen zien. 

- Kinderen worden maximaal twee keer gewaarschuwd en bij de tweede keer wordt duidelijk 
de volgende stap genoemd: bv. Dan ga je op het nadenk-stoeltje. Dan moet je van tafel of 
mag je niet meer met de auto’s spelen maar ga je met iets anders spelen. Bij de derde keer 
dat het kind zich niet aan de regels houdt, volg je op wat je hebt gezegd. En wordt het kind 
op het nadenk-stoeltje of op een plekje gezet. 

-  Kinderen die op het stoeltje zijn gezet, mogen daar maximaal 3 minuten gaan zitten (wordt 
bepaald op leeftijdbasis van het corrigerende kind) 



 

 

   

- Kinderen worden niet op afstand maar van dichtbij gewaarschuwd 
- Kinderen worden niet met stemverheffing gewaarschuwd, maar op een duidelijke en rustige 

toon 
- Tijdens het corrigeren van gedrag of het waarschuwen van een kind, wordt het kind door de 

pedagogisch medewerkers benaderd op kindhoogte en maakt oogcontact met het kind. 
- Kinderen worden niet uit de situatie ‘getild’(om ergonomische redenen) maar aan de hand of 

arm lopend meegenomen. 
- Het kind wordt niet buiten de groep apart gezet. 
- Bij een conflict met een ander kind, moet de leidster het andere kind eerst positieve 

aandacht geven en troosten.   
- Lijfelijke straffen of schudden is nooit geoorloofd! Het is beter om het kind dat apart te 

zetten zodat je zelf tot rust kan komen, of vraag  je collega het voor jou te doen.  
- Je wilt niet alleen het storend gedrag bij het kind afleren maar ook dat hij ander gedrag 

aanleert. Dan is het goed om de situatie nog eens achteraf te bespreken met het kind. Zeg 
waarom je boos was en vertel het kind ook wat het wel kan doen: reik een alternatief aan. 

- De pedagogische medewerker die een corrigerend maatregel heeft gegeven, dient ook deze 
weer in te trekken. Belangrijk is dat elk conflict (tussen leidster en kind of tussen kinderen 
onderling) altijd direct weer wordt goedgemaakt.  

 
 
Hoe te handelen naar ouders 
 
Wanneer kinderen steeds storend gedrag blijven vertonen wordt er twee weken geobserveerd en 
hiervan wordt een verslag gemaakt en besproken met Dorothy. Aan de hand hiervan wordt een 
gesprek aangevraagd met de ouders waarin een en ander besproken wordt. Er wordt gekeken naar 
hoe we het beste met het kind om kunnen gaan zodat het storend gedrag vermindert. Vervolgens 
wordt er opnieuw geobserveerd en binnen een maand wordt er geëvalueerd hoe het gaat. 
 
De peuterpubertijd 
 
Peuterpubertijd is kort samengevat een fase waarin een kind grenzen verkent, zich losmaakt en op 
eigen benen probeert te staan, dus een eigen identiteit zoekt. In  feite maakt het kind rond twee jaar 
zo’n soort fase door. Hij/zij krijgt een eigen willetje en laat dat ook zien. 
 
De peuterpubertijd is echter geen slechte fase. Iedere peuter krijgt er ook min of meer mee te 
maken. Het is juist goed voor ze. Ze worden zelfstandiger en krijgen een eigen mening. Ze hebben 
het nodig om later goed in de maatschappij te kunnen leven. 
Het probleem met peuters is dat ze nog maar vrij weinig zelf kunnen, maar dat wel graag willen. Dit 
staat hun gewilde zelfstandigheid behoorlijk in de weg en dat leidt tot frustraties en soms zelfs angst. 
Verder hebben ze last van stemmingswisselingen, wat voor henzelf ook best verwarrend kan zijn. Het 
ene moment voelen ze zich ontzettend blij en het volgende zijn ze bang en verdrietig. Ook zijn ze op 
deze leeftijd nog erg ongeremd. Ze moeten zich nog leren beheersen. Het kan regelmatig voorkomen 
dat een kind zo wordt meegesleept door zijn emoties, dat er geen land mee te bezeilen is.  
 
De peuter merkt dat sommige dingen niet mogen, of niet geaccepteerd worden door zijn omgeving. 
Het kind merkt dat hij/zij een reactie krijgt op zijn/haar gedrag. Het kind is koppig en heeft 
regelmatig driftbuien. Het aantal buien neemt af zodra de peuter beter kan praten. Rond 4 jaar  
wordt het kind heel wat rustiger. De peuter wordt zelfstandig genoeg om de wereld alleen tegemoet 
te treden. 
 
 
 



 

 

   

Driftbuien 
Sommige kinderen zijn gevoeliger voor driftbuien dan anderen. Maar driftbuien zijn heel normaal bij 
de leeftijd van ongeveer 2 jaar. Er kunnen allerlei aanleidingen voor een driftbui zijn, maar de 
oorzaak ligt eigenlijk altijd in een vorm van frustratie. Op deze leeftijd willen kinderen van alles, maar 
vaak lukt dit nog niet zo of ze kunnen zich nog niet goed uiten. Ze zijn erg ongeduldig en kunnen 
zichzelf nog niet beheersen. Als ze iets willen, willen ze het meteen.  Deze fase heet ook wel 
egocentrische fase. Dat wil zeggen dat alles om het kind zelf draait. “Ik wil en ik zal het nu krijgen”. 
 
Het feit dat een peuter steeds meer zijn eigen macht ontdekt, brengt de peuter dus ook de 
ontdekking van zijn eigen wil mee. 
 
De driftbuien komen niet alleen tot uiting in het verzet van de peuter, maar ook in het feit dat hij/zij 
alles zelf wilt doen. Vertoont de peuter eenmaal verzet, dan is het best moeilijk om hem/haar het 
gedrag los te laten. 
In een driftbui worden heftige emoties geuit. Deze buien komen net zoveel voor bij jongens als bij 
meisjes. Ook de manier waarop ze zich uiten, is bij jongens en meisjes vergelijkbaar. Ze variëren van 
huilen of de adem inhouden tot volledig onevenredige uitbarstingen. Zo zijn er peuters die grommen, 
of die schrille kreten laten horen die doen denken aan een prehistorische vogel. Andere peuters 
krijsen zo hard dat haarvaten in hun wangen knappen of hun ogen bloeddoorlopen raken. Weer 
anderen schreeuwen tot ze moeten overgeven, of tot ze van de spanning zo stijf staan als een 
standbeeld. 
Het verschilt dus nogal hoe een driftbui zich uit. Maar globaal genomen spreekt men van een driftbui 
als een of meer van de volgende uitingen zich voordoen: verstijven, zichzelf op de grond laten vallen, 
schreeuwen, gillen, huilen, duwen en trekken, stampen, slaan, schoppen, met iets gooien, jammeren 
of wegrennen. Meestal wordt zo'n bui veroorzaakt door eten, slapen, aankleden, een conflict of een 
frustratie met een voorwerp. 
Bij jonge peuters komt verstijven relatief vaak voor. Wanneer ze wat ouder zijn, krijgt schreeuwen 
meer de overhand. De meeste driftbuien zijn na vijf minuten wel over. Veel kinderen hebben 
regelmatig driftbuien. En wanneer een doorgaans voorbeeldig kind moe, hongerig of verdrietig is, 
kan zelfs de meest bekwame ouder of verzorger een incidentele driftbui niet voorkomen. 
De meeste driftbuien kennen een keerpunt. Voordat dit punt is bereikt, kan handig ingrijpen 
escalatie voorkomen. Na dit punt zal een eventuele tussenkomst de bui alleen maar verergeren. Zelfs 
de beste strategieën helpen dan niet meer. Er zit dan niets anders meer op dan de bui maar uit te 
zitten. 
Sommige peuters hebben nauwelijks tot geen last van driftbuien. Hierdoor zijn mensen geneigd om 
de ouders de schuld te geven wiens kind wel last heeft van heftige uitspattingen. Dit is echter niet 
gegrond. Een ouder kan er niets aan doen of hun kind een driftbui krijgt of niet. Maar waar de ouder 
wel invloed op heeft, is de manier waarop n ouder met zo'n driftbui omgaat. 
Uit onderzoek is gebleken dat peuters die veel en heftige driftbuien hebben, vaker worden 
mishandeld. Nu zal het de meeste ouders wel duidelijk zijn dat mishandeling geen goede manier is 
om met een driftbui om te gaan. Maar ook andere oplossingen, die op zich best logisch klinken, 
kunnen anders uitpakken dan je voor ogen had. De volgende (re)acties zijn in ieder geval af te raden: 

• Straffen :Hoe moeilijk het ook is, probeer geen disciplinaire maatregelen te nemen bij een 
driftbui. Zelfs niet wanneer een kind spullen stukmaakt of je lichamelijk pijn doet. Straf is een 
negatieve vorm van aandacht en kan zelfs averechts werken. Als een kind eenmaal in de 
gaten heeft dat hij op deze manier je aandacht kan trekken, zal hij/zij het de volgende keer 
weer doen om aandacht te krijgen. 

• Onderhandelen: Als een kind midden in een driftbui zit, is hij/zij niet voor rede vatbaar. Het 
heeft dan ook geen zin om te proberen met hem te onderhandelen. Ook dit zal namelijk 



 

 

   

averechts werken: een kind ziet de driftbui als een methode om aandacht te krijgen en gaat 
dan manipuleren. 

• Toegeven: Soms heb je er alles voor over om de lieve vrede weer terug te krijgen. En is het 
nou echt zo erg om het kind dan toch dat ene snoepje te geven? Helaas zal ook dit juist een 
tegenovergestelde werking hebben. Het  kind zal in de gaten krijgen dat hij zijn zin kan 
doordrijven met een driftbui en de volgende keer het weer inzetten. 

De allerbeste manier om met negatief gedrag om te gaan, is om het gedrag te negeren. Zoals 
hierboven al is gezegd, zal een kind ook negatieve aandacht als aandacht beschouwen en zal hij 
vervolgens niet aarzelen om negatief gedrag te gebruiken om in de schijnwerpers te komen. Maar 
wat kun je verder doen om negatief gedrag te ontmoedigen? 

• Afleiden: Dit werkt vooral goed bij erg jonge kinderen. Als een kind op de grond gaat 
stampen of met iets gooit, wijs dan bijvoorbeeld naar wat speelgoed en probeer zijn 
interesse daarvoor te wekken 

• Positief gedrag belonen: Als een kind gewenst gedrag vertoont, laat hem dit dan weten en 
beloon hem. Een aanmoediging of een fijne pakkerd is al voldoende. Zo moedig je een kind 
aan om dat specifieke gedrag te herhalen, en krijgt het kind een positief zelfbeeld. 

• Op lichaamstaal letten: Zorg ervoor dat je uitstraalt wat je zegt. Als je een kind duidelijk wilt 
maken dat iets niet mag, doe dat dan niet lachend. Dit is erg verwarrend voor een kind: hij 
weet niet meer of je nu blij of boos bent om wat hij heeft gedaan. 

• "Nee" geen kans geven: Als een peuter in de neefase zit, zal de peuter dit woord gebruiken 
zelfs wanneer hij eigenlijk ja bedoelt. De truc is om de peuter geen kans te geven om nee te 
zeggen. In plaats van een ja-neevraag als "Zullen wij een mooie tekening gaan maken?" kun 
je hem vragen: "Wat wil je doen, samen een mooie tekening maken of met de blokken 
spelen?". 

• Zoveel mogelijk zelf laten doen. Geef het kind de kans om zoveel mogelijk zelf te doen en 
moedig hem hierbij aan. Zeg dingen als "Knap van jou zeg, dat jij dat al kunt. Wat een grote 
jongen/meid ben jij al!". Dit geeft het kind zelfvertrouwen. 

• Duidelijk en consequent zijn. Wees duidelijk over wat de regels zijn en houd je daar ook 
consequent aan. Het is voor een kind heel belangrijk om te weten waar de grenzen liggen, 
want daarbinnen voelt hij zich veilig. Hij weet dan waar hij aan toe is. Zo leert hij om later zelf 
grenzen te trekken. Het kan wel eens voorkomen dat je je in een situatie bevindt waarin een 
driftbui je in verlegenheid kan brengen. Probeer dan toch net zo met het kind om te gaan als 
anders. Als je een kind extra voorzichtig gaat behandelen, dan plaats je hem in een 
machtspositie. Het kind heeft snel door dat hij nu wel zijn zin kan krijgen en zal dit uitbuiten. 
Ook is voor het kind dan niet meer duidelijk hoe de regels precies in elkaar zitten. 

• Ongewenst gedrag bespreekbaar maken. Tijdens een flinke driftbui zal dit 
hoogstwaarschijnlijk niet werken, maar het kind naderhand op zijn gedrag wijzen, is zeker 
zinvol. Zorg er dan wel voor dat het duidelijk is dat je het gedrag van het kind afkeurt, en niet 
je kind zelf 

• Toon begrip voor zijn gevoelens.  Laat hem weten dat je snapt hoe hij zich voelt. Als kind 
bijvoorbeeld een driftbui krijgt omdat een ander kind hem heeft gestompt, kun je naderhand 
zeggen "Nou, dat was niet leuk voor jou hè, dat Thomas jou pijn deed". Wijs hem daarbij wel 
op de gevolgen van zijn eigen gedrag, bijvoorbeeld "Maar toen jij daarna met de blokken ging 
gooien, dat vond ik niet leuk". 



 

 

   

• Een time-out inlassen. Als er echt even geen land meer te bezeilen is met je kind, kun je hem 
even apart zetten, bijvoorbeeld in de gang of op een stoel. Zorg er hierbij voor dat je zelf 
rustig blijft en je kind niet naar de time-outplaats sleept of trekt. Je kunt er ook voor kiezen 
om zelf wat afstand te nemen. Bij hele jonge kinderen kun je jezelf omdraaien en een paar 
meter verderop gaan staan. Daarmee verkort je de woedeaanval. 

Houd hierbij een duur aan van een minuut per levensjaar. Niet korter, want dan gaat je kind 
het zien als een leuk spelletje. Maar ook niet langer, want dan vergeet je kind waarom hij ook 
alweer moest afkoelen. Een heel jong kind wordt, als een time-out te lang duurt, ongerust en 
onzeker over jouw gevoelens voor hem. Zorg er daarom voor dat je je aan die minuut per 
levensjaar houdt. Stuur hem trouwens nooit voor straf naar bed! Zo gaat hij namelijk zijn 

slaapplaats met straf associëren, waardoor hij slaapproblemen kan krijgen.  

• Routine handhaven. Zoals al eerder gezegd, voelt een kind zich het meest veilig en op zijn 
gemak als hij weet waar hij aan toe is. Een vaste routine kan hem dus erg veel houvast 
bieden. Probeer zoveel mogelijk op gezette tijden te eten, spelen en slapen, zodat het kind 
weet wat hij kan verwachten en dit ritme als vertrouwd zal ervaren. 

 

Onderlinge conflicten 

Vanaf een jaar of 2,5 -3 gaan peuters samenspelen. Kinderen moeten leren om goed samen te 
spelen, goed met anderen om te gaan en problemen op te lossen. Soms komt er ruzie. Dat hoort 
erbij. Kinderen leren daarvan hoe ze met conflicten om kunnen gaan en ze zelf op kunnen lossen. Als 
leidster begeleidt je de kinderen daarbij. 

Als kinderen 3 bijna 4 jaar zijn, kun je soms vanaf een afstand kijken of ze er zelf uitkomen, maar 
grijpt wel in als het uit de hand dreigt te lopen.  

• Voorkom dat kinderen gaan slaan of schoppen. 

• Benoem wat je ziet en wat de gevolgen zijn: ‘Ik zie dat Joris huilt, en dat jij hebt geslagen. 
Slaan mag niet, dat doet pijn’. 

• Benoem wat er aan de hand is, als je dat kunt zien: ‘Jullie willen allebei met de 
brandweerauto spelen, maar dat gaat niet.  

• Bedenk samen met de kinderen een oplossing waar ze allebei tevreden mee kunnen zijn. Ze 
kunnen bijvoorbeeld om de beurt met de brandweerauto spelen.  

• Leg uit hoe het wel hoort. Vraag aan een ander kind of je met de brandweerauto mag spelen 
in plaats van het af te pakken.  

Het is goed om af en toe naar de kinderen toe te gaan als ze wel leuk met elkaar aan het spelen zijn, 
en niet alleen als ze ruzie hebben. Je kunt ze dan vertellen dat jij het fijn vindt dat ze zo goed 
samenspelen. Dan geef je ze aandacht voor positief gedrag in plaats van ze alleen aandacht te geven 
bij negatief gedrag.  

 
Bijtgedrag 
 
Rond 14-15 maanden komen kinderen in de peuterpuberteit. In die fase is het niet zo uitzonderlijk 
dat ze andere kinderen slaan, schoppen of zelfs bijten. Dat is dikwijls een gevolg van de frustraties 
waarmee de peuterpuberteit voor de meeste kinderen gepaard gaat.  



 

 

   

Ze zijn op een leeftijd gekomen dat ze al bepaalde dingen willen, maar nog niet kunnen en dat maakt 
hen vaak heel boos en/of gefrustreerd. Of ze willen hun willetje opleggen aan andere kinderen, maar 
merken dat het niet altijd het gewenste resultaat oplevert. Kinderen die nog niet voldoende in staat 
zijn om die boosheid en frustraties verbaal te uiten, omdat ze daarvoor nog niet taalvaardig genoeg 
zijn, zullen dat soms op een fysieke manier gaan doen.  
Bijvoorbeeld door anderen te bijten. Soms kan bijten ook imitatiegedrag zijn, bijvoorbeeld wanneer 
ze andere kinderen in het dagverblijf dat zien doen.  
Of gewoon een manier om aandacht te vragen. Ze hebben een keer iemand gebeten, merkten dat 
daarop gereageerd werd en dat ze plots veel aandacht kregen. Dus doen ze het opnieuw op een 
moment dat ze aandacht willen.  
Wat ook de reden is waarom het kind bijt; het is essentieel dat er onmiddellijk, kordaat en 
consequent op dit gedrag gereageerd wordt. Het is belangrijk om te weten dat een peuter nog niet 
beseft dat hij andere kinderen pijn doet als hij hen bijt of slaat. Hij kan zich nog niet in een ander 
verplaatsen, beschikt nog over onvoldoende inlevingsvermogen.  
 
Mogelijke oorzaken van het bijtgedrag zijn: 

• Boosheid of frustratie. Bijvoorbeeld omdat een kind iets nog niet kan of mag. 

• Kinderen van deze leeftijd praten vaak nog niet zo goed en door te bijten worden ze toch 
“gehoord”. 

• Niet goed weten hoe contact te maken met groepsgenootjes. Bijten is dan een vorm van 
communiceren 

• Soms verwarren jongen kinderen bijten met knuffelen en is het een uiting van genegenheid. 

• De groep op het KDV kan van invloed zijn. Het kind vind het te druk of is bang en bijt dan 
letterlijk van zich af. Ook het samen spelen en speelgoed delen kan nog moeilijk zijn. 

• Daarnaast kan de reactie op het bijten interessant zijn voor het kind. Ze voelen wel dat het 
niet mag maar het is boeiend dat het andere kind gaat huilen en de leidster boos wordt.  

 
Hoe gaan wij ermee om: 
Leg uit dat bijten niet kan, dat hij daarmee andere kinderen pijn doet, en leer het kind op een andere 
manier conflicten op te lossen. Het kind dat gebeten heeft, halen wij tijdelijk uit de situatie en 
spreken het kort en duidelijk toe.  
We laten merken dat we bijten niet accepteren maar besteden er niet teveel aandacht aan. 
Hoe meer aandacht des te groter de kans dat het ongewenste gedrag in stand blijft. Als leidsters 
zullen wij het samenspel van het bijtende kind begeleiden en stimuleren en aandacht besteden aan 
de taalontwikkeling. Vaak bijten kinderen minder naarmate ze beter gaan praten. Wij houden in deze 
situatie een open contact met de ouders van zowel het bijtende kind als het gebeten kind. 
 
Dit betekent concreet dat we ouders bij de overdracht op de hoogte brengen van het bijtincident 
zonder daarbij namen te noemen. Deze openheid vinden wij erg belangrijk. Dit om te voorkomen dat 
het desbetreffende kindje een stempel opgedrukt krijgt.  We proberen op deze manier de situatie 
duidelijk en overzichtelijk te maken en te houden.  
Met het bijtende kind wordt een traject ingegaan. Als er een kind is gebeten op de groep of als er 
een kind heeft gebeten, dan melden we dit aan het einde van de dag bij Dorothy. Mochten ouders 
dan nog op- of aanmerkingen hebben en het willen bespreken, dan is Dorothy op de hoogte.  
 



 

 

   

Stappenplan op moment van bijten: 

• Haal een bijtend kind weg uit de situatie en zet het even apart. Blijf rustig en dus geen 
stemverheffing.  

• Vertel de regel: als je bijt, ga je even op de nadenkstoel, want bijten mag niet. Bijten doet 
pijn. 

• Verzorgen van het kind dat is gebeten, maak het kind rustig met knuffels en vriendelijke 
woorden en reinig de beet indien nodig en smeer er wat zalf op. 

• Zodra het gebeten kind zich beter voelt, benader het kind dat heeft gebeten.  

• Praat met de bijter en moedig de bijter aan om excuses aan te bieden aan het kind en hen te 
troosten met een knuffel.  

• Zorg ervoor dat de bijter voldoende persoonlijke ruimte heeft en een rustig hoekje om iets 
rustigs te doen.  

 
Aandacht ter voorkoming van bijtgedrag: 
Geef het kind alternatieven. Leer het kind zijn agressie op een andere manier te uiten. Bv. Ben je 
kwaad? Dan mag je heel hard op de kussens van de bank gaan slaan”. 
Kijk naar het gedrag van het kind, Ga na waarom en wanneer het kind tot bijtgedrag overgaat. 
Beloon gewenst gedrag. Maak complimenten als het kind iets goed doet. Leer kinderen met hun 
gevoelens omgaan. Leer ze dat gevoelens, ook de negatieve, normaal zijn. Benoem de emotie die je 
ziet. 
Leer zo snel mogelijk de vier basisgevoelens te benoemen:  

• Boosheid (om je zin te krijgen)  

• Angst (om te reageren als er gevaar dreigt) 

• Verdriet (om je te kunnen terugtrekken als iets heftig wordt) 

• Vreugde (om te laten zien dat je je goed voelt) 
 
Leer het kind dat het zinvol is om over je gevoelens te praten. “Ik zie dat je boos bent, wat is er 
gebeurd?” Zorg dat het kind voldoende uitdaging beleeft en genoeg te spelen heeft, zodat het niet 
uit verveling gaat bijten. Laat zien op welke manier jij kinderen laat blijken dat je ze lief vindt, hoe je 
knuffelt. Zo ervaart het kind hoe het moet.  
 



 

 

   

Werkinstructie Taakverdeling 

 

GROEP: _______________________________ 

TAKEN MEDEWERKER 

3 plus activiteiten  

App verwerking (planning kinderen)   
Begeleiden stagiaires  

Boodschappenlijst   

Creatieve zaken groep (thema, raamdecoratie, groep)  

Daglijsten  

EHBO doos controleren en aanvullen  
Eindverslagen maken en afspraak plannen  

Flexlijst  
Kindgegevensmap (opschonen, verwerken)  

Mentorschap   
Nieuwe kinderen (mandje, schriftje, foto, 
wenafspraken) 

 

Peutervolgsysteem (planning, uitvoering)  

Plakboeken inplakken  

Schema bijzonderheden kinderen bijhouden  
Schoonmaaklijsten   

Smoelenboek  
Telefoonlijst  

Verjaardagen (afspraak, muts, cadeau)  
Verjaardagen ouders  

Voorbereiding knutsels  

Werkgroep VE en knutselactiviteiten  
Werkinstructies bijhouden  

  
 

 



 

 

   

Werkinstructie tien minuten gesprekken 

 

In de maand april bereiden wij de verslagen van de 10 minutengesprekken voor, om zodoende eind 
april, begin mei de gesprekken op de groep te houden in de avonduren. 
 
Elke groep biedt de ouders de mogelijkheid om zich in te schrijven. De verslagen worden vooraf 
gestuurd naar de ouders. Wanneer de verslagen vragen oproepen dan kan de ouder zich inschrijven 
voor een 10 minutengesprek. Zodoende beperk je de gesprekken en hoeft het verslag niet nogmaals 
doorgenomen te worden. 
 
Er zijn 3 formulieren:  
Een baby formulier voor  de kinderen van 0-1 jaar, daarin staan de verschillende gebieden al 
vermeld waar je in verhaalvorm wat over je baby kan vertellen.  
Een dreumesformulier voor de kinderen van 1-2,5 jaar, dit werkt hetzelfde als het peuterformulier 
maar meer aangepast op de leeftijd. 
En het peuterformulier voor de kinderen van 2,5 -4 jaar.  
Bij elk onderdeel staat er boven: ja/vaak/soms/nee.   Vul bij elke regel in wat van toepassing is. ( dus 
niet meer weghalen of vetgedrukt maken, maar invullen) 
 
Om genoeg tijd te hebben om alle verslagen te kunnen verwerken en controleren vragen we de 
verslagen vier weken voor de gespreksavond te sturen via de mail naar kantoor. Na controle worden 
deze doorgestuurd, zodat ouders ruimschoots van tevoren het verslag kunnen lezen. 
 



 

 

   

Werkinstructie Vermissing 

Inleiding 

In dit protocol staan de richtlijnen voor de handelswijze die de pedagogisch medewerkers van KDV 

Doortje volgen wanneer een kind vermist wordt tijdens de opvang.  

Een persoon (kind) is vermist als: 

• iemand tegen redelijke verwachting afwezig is uit de voor die persoon gebruikelijke en veilige 

omgeving 

• er sprake is van een plotselinge en onverwachte afwezigheid 

• de verblijfplaats van iemand onbekend is 

Preventief beleid 

 

• Weet hoeveel kinderen er op de groep zijn. Doe dit o.a. door het bijhouden van de 

overdrachtlijst waar alle kinderen op staan. Wanneer een kind is gebracht of gehaald, moet je 

het nieuwe aantal kinderen weten. Tijdens het wandelen neem je altijd een lijstje mee met de 

kindgegevens zodat je in oogopslag kunt zien wie er wordt vermist. 

• De kans dat een kind wegloopt of door een onbekende wordt meegenomen is het grootst tijdens 

de haal- en brengtijden, wandelen en buitenspelen:  

• Let op dat de entreedeur en het hek bij buitenspelen altijd goed dicht zijn. Let op openstaande 

deuren, zowel de groepsdeur als de entreedeur. De hekjes in het pand zijn net zo belangrijk! 

Wanneer een ouder de deur laat openstaan, wijs de ouder daar op. Wanneer een kind zelf de 

deur kan open doen en dit doet zonder toestemming van de groepsleiding, zorg dan voor 

maatregelen zoals het omhoog zetten van de deurkruk. Check of de entreedeur dicht is, wanneer 

de groepsruimte wordt verlaten samen met de kinderen. 

• Groepsleiding zorgt dat een invalkracht goed geïnstrueerd is. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 

de protocollenmap, de kindgegevensmap en het smoelenboek en er vindt een goede overdracht 

plaats. 

• Wanneer de deur open en dicht gaat, zorg dan dat je de kinderen in de gaten houdt wanneer en 

met wie ze mee gaan en noteer dit dan op je presentielijst. Ken je degene niet die een kind komt 

ophalen dan controleer je het smoelenboek met foto’s of ga bij je collega na of er een andere 

afspraak is gemaakt. Is dat niet zo, bel dan eerst de ouders voordat je het kind meegeeft!   

 

Vermissing gebeurt tijdens de opvang binnen of buiten 
Wanneer je ontdekt dat je een kind uit de groep mist kun je een aantal dingen doen die helpen het 

vermiste kind op te sporen. Dit betreft niet alleen het zelf zoeken naar het vermiste kind, maar ook 

het verzamelen van informatie over het kind en over de omstandigheden van de vermissing. 

 

 

 

 



 

 

   

Onderneem de volgende stappen: 

• Meld bij je naaste collega van de groep dat je een kind mist. Draag de zorg van de andere 

kinderen over aan je collega, zodat je je kunt richten op het vermiste kind. 

• Blijf kalm, denk helder na. Wanneer heb je het kind voor het laatst gezien? Wat was het kind aan 

het doen? Waar zou het mis kunnen zijn gegaan? 

• Bekijk eerst goed alle lokalen, gangen en slaapkamers van het kindercentrum. Roep ondertussen 

het kind. Kijk ook op plaatsen waar kinderen zich kunnen verbergen. Het kan voorkomen dat een 

kind zich verstopt en dan in slaap valt. 

• Schakel meerdere collega’s in om te helpen zoeken. Ook eventueel ouders die op dat moment 

aanwezig zijn.  

• Een andere collega die niet aan het zoeken is brengt de directeur (Dorothy) en de collega’s van 

het kinderdagverblijf op de hoogte. Deze neemt contact op met de ouders en het hoofdkantoor  

indien het kind niet binnen 15 minuten wordt gevonden. 

• Als het kind niet in het gebouw te vinden is, ga dan buiten zoeken. Neem als het kan een foto van 

het kind mee en neem een telefoon mee, zodat je bereikbaar bent, mocht een collega het kind 

vinden. 

• Zoek buiten eerst op de plekken waar het kind gevaar zou kunnen oplopen (water, putten, 

verkeerswegen, parkeerplaatsen etc.). stel ook de buren op de hoogte. 

• Vraag aan voorbijgangers of zij een kind hebben gezien. 

• Na 15 minuten zoeken bel je de politie: 112 

• Noteer de naam van de politiefunctionaris die je geholpen heeft aan de telefoon en, zodra dat 

bekend is, de naam van de politiefunctionaris die als je contactpersoon aangewezen is. 
 

Als het vermiste kind terecht is: 

- Informeer je eerst zo snel mogelijk de ouders dat het kind terecht is!! 

- Informeer je de politie als deze ingeschakeld is. 

- Informeer je vervolgens alle andere betrokkenen die weten dat het kind vermist is. 

- Is het belangrijk om na te gaan wat de reden voor de vermissing was, zodat een herhaling 

voorkomen kan worden. 
 

 

 



 

 

   

Werkinstructie Verruimde openingstijden 

 

Binnen KDV Doortje hanteren wij als verruimde openingstijden;  7.00 uur – 19.00 uur.                    

Deze worden aangeboden als flexibele opvang en als dusdanig gefactureerd. 

Op aanvraag kunnen ouders van deze openingstijden gebruik maken. 

Naast onze negenurige werkdag is iedere medewerker in goed onderling overleg bereid om deze 

extra uren in te vullen, aangezien de verruimde openingstijden onderdeel is van ons beleid. 

Wanneer er een aanvraag binnenkomt overleggen wij met de desbetreffende vestiging en zijn 

pedagogisch medewerkers om zodoende tot een evenredige verdeling onderling te komen in de 

personeelsplanning.  

Deze extra uren worden achteraf uitbetaald door het indienen van een overzicht urenspecificatie van 

desbetreffende maand. 

 

 

 

Werkinstructie  Verzuimreglement Kinderdagverblijf Doortje 

Alleen inhoudelijk in te zien door de pedagogisch medewerkers van Kinderdagverblijf Doortje.



 

 

   

Werkinstructie Voedingsbeleid 

Inleiding  

Het voedingsbeleid van Kinderdagverblijf Doortje is er op gericht dat ieder kind voldoende en 

verantwoorde voedingsmiddelen krijgt.  

Het is gebaseerd op de richtlijnen van het voedingscentrum. Er wordt minimaal gebruik gemaakt van 

toegevoegde suikers om zodoende de ouders/verzorgers de keus te laten hun kind(eren) te wennen 

aan suikers. Tevens wordt er aandacht besteed aan gebruik van goede vetten en wordt er minimaal 

gebruik gemaakt van kleurstoffen en zout.  

Het voedingsbeleid maakt deel uit van het pedagogisch beleid Kinderopvang Doortje. Kinderen 

hebben voor hun ontwikkeling gezonde voeding nodig. Dat betekent dat zij alle voedingsstoffen 

moeten binnen krijgen die het lichaam dagelijks nodig heeft.  

Voeding is meer dan alleen eten en drinken. De momenten waarop de maaltijden worden 

aangeboden dragen bij aan de verwezenlijking van de doelstelling van het pedagogisch beleid dat 

Kinderdagverblijf Doortje wil uitstralen, namelijk structuur en veiligheid, geborgenheid en 

zelfstandigheid. De wijze waarop maaltijden worden aangeboden, de voorbeeldfunctie van de 

pedagogisch medewerkers, het stimuleren van sociale omgang, het aanleren van tafelmanieren etc. 

dragen expliciet bij tot ontwikkelingskansen die de kinderen bij Kinderdagverblijf Doortje krijgen. 

Algemeen 

Allergieën 

Wanneer er bij een kind sprake is van bepaalde allergieën houden wij daar voor zo veel mogelijk 

rekening mee. Tijdens het intakegesprek wordt met de ouders/verzorgers afgestemd of er mogelijk 

sprake is van bepaalde allergieën waar wij rekening mee moeten houden. Tevens zal dit onderwerp 

gedurende de periode dat het kind bij ons in de opvang is constant onder onze aandacht zijn en 

regelmatig besproken worden met de ouders/verzorgers. 

Indien blijkt dat een kind een allergie heeft kunnen wij vragen om het kind vervangende 

voedingsmiddelen mee te geven naar de opvang. Bijvoorbeeld alternatieven voor bij een traktatie 

wanneer er sprake is van bv. Een pinda allergie. Dit kan bewaard worden in hun eigen mandje/bakje.  

Wanneer er sprake is van een allergie waarvoor pedagogische medewerkers medische handelingen 

uit moeten voeren (bijvoorbeeld het toedienen van medicijnen d.m.v. een epi-pen), maken wij 

gebruik van bepaalde protocollen. Die worden in overleg met de ouders samengesteld en 

ondertekend. 

Dieet of individuele afspraken 

Binnen het beleid van Kinderdagverblijf Doortje is er voldoende ruimte om individuele afspraken te 

maken wanneer het noodzakelijk is om af te wijken van het voedingsbeleid. Dit is van toepassing  

wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een dieet of als er een bepaalde geloofsovertuiging is. Graag 

gaan wij in overleg met de ouders/verzorgers over de hoeveelheden en producten die geschikt zijn 

voor hun kind, ook al wijkt dit af van onze richtlijnen. Indien het kind voedingsmiddelen moet krijgen 

die niet in ons assortiment zitten, zullen de ouders zelf voor vervangende voedingsmiddelen zorgen. 



 

 

   

Uitzonderingen  

Wij hebben wel graag de mogelijkheid om eens af te wijken van ons beleid, bijvoorbeeld bij speciale 

gelegenheden, feesten of voor de afwisseling. Dit kan zijn samen pannenkoeken bakken of koekjes 

bakken. Een feestelijke lunch met Kerst en Pasen.  

Traktaties 

De traktatie van een kind blijkt soms een hoofdbreker: wat is verantwoord? Het is belangrijk om 

ouders te adviseren om het zo gezond mogelijk te houden. Als medewerker is het belangrijk er zorg 

voor te dragen dat er verantwoord getrakteerd wordt en er niet teveel snoep uitgedeeld wordt. 

wanneer de traktatie niet gezond is of teveel dan wordt het meegegeven naar huis. 

Niet eetbare traktaties 

Leuke ideeën: grabbelton met cadeautjes, bellenblaas, mooi ballon, boekje, potloodjes enz. 

Eetbare traktaties 

Ideeën: 1 kinderkoekje, mandarijn met parapluutje, bananenbootje, mini krentenbolletje, doosje 

rozijntjes, druiven, bekertje met zoute stokjes, waterijsje, kapiteinkoek, fruit spies. 

Als de traktatie tijdens het fruitmoment wordt uitgedeeld zal dit na het fruit worden uitgedeeld aan 

de kinderen, zodat de kinderen eerst het fruit op eten en daarna de traktatie. 

Pedagogische aspecten bij de maaltijd 

 

Het dagritme van het voedingsbeleid geeft structuur en duidelijkheid aan het kind. Het leert het 

jonge kind het vertrouwen dat de continuïteit op de opvang gewaarborgd is. Zo ook het gezamenlijk 

eten aan tafel. De pedagogisch medewerkers bieden begeleiding bij de maaltijd en hebben een 

voorbeeldfunctie. Let dus op je eigen tafelmanieren. Tafelmanieren zijn bijvoorbeeld: het niet praten 

met volle mond, het niet aflikken van bestek, niet boeren, niet smakken enz. 

De maaltijden zijn ook bedoeld voor momenten van een gesprek, een boekje voorlezen en liedjes 

zingen. De kinderen wachten met eten tot alle kinderen een bordje met brood voor zich hebben en 

gaan dan het liedje van ‘ smakelijk eten’ zingen. De pedagogisch medewerkers zijn verantwoordelijk 

voor rust en een gezellige sfeer aan tafel. Eten is geen straf, maar een sociaal moment, waar naast 

het eten aandacht is voor elkaar. Pedagogisch medewerkers stimuleren wel,  maar onder geen 

beding worden kinderen onder druk gezet of gedwongen om te eten.  

Een peuter voelt zelf heel goed aan wanneer hij voldoende gegeten heeft. Hij heeft namelijk nog een 

natuurlijk gevoel voor honger en verzadiging. Bovendien kan hij op sommige dagen minder trek 

hebben dan op andere dagen. Bijvoorbeeld omdat hij dan minder actief is. Sommige kinderen zullen 

op de kinderdagopvang altijd meer eten dan thuis. Rem “eten voor de gezelligheid”af. Wij bieden de 

kinderen maximaal 3 boterhammen aan. Indien ouders, door bijvoorbeeld overgewicht of 

ondergewicht van hun kind, aangeven dat hun kind minder/meer mag dan de richtlijn, kan dit bij de 

pedagogisch medewerker worden aangegeven. Binnen het beleid van het KDV is er voldoende ruimte 

om individuele afspraken te maken wanneer het noodzakelijk is om af te wijken van de richtlijnen. 

Dit is van toepassing wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een dieet. 

Pedagogische medewerkers letten ook op de tafelmanieren van de kinderen. De eisen die aan deze 

manieren gesteld worden zijn afhankelijk van de leeftijd van de kinderen.  



 

 

   

Tafelmanieren:  

Voor wij ‘s middags aan tafel gaan, wassen wij met de kinderen de handen: 

Wij beginnen de maaltijd gezamenlijk, voorafgaand door een liedje 

De kinderen krijgen een bekertje melk voor de boterham 

De kinderen mogen zelf kiezen welk hartig beleg zij op hun 1ste boterham willen. 

De volgende boterhammen zijn naar eigen keuze: jam, pindakaas, appelstroop, pasta, hagelslag 

Kinderen eten met een vorkje bij de eerste boterham, daarna evt. in grotere stukken 

Als iedereen klaar is, worden de handen en het gezicht schoongemaakt. 

Kook- en bakactiviteiten 

Bij kook- en bakactiviteiten letten wij natuurlijk ook op gezonde voeding: 

Niet te vet 

Niet te zoet 

Letten op geur- / kleur- en smaakstoffen, zo beperkt mogelijk en bij voorkeur voorzien van 

natuurlijke toevoegingen. 

Baby’s 

Als baby’s in de dagopvang komen, is er door de ouders een keuze  gemaakt of ze doorgaan met 

borstvoeding of dat hun baby flesvoeding krijgt. Dit wordt besproken tijdens het intake gesprek. 

Wij geven dan al aan dat het noodzakelijk is om met de fles te gaan oefenen omdat het vaak 

voorkomt op de groep dat een kindje de fles niet pakt van de pedagogisch medewerkers(6 weken 

voordat het kindje komt wennen al mee beginnen.)  

Borstvoeding 
Op de kinderopvang kan aan een baby afgekolfde moedermelk gegeven worden. Ook kan de moeder 
zelf haar baby borstvoeding komen geven.  
Aandachtspunten:  

• Moedermelk mag in een flessenwarmer of au bain Marie. 

• Moedermelk kan een dag bewaard worden 

• Verwarmde moedermelk mag niet voor een tweede keer opgewarmd worden 

• Moedermelk wordt in gemerkte flessen met de naam van het kind aangeleverd en direct in 
de koelkast gezet 

• Bewaar moedermelk in de koelkast op 4C en gebruik deze op de dag van aanleveren of vries 
deze in (maximaal 48 uur na afkolven) 

• Moedermelk kan twee weken in de gewone vriezer goed blijven en drie maanden bij –18C 

• Ontdooi bevroren moedermelk altijd in de koelkast. Vries moedermelk nooit twee keer in 

• Schrijf de datum en tijdstip van ontdooien op de fles (wanneer de fles uit de vriezer wordt 
gehaald) 

• Gebruik ontdooide moedermelk binnen 24 uur 
 

Extra informatie over Borstvoeding  
De meest voor de hand liggende voeding die u uw baby geeft is borstvoeding. Borstvoeding is de 

meest natuurlijke en gezonde voeding voor uw baby.  

Waarom? 

Borstvoeding bevordert de hechting tussen moeder en kind. Borstvoeding zorgt voor het vrijkomen 

van hormoon oxytocine in het lichaam van de moeder. Het ontwikkelt het moederlijk gedrag en 

stimuleert de hechting tussen moeder en kind. 



 

 

   

Borstvoeding bevredigt de emotionele behoefte van de baby. Alle baby’s hebben de behoefte 
vastgehouden te worden. Er is geen veiliger gevoel denkbaar voor een baby van welke leeftijd dan 
ook, dan te worden gekoesterd en geknuffeld tijdens borstvoeding. 
 
 Borstvoeding is de perfecte voeding voor kinderen 
Moedermelk is de ongeëvenaard superieure babyvoeding en is soortspecifiek; alle vervangende 
voedingsmogelijkheden zijn wezenlijk anders. Het borstgevoede kind is het uitgangspunt of 
normatieve voorbeeld, waartegen alle andere voedingsmethodes moeten worden afgezet wat 
betreft groei, gezondheid, ontwikkeling en alle andere voordelen op de korte en lange termijn. 
 

Flesvoeding 
De ouders geven gemerkte flessen met naam van het kind mee. Het melkpoeder zit apart in 
gemerkte bakjes .  
Aandachtspunten: 

• Fles wordt aangemaakt met afgekoeld, gekookt  water en vervolgens warm gemaakt in de 
magnetron of au bain marie. Flesvoeding mag niet koken, anders gaan de voedingsstoffen 
verloren 

• Restant flesvoeding wordt na 1 uur na bereiding weggegooid 

• Accepteer alleen flesvoeding die in poedervorm wordt aangeleverd, in afgepaste 
hoeveelheden 

• Bewaar aangemaakte flesvoeding bij 4C. Als aan het einde van de dag nog voeding over is 
deze weggooien 

• Bewaar de fles niet in de koelkastdeur omdat de temperatuur in de deur niet altijd hetzelfde 
is 

• Bewaar de poedervormige zuigelingenvoeding in blik op een droge en koele plek 

• Wanneer baby’s meer dan twee flessen op een dag drinken, dan wordt er een pak voeding 
gevraagd. Deze wordt afgesloten bewaard en de datum van openen wordt genoteerd 

• Maak zuigelingenvoeding klaar op een plek die strikt gescheiden is van de verschoonplek 

• Gebruik flessen die je goed kunt schoonmaken: met een wijde opening en glad van binnen 

• Gebruik flessen met duidelijke maatverdeling 

• De flessen en spenen zijn kindgebonden 

• Schud de fles na het opwarmen goed en controleer de temperatuur op de pols. 
 

Reinigen van de flessen en (fop)spenen 
In babyvoeding kunnen ziekteverwekkers goed groeien. Daarom moeten de flessen en spenen zeer 
goed worden schoon gemaakt . 
 Voor de hygiëne van spenen en flessen gelden de volgende normen: 

• Spoel flessen en spenen direct na gebruik eerst om met koud water om bacteriegroei te 
stoppen 

• Maak fopspenen schoon als ze gebruikt zijn en ook als ze op de grond zijn gevallen. 

• Kook fopspenen minstens een keer per week uit 

• Haal de spenen van een fles los van de ring en stop deze met de flessen in de 
flessensterilisator. Laat deze met een laagje water gedurende 6 minuten in de magnetron 
uitkoken 

• Maak de flessen na elk gebruik schoon met een flessenborstel en afwasmiddel en heet water 

• Laat de flessen omgekeerd drogen op een droge doek of flessenrek. Zet flessen nooit nat weg 
in de kast 

• Flessen worden bewaard in de koelkast  
 



 

 

   

Ander drinken: Naast borstvoeding of opvolgmelk krijgen kinderen water of lauwe (vruchten)thee 

zonder suiker. We zorgen dat de thee voldoende is afgekoeld of mengen de thee met koud water 

zodat deze niet te warm is. Wij bieden geen limonadesiroop of diksap aan. Limonadesiroop en diksap 

bevatten veel calorieën en suikers en dit vergroot de kans op overgewicht en tandbederf.  

Bij voorkeur gaat het kind vanaf 8 maanden oefenen met het drinken uit een (plastic) beker. Dat is 

beter voor de mondmotoriek dan een beker met een tuit. 

Een kind hoeft bij ons de beker niet helemaal leeg te drinken. Als een kind de beker niet leegdrinkt, 

heeft hij simpelweg geen dorst. Wij stimuleren kinderen wel om op één moment te drinken. 

Kinderen die minder goed drinken krijgen gedurende dag vaker drinken aangeboden aan  tafel. (Dit in 

overleg met de ouders) 

 

Fruithapje 
Rond de 4 a 6 maanden wordt in overleg met de ouders de borst- of flesvoeding aangevuld met een 
fruithapje. Aandachtspunten: 

• Het fruit wordt ieder dag vers gemaakt. Fruit om mee te beginnen: peer, banaan, meloen, 
perzik en appel. Dit zal altijd in overleg met de ouders aangeboden worden. We beginnen 
ook pas weer met een nieuwe smaak na overleg met ouders 

• Het fruithapje is van zacht fruit. Dit wordt met een staafmixer gepureerd. Eventueel wordt er 
water toegevoegd om de fruithap wat smeuïger te maken 

• Wij leren de baby te eten van een plastic lepeltje 

• Een fruithapje dat niet gelijk gegeven wordt, mag enkele uren afgedekt in de koelkast staan. 
Wel met een sticker van de datum van die dag en eventueel de naam van het kind erop 

• Als de baby het fruithapje niet geheel opeet wordt het restant weggegooid 
 

Brood 
Rond de 7 maanden wordt in overleg met de ouders, overgegaan op brood. 
Aandachtspunten: 

• Kinderen eten licht bruid volkoren brood, geleverd door Bakker J. v.d  Meijs 

• Brood besmeren wij dun met plantaardige margarine/halvarine 

• Kinderen (vanaf het moment dat ze brood eten) bieden wij ook appelstroop, jam, pindakaas, 
hagelslag of chocolade/hazelnootpasta aan. Dit ook weer in overleg met de ouders 

• Wij geven kinderen geen smeerleverworst  i.v.m het hoge vitamine A gehalte, maar 
vegetarische smeerworst 
 

 
Tussendoortjes 

Vanaf 6 maanden wordt ’s morgens een fruithapje en een flesje water of sterk verdunde 

vruchtenlimonadesiroop of (kinder)thee aangeboden. Evt. een rijstewafel of broodkorst kan bij de 

kleinsten aangeboden worden. Oudere kinderen kunnen kiezen uit een soepstengel, biscuitjes, 

rijstewafel of rozijntjes. 

Water is een goede dorstlesser, bevat geen calorieën en spaart de tanden. Een baby went heel 

gemakkelijk aan een zoete smaak, maar ook aan het toevoegen van suiker en zoet vruchtensiroop 

kleven voor later duidelijke bezwaren. Eenmaal gewend aan een zoete smaak, leer je dat een kind 

moeilijk af.  

Bij warm weer wordt er meer drinken aangeboden .  



 

 

   

Warme maaltijd 
Het behoort tot de mogelijkheden om het kind een groentehapje te geven met als afspraken dat: 

• De warme maaltijd  wordt gegeven op verzoek van ouders 

• De warme maaltijd is kant-en-klaar en wordt opgewarmd in de magnetron 

• De warme maaltijd wordt tussen 16.00 en 17.00 gegeven. Na 17.00 is dit i.v.m. de personele 
bezetting op de groepen niet mogelijk.  Na 17.00 kunnen we niet de rust aan tafel aanbieden 
doordat er kinderen rond die tijd opgehaald worden 

• De warme maaltijd wordt alleen aan kinderen tot 1,5 jaar gegeven, aangezien vanaf de 
peuterleeftijd kinderen meestal een warme maaltijd met het gezin mee eten. Met 
uitzondering van kinderen die na 18.00u worden opgehaald 

 

Dagschema eten en drinken 

 Voor eten en drinken hebben we vaste tijden en absolute regelmaat voor rust en structuur.  

Voor de dreumesen en peuters houden wij het volgende dagschema aan tenzij anders aangegeven 

door de ouders. 

9.00 fruit in een bakje met een vork en sap/thee erbij. Als het fruit op is kan het kindje nog een 

versnapering krijgen, zoals een rijstewafel, biscuitje, soepstengel, rozijntjes of ontbijtkoek. 

Op dit moment vieren we ook verjaardagen en eten we een gezonde traktatie. 

11.30 1 boterham met kaas/smeerkaas, vegetarische worst of boterhamworst  en een beker melk 

 2e  en 3e boterham mag met zoetigheid als pindakaas, pasta, appelstroop of jam 

15.00 Sap/thee en yoghurt met fruit en eventueel nog een koekje of iets dergelijks.   

 En een evt. traktatie 

17.00 Een moment waar kinderen nog iets te drinken krijgen. Er kunnen kinderen zijn die om deze 

tijd warm eten krijgen. Dit eten wordt meegenomen door de ouder/verzorger.  



 

 

   

Werkinstructie Werkgroep VE & Knutselactiviteiten 

Vanaf Januari 2015 hebben wij de werkgroep Knutselactiviteiten uitgebreid met de activiteiten op 

het gebied van voorschoolse educatie, of ook wel; de 3+ activiteiten. Door de gelijktrekking van 

peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties wordt er vanuit overheidswegen verlangd dat wij dit 

onderwerp gaan vastleggen in ons pedagogisch beleidsplan, zodat wij hier op getoetst kunnen gaan 

worden.  

Aangezien dit een vast onderdeel gaat worden van onze werkzaamheden als pedagogisch 

medewerker moet er van elke groep een medewerker gaan deelnemen aan deze werkgroep, en zal 

dan ook vanaf nu heten;  Werkgroep VE & Knutselactiviteiten.  

Deze vergadering vindt één keer in het kwartaal plaats. Als groep kunnen jullie onderling overleggen 

hoe jullie hier mee om willen gaan. Er wordt van elke groep één medewerker verwacht en een 

roulatie van deelnemers is verplicht. Er is afgesproken dat de desbetreffende medewerkers voor 

deze werkgroep 1 ½ uur mogen schrijven, omdat er van de deelnemende medewerker toch wel 

voorbereidingstijd gevraagd wordt.  

Voorbereiding vergadering 
Er wordt een thema verbonden aan een vestiging. De bedoeling is dat het team samen een thema 
voorbereidt.  
 
Denk dan aan de volgende punten: 

• minimaal 3 knutselactiviteiten: ( waarbij de kinderen het meeste doen en wij als leidster niet 
teveel daar aan hoeven te verbouwen om er nog wat van te maken ) Het mogen er meer zijn 
zodat de groepen uit de verschillende knutsels kunnen kiezen.  

• een kleurplaat 

• 3+ activiteit in de vorm van een spel, werkblad o.i.d 

• neem het  vorige uitgewerkte thema als voorbeeld. 

• zet het thema in een document met daarbij plaatjes als voorbeeld, ideeën voor de groep, 
spelletjes en een bijlage voor de kleurplaten/werkbladen  

• Op de vergadering zullen we deze thema’s met elkaar bespreken en het definitief maken. 
 
In het thema behandelen we deze ontwikkelingsgebieden: 

• Grove en fijne motoriek  

• Taalontwikkeling (kringgesprek, liedjes zingen, voorlezen) 

• Tegenstellingen: groot-klein, lang-kort, veel-weinig, enz 

• Begrippen: op, onder, in , boven, tussen enz. 

• Kleuren en tellen 
 
Bij elk thema hebben we :  

• Deurposter 

• raamschildering/ groepsaankleding  

• thematafel 

• 3+ activiteiten 

• Knutselactiviteiten 

• Boekjes-puzzels 
 

 


