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Inleiding

Kinderhuis de Fuut is een door de GGD goedgekeurde BSO. Wij verblijven veel buiten in de 
natuur. Naast de aandachtspunten, afspraken en protocollen die gangbaar zijn voor elke BSO 
hebben wij te maken met beleid dat er specifiek op gericht is om spelen in de vrije natuur zo 
veilig en gezond mogelijk te laten verlopen. 

In dit veiligheids- en gezondheidsbeleid beschrijven hoe wij omgaan met veiligheid en 
gezondheid, welke middelen wij hierbij inzetten en hoe wij dit beleid actueel houden.

We maken hierbij onderscheid tussen veiligheid en gezondheid tijdens het buitenspelen, 
veiligheid- en gezondheid in het binnenmilieu en sociale veiligheid. 

Naast het in dit document beschreven beleid zetten wij de volgende protocollen en werkwijzen 
in:

Risicoinventarisaties mbv Risicomonitor; Quickscan als tool voor beleidscyclus
Pedagogisch beleid; beleid tav oa sociale veiligheid
Protocol ‘kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ voor de kinderopvang
Jaarkalender; cyclische weergave van evaluaties, inventarisaties en actiepunten.
Hulp bij Nood-protocol
Protocol Fietsen
Protocol ‘Omgaan met grote grazers’

Continu proces

Onze beleidscyclus beginnen we met een een onderzoek op verschillende thema’s met behulp 
van de risicomonitor. Tijdens een overleg met het team bepalen we welke medewerkers op 
welke onderwerpen een QuickScan gaan uitvoeren en gedurende welke periode hieraan wordt 
gewerkt. Zo is het team betrokken bij de inventarisatie. Op basis van de uitkomsten van de 
risico-inventarisatie maken we een actieplan. De voortgang van beide plannen wordt 
regelmatig gee ̈valueerd tijdens het teamoverleg, waardoor alle medewerkers erbij zijn 
betrokken. Op basis van de evaluaties kan het Veiligheid & Gezondheidsbeleid bijgesteld 
worden. 

Wij hebben onze meest bezochte buitenruimtes in kaart gebracht en de bijzonderheden van 
het terrein aangegeven. Denk hierbij aan open water, gevaarlijke weg, aanwezigheid van 
bepaalde planten, kans op loslopende honden en hoe je hiermee omgaat. Als we weer leuke 
nieuwe plekken vinden, voegen we die toe. 
Jaarlijks wordt alle informatie bijgewerkt. Als we tekortkomingen tegenkomen (kapotte 
speeltoestellen, gevaarlijke situaties) melden we dat bij de beheerder of de gemeente. Voor de 
‘risicoinventarisatie buitenspeelplek’ gebruiken we een formulier dat de meest voorkomende 
risico’s nagaat.

Naar aanleiding van het werken met de QuickScan van de risicomonitor wordt het protocol 
Gezondheid aangepast en aangevuld waar nodig.

Voor de risicoinventarisatie ten behoeve van de veiligheid en gezondheid op onze 
opvanglocatie hebben wij tot 2018 gebruik gemaakt van de jaarlijkse inventarisatie van 
risicomonitor. Wij blijven gebruik maken van dit instrument, dat een aanpassing deed waarmee 



het aansluit bij de IKK. Risicomonitor biedt 5 thema’s waarbinnen in kaart gebracht kan 
worden welk beleid tav veiligheid en gezondheid wordt gehanteerd.
Elk thema bestaat uit sub thema’s waar een minimaal 1 tot maximaal 9 doelen voor zijn 
geformuleerd. Het instrument van risicomonitor biedt ondersteuning in het stellen van de 
hulpvragen om het antwoord op het doel te kunnen formuleren en het gesprek met 
medewerkers aan te gaan om over onderwerpen te praten .
Elk thema is zo opgesteld dat ze in brokjes opgepakt kunnen worden met het team. Wij maken 
1 keer per jaar een planning om thema’s verspreid over het jaar onder de loep te nemen.

Tijdens teamoverleggen wordt regelmatig over deze onderwerpen gesproken om zo een open 
cultuur te cree ̈ren waarbij medewerkers over deze onderwerpen kunnen spreken en elkaar rondom 
deze onderwerpen durven aan te spreken.

Communicatie en afstemming intern en extern 

We vinden het belangrijk dat medewerkers zich betrokken voelen bij het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid. Wanneer een nieuwe medewerker op de locatie komt werken, zorgen we voor 
een uitgebreide introductie in het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Zodanig dat deze persoon in 
staat is tot het nemen van maatregelen wanneer dit aan de orde is. 
Tijdens team overleggen is het bespreken van mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s een 
vast agendapunt. Zo wordt het mogelijk zaken bespreekbaar te maken en direct bij te stellen. 
Medewerkers worden hierdoor vertrouwd met het geven van feedback aan elkaar. 
Via de nieuwsbrief informeren we ouders over onze activiteiten ten aanzien van veiligheid en 
gezondheid. Wanneer er vragen zijn van ouders worden deze zo mogelijk ter plekke beantwoord. 
Wanneer deze vraag voor meerdere ouders interessant is, wordt deze in de nieuwsbrief 
opgenomen.
Dit veiligheid- en gezondheidsbeleid wordt jaarlijks ge-evalueerd, herzien en gedeeld in het 
team van pedagogisch medewerkers en stagiaires. Het beleid is in te zien door de ouders via 
het ouderportaal.
In de oudercommissie staat veiligheid en gezondheid 1 keer per jaar op de agenda als vast 
bespreek thema.

Omgaan met risico’s

Wij gaan ervan uit buiten spelen kinderen leert om risico’s beter in te schatten. In hun spel 
leren kinderen omgaan met risico’s, ze verkennen daarbij hun grenzen en verkennen de 
eigenschappen van de wereld waarin ze leven. Spel met risico’s is noodzakelijk voor een 
evenwichtige ontwikkeling van kinderen. Risico’s zijn wat anders dan gevaar. De pedagogisch 
medewerkers moeten alert zijn op gevaarlijke situaties. Regelmatig bespreken we dit met 
elkaar tijdens een teamoverleg of tijdens een intervisie bijeenkomst. We gaan ook serieus om 
met verschillende inzichten van collega’s. Iedereen moet zichzelf veilig voelen. Daarbij is 
ervaring met de plek een must. 

Elke plek en elke activiteit biedt een scala aan onderwerpen waarover wij met de kinderen in 
gesprek gaan. De maatregelen die wij nemen om risico’s met grote gevolgen te beperken 
worden steeds weer herhaald en duidelijk uitgelegd. Daarnaast geven we spelenderwijs veel 
voorlichting over onderwerpen waarin kleine risico’s besloten liggen. We besteden extra 
aandacht aan o.a.: veilig fietsen, omgaan met zwerfafval, gevaarlijke en giftige planten, bessen 
en paddenstoelen, omgaan met koeien in de uiterwaarden, omgaan met honden etc. 
Regelmatig komen deze onderwerpen in werkoverleggen aan de orde en wordt dit met de 
kinderen besproken. Veel onderwerpen komen spontaan aan de orde, sommige onderwerpen 
zoals ‘wat te doen in nood’ plannen we 2x per jaar in.



Achterwacht

De achterwacht is iemand die men kan benaderen indien zich calamiteiten voordoen op een van de 
buitenspeel plekken of op onze thuislocatie. Deze kan ingeschakeld worden wanneer er maar 1 
pedagogisch medewerker op de locatie aanwezig is of als er extra hulp nodig is tijdens een 
calamiteit op een buitenspeelplek. 

Tijdens schoolweken is op maandag, dinsdag en donderdag Gaston Hasenack (houder) eerste 
achterwacht en Nina van der Hoek (houder) tweede achterwacht. Zij zijn telefonisch bereikbaar ten 
tijde van de opvang en kunnen binnen 15 minuten op locatie aanwezig zijn. 
Tijdens de schoolvakanties wordt de achterwacht functie afgewisseld tussen Gaston, Nina en 
andere collega’s. Deze worden vermeld op het rooster. 

Wanneer e ́e ́n van de volgende situaties zich voordoet, is achterwacht noodzakelijk: 

Er is e ́e ́n pedagogisch medewerker op de locatie. Er wordt voldaan aan de 
BKR. De achterwacht is op afroep beschikbaar en binnen 15 minuten op de 
locatie aanwezig. 

Er is e ́e ́n pedagogisch medewerker op de locatie. Er wordt niet aan de BKR 
voldaan (drie-uursregeling). Een tweede volwassene is op de locatie aanwezig. De tweede 
volwassene is op de tijden waarop wij kunnen afwijken in schoolweken tussen 15.00 en 15.30 
een collega van Basisschool Blink. Op vakantiedagen tussen 08.30 en 10.00 en tussen 17.00 
en 18.30 is dat een vrijwilliger of een stagiair van de Fuut. 



Fysieke veiligheid; Buiten 

Inventarisatie
Ten aanzien van fysieke veiligheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als risico’s met 
grote gevolgen. 

Vallen van hoogte. 
Verstikking. 
Vergiftiging. 
Verbranding. 
Verdrinking. 

Genomen maatregelen, afspraken en regels
Als basis voor ons beleid ten aanzien van het spelen in de vrije natuur gebruiken wij ‘Veilig 
Buiten Spelen’ waarmee wij de veiligheid tijdens het buitenspelen waarborgen. Er zijn per 
leeftijdsniveau duidelijke afspraken en bevoegdheden. De pedagogisch medewerker mag 
regels aanscherpen of loslaten als de situatie hierom vraagt. 
Deze bundeling afspraken is het resultaat van een combinatie tussen door natuur-BSO pionier 
‘Struin’ in Nijmegen verworven inzichten en onderzoek mbt spelen in de vrije natuur en de 
jaarlijkse aanscherping en aanvulling van de door ons team ervaren inzichten en nieuw ervaren 
situaties en nieuw bezochte plekken. 

Veilig Buiten Spelen

Algemeen

Gedurende Fuut-middagen zullen de medewerkers de kinderen wijzen op verschillende regels 
en toelichten waarom wij met deze afspraken werken. 
Wij gaan dagelijks op pad naar verschillende buitenlocaties aan de rand van Culemborg. Met 
het tekenen van het plaatsingscontract geven ouders Kinderhuis de Fuut toestemming het 
terrein voor buitenactiviteiten te verlaten. Ouders stemmen ermee in dat er specifieke 
veiligheidsrisico’s zijn die horen bij het spelen in de natuur.

Groepsindeling kinderen

Wij hanteren drie verschillende niveauregels. Kinderen worden ingedeeld als dwergfuut (4 t/m 
6 jaar) zilverfuut (5 t/m 8 jaar) en grote fuut (vanaf 6 jaar)
Het aanvangsniveau van het kind wordt samen met de ouders bepaald. De overgang naar een 
volgend niveau wordt bepaald door het team eventueel in overleg met de ouders. Op sommige 
dagen zitten kinderen in niveau-gemengde groepen. De regels en afspraken blijven dan 
gelden voor het niveau dat aan het kind is toegekend.

Afspraken en bevoegdheden per niveau

Er zijn per niveau duidelijke afspraken en bevoegdheden. De pedagogisch medewerker mag 
regels aanscherpen of loslaten als de situatie hierom vraagt. Om calamiteiten
te voorkomen of direct te kunnen ingrijpen, spelen de Dwergfuten altijd onder direct toezicht.

Afspraken over het weer

Algemeen
Ons uitgangspunt is om iedere middag buiten te spelen. Maar we willen hierin niet dogmatisch 
zijn. Mocht de groep aangeven behoefte te hebben aan een middag binnen spelen, of het weer 



is dusdanig vervelend (met name de combinatie regen en wind) dan kan een begeleider er voor 
kiezen om op de binnenlocatie te blijven. Als officiële instanties afraden om naar buiten te 
gaan dan spelen wij sowieso binnen. 

Onweer
Bij kans op onweer kiezen wij ervoor op of dichtbij de binnenlocatie te spelen. 

Kou
Met droog koud weer kun je prima buiten spelen mits je goed bent aangekleed. Ouders zijn 
verantwoordelijk om kinderen warm aan te kleden, evt extra warme kleding mee te geven en te 
denken aan handschoenen, mutsen en sjaals. De combinatie koud en nat weer vermijden we zo 
veel mogelijk. Op lange wintervakantiedagen zorgen wij dat we grote gedeelten van de dag 
(tijdens een ruime lunchpauze) binnen zijn. 

Afspraken in de buurt van water

Poelen en sloten
We leren de kinderen op warme zonnige dagen niet met blote huid in poelen en sloten te gaan 
staan in verband met zwemmersjeuk (platworm). Kortstondig pootje baden, kan normaal 
gesproken geen kwaad. Uiteraard leren we kinderen op te letten geen oppervlaktewater te 
drinken of in contact te laten komen met voedsel. We leren kinderen te letten op aanwezigheid 
van blauwalgen (drijvende korsten losse algen in alle kleuren zonder draden).

Op de pier
Pieren zijn constructief omringd met basaltblokken. Deze kunnen glad worden door alg groei, 
kinderen kunnen hier uitglijden. Hierbij kan een kind lelijk vallen met ernstig letsel ten gevolge.. 
Kinderen mogen niet op de basaltblokken staan. Alleen Grote futen met zwemdiploma mogen om 
te vissen onbeheerd de pier op. Dwerg en Zilver futen mogen alleen onder direct toezicht van een 
begeleider de pier op. 

Blote voeten
Kinderen mogen op locaties, zoals op de strandjes bij de Lek, op blote voeten lopen mits er 
geen glas ligt (begeleiding inspecteert vooraf). 

Schepen
Stank van langsvarende schepen in de Lek duidt mogelijk op luchtvervuiling. Begeleiders en 
kinderen moeten afstand nemen en ergens anders spelen waar het niet meer stinkt. We leren 
de kinderen dat schepen golven veroorzaken en zuigkracht hebben en dat we naar de rand van 
het water moeten gaan als er een schip voorbij vaart. 

Continu toezicht
Voor toezicht bij alle niveaugroepen geldt: Als er een kind naar het toilet moet of er is een 
andere reden waardoor de begeleiding niet meer in staat is om direct oogcontact te hebben 
met de kinderen in het water, dan moet iedereen het water uit. 

Afbakening waterspeelgebied
Voor Dwerg- en Zilverfuten geldt dat we bij aankomst en voordat de kinderen in het water 
gaan spelen met witte paaltjes en rood-wit de diepte en de omvang van het speelgebied 
markeren. Kinderen mogen niet buiten het gemarkeerde gebied spelen. 

Varen met de Fuutboot
Alleen kinderen met tenminste zwemdiploma A gaan mee op de boot. De kinderen dragen een 
zwemvest. Voor elk uitstapje per boot worden de zwemvesten gecontroleerd op kwaliteit en 
oneffenheden. Er mag niet aan bak of stuurboord zijde over de rand van de boot gehangen 
worden. Het maximaal aantal kinderen waar mee gevaren mag worden is 8 kinderen plus 



begeleider. Begeleider is op de hoogte van de waterverkeersregels. Bij watertemperaturen 
lager dan 10 graden mag er niet meer gevaren worden. Met windkracht 5 of meer wordt er niet 
gevaren. Voor het uitvaren wordt mobiel, online de lokale weersvoorspellingen gecontroleerd. 
Begeleider meldt eindlocatie bij collega begeleiders en achterwacht.

Afstanden en dieptes met betrekking tot water

Niveau Dwergfuut Zilverfuut Grote fuut

Leeftijd 4 t/m 6 6 t/m 8 8 t/m 12

Afstand tot leiding 30 meter
Water tot 30 cm diep.

100 meter
Water tot 30 cm diep.

1000 meter
Water tot 30 cm diep.

Regenplassen Toegestaan Toegestaan Toegestaan

Beekjes Toegestaan Toegestaan Toegestaan

BIJ flauwe oevers Niet toegestaan Tot de enkels in water
Niet bij heet weer
i.v.m. platwormen

Tot de enkels in water
Niet bij heet weer
i.v.m. platwormen

Slootkanten, noch flauw 
noch steil

Niet toegestaan Tot de enkels in water
Niet bij heet weer
i.v.m. platwormen
Wel op de steiger.

Tot de enkels in water
Niet bij heet weer
i.v.m. platwormen
Wel op de steiger.

Afstand tot leiding Direct toezicht als het 
water dieper is dan 30 
cm

30 meter als het water 
dieper is dan 30 cm

100 meter als het water 
dieper is dan 30 cm

Recreatieplassen Tot de knieën in het 
water

Tot navelhoogte in het 
water

Tot navelhoogte in het 
water

Beken Tot de knieën in het 
water

Tot navelhoogte in het 
water

Tot navelhoogte in het 
water

Lekstrandjes Tot de knieën in het 
water

Tot navelhoogte in het 
water

Tot navelhoogte in het 
water

Lekstrandjes bij 
scheepsgolven

Tot de enkels in het 
water

Tot de knieën in het 
water

Tot de knieën in het 
water

Flauwe oevers Tot de enkels in water
Niet bij heet weer
i.v.m. platwormen

Tot de knieën in het 
water
Niet bij heet weer
i.v.m. platwormen

Tot de knieën in het 
water
Niet bij heet weer
i.v.m. platwormen

Slootkanten, noch flauw 
noch steil

Tot aan de rand, niet 
erin. Wel op de steiger

Tot de knieën in het 
water
Niet bij heet weer
i.v.m. platwormen
Wel op de steiger

Tot de knieën in het 
water
Niet bij heet weer
i.v.m. platwormen
Wel op de steiger

Steile oevers Lichaamslengte afstand 
houden tot de oever

Tot de enkels in water
Niet bij heet weer
i.v.m. platwormen

Tot de enkels in water
Niet bij heet weer
i.v.m. platwormen

Stromend water Niet toegestaan Niet toegestaan Niet toegestaan



Niveau Dwergfuut Zilverfuut Grote fuut

Als er ijs ligt Alleen onder direct 
toezicht

Alleen onder direct 
toezicht

Alleen onder direct 
toezicht

Hygiëne en veiligheid

Eerste hulp en voorzieningen 
Begeleiders hebben het diploma kinder-EHBO. 
In de basisrugzak van elke begeleider zit: 
Eigen telefoon met daarop de Kinderhuis de Fuut App met daarin informatie over allergieën en 
eventuele ziektes van de kinderen, telefoonnummers van ouders en scholen en huisarts. 
EHBO-trommel
WC-papier
Hygiënische doekjes
Hygiënische handgel
Gifwijzer
Tekentang
Anti-insectengif set
Zonnebrand
Een schep
Tweemaal per jaar wordt het protocol ‘HELP! 112’ doorgenomen met de kinderen, zodat ze weten 
wat te doen bij nood/calamiteiten. Oudere kinderen krijgen extra veel uitleg.

Handen wassen 
We wassen onze handen met alcoholhoudende hygiënische handgel of hygiënische wegwerp 
handdoekjes: voor het eten of het bereiden van eten, na het aanraken van dode dieren of 
uitwerpselen, na een bezoek aan de WC en als we wonden hebben verzorgd.

Naar het ‘toilet’ 
Als de kinderen onderweg een kleine of grote boodschap moeten doen, dan kan dat. De 
begeleiding is uitgerust met een schep, WC-papier en hygiënische gel. Als jonge kinderen hulp 
nodig hebben, ondersteunen wij de armen en knieën in gehurkte houding. 

Fluit
Als Grote futen meer afstand tot de begeleiding mogen, krijgen zij een fluit mee waarmee ze 
contact houden met de begeleiding. Alleen in noodsituaties of als de kinderen zich niet veilig 
voelen mogen de kinderen fluiten waarna de begeleiding naar hen toe komt. Als de begeleiding 
fluit moeten de kinderen terug komen. 

Insecten/Teken
In het ‘tekenseizoen’ (april t/m oktober zijn we extra alert op teken bij kinderen. Ook proberen we 
bij de keuze van speellocatie rekening te houden met de kans op aanwezige teken. Wij kunnen de 
kinderen echter niet uitgebreid checken. Daarom vragen wij de ouders hun kind zelf uitgebreid te 
controleren na een Fuut-middag. Als wij een teek signaleren verwijderen wij deze met behulp van 
een tekentang. We ontsmetten de plek en markeren met stift een cirkel om de plek heen zodat 
ouders in de dagen erna in de gaten kunnen houden of er zichtbaar iets veranderd.
Wij leren onze kinderen hoe om te gaan met wespen, bijen. Mocht een kind toch gestoken worden, 
dan kunnen wij het gif verwijderen met een vacuüm pompje.
Tijdens het intake gesprek komen wij te weten of een kind allergische reacties heeft voor insecten 
beten. 

Zwerfvuil



Begeleiders doen samen met de kinderen een scherpe voorwerpen en zwerfvuil inspectie. Afval 
wordt meegenomen of indien aanwezig, in een openbare prullenbak gegooid. 

Planten en struiken
Wij onderwijzen onze kinderen over de risico's van de diverse planten die in de uiterwaarden 
groeien. Niet met blote voeten in het gras lopen. Nooit een plant die je niet kent opeten. 
Begeleiders hebben een gifwijzer bij zich.

Verkeer
Alle kinderen fietsen mee of zitten in een bakfiets. Kinderhuis de Fuut gebruikt het Protocol 
Fietsen met daarin de volgende aandachtspunten: instructies betreffende het (bak)fietsgebruik, 
een overzicht van gevaarlijke plekken en straten langs de ophaalroutes in Culemborg, de regels 
mbt het fietsen in groepsverband en het geven van instructies aan de kinderen in of op de 
(bak)fiets. 

Kinderen die zelfstandig fietsen, en waarmee is afgesproken dat zij tijdens het ophalen en tijdens 
het fietsen naar buitenlocaties zelf fietsen, moeten ook daadwerkelijk ten aller tijden een fiets bij 
zich hebben.

In de bakfiets
Kinderen blijven altijd zitten. Kinderen mogen niet hun handen, armen of hoofd buiten de bakfiets 
laten hangen. Niet schreeuwen, aan elkaar plukken en geen ‘fratsen’ uithalen. Als er onrust 
ontstaat in de bakfiets stopt de Fuutbegeleider onmiddellijk om de kinderen opnieuw de regels uit 
te leggen. 

Sneeuw/ijs
Bij ondiep water (ondergelopen plassen in de uiterwaarden) mogen de kinderen altijd op het ijs. Bij 
sloten moet het ijs minimaal 8 cm zijn, bij groot water minimaal 10 cm. De begeleiding kiest 
zoveel mogelijk voor schaats- of slee plekken die rustig, waarbij het overzicht op de groep 
gehouden kan worden.

Vuur
Er is direct en continu toezicht bij het vuur. Kinderen mogen niet met de rug naar het vuur staan 
of zitten. Kinderen houden minimaal 50 cm afstand van het vuur. Bij minder afstand moet 
toestemming van begeleiding worden gegeven. Poken worden laag gehouden.
Bij het klaarmaken van popcorn in een grote pan op het vuur zorgt de begeleiding voor een koude 
bak waarin het popcorn overgegoten wordt. 

Zon
Kinderen worden ingesmeerd met een zonnebrand crème met een minimale factor van 30 die 
beschermd tegen uv-a en uv-b. Bij felle zon zorgen we ervoor dat we niet te lang en niet tussen 
12 uur en 15 uur in de directe zon spelen. We kiezen schaduwrijke plekken of creëren schaduw 
met een parasol. Bij extreme hitte passen we het spel aan zodat erg grote inspanning wordt 
vermeden en er wordt extra drinken aangeboden. 

Bomen klimmen
De Dwergfuten klimmen onder direct toezicht tot een hoogte van maximaal 2,5 meter. 
Zilver- en Grote futen mogen, onder direct toezicht, klimmen tot 4 meter.  
Er mag niet op dode taken, niet op natte taken, niet bij sterke wind en niet boven puntige of harde 
(stenen) ondergrond geklommen worden. Klimmen alleen met geschikt schoeisel; geen crocs, of 
slippers. 

Dode dieren
We gaan respectvol om met dode dieren. Dode dieren worden bewaard op een aangewezen plek. 
Deze plek ligt op ruime afstand van de speellocatie. Als er kinderen zijn die de dode dieren willen 



bestuderen, schatten we in of ze dit aankunnen. Vooral bij kleuters letten we extra goed op de 
ontwikkelingsfase. Na het aanraken van dode dieren gebruiken we alcoholgel en 
desinfecteermiddel om de handen te reinigen.

Toegangshek
Kinderen mogen alleen onder begeleiding over een toegangshek klimmen. 

Grote grazers
Als er grote dieren lopen blijven we op 25 meter van de dieren en lopen niet tussen de kudde 
door. Als de kudde in beweging komt of als we iets zien, zoals een loslopende hond die de kudde 
in beweging kan brengen, dan gaan we bij elkaar staan en mijden de looprichting van de dieren en 
hun paden. Begeleiding kent uitgebreide protocol ‘Omgaan met grote grazers’. 

Veiligheidsrisico’s die bij het spel in de vrije natuur horen
De volgende risico’s zijn uiterst klein en hebben in de regel geen blijvende gevolgen, maar zijn in 
de natuur niet 100% uit te sluiten.

Wij inventariseren de volgende risico’s:
Kind wordt omver gelopen door grote grazer (kinderen oefenen wel hoe ze dit kunnen voorkomen, 
begeleiding krijgt training)
Ouder kind raakt te water 
Kind valt tot 2,5 meter uit een boom onder direct toezicht.
Ouder kind (vanaf 7 jaar) valt tot 4 meter uit een boom onder directe toezicht.
Kind zaagt of snijdt zich in de vinger
Kind struikelt over oneffenheid of valt over boomwortel
Kind struikelt over natte plek
Kind bezeert zich aan omheining (buitengebied kent prikkeldraad)
Kind bezeert zich aan zwerfvuil
Kind kruipt onder omheining door en komt klem te zitten
Kind klimt over omheining en valt
Kind wordt geprikt door een teek, wesp, prikkelstruik, mug enz.
Kind verdwaalt
Kind loopt teek op.
Kind wordt aangevallen door hond (kinderen leren wel dat zij takken direct weggooien als er een 
hond aankomt).



Afstanden en bevoegdheden materiaal en spel

Niveau Dwergfuut Zilverfuut Grote fuut

Leeftijd 4 t/m 6 6 t/m 8 8 t/m 12

Kenmerken Geen zwemdiploma ★Liefst zwemdiploma A
★Motorisch handig.
★Kan uit water met 
steilere oever klimmen.
★Sociale en veiligheids 
afspraken zijn mogelijk.

★Verplicht diploma A. 
★Ziet zelf gevaren.
★Volgt 
veiligheidsafspraken op.
★Goed gedrag bij grote 
grazers.

Afstand tot begeleiding 30 meter

Binnen gehoor- of 
zichtafstand. (is meer 
dan 30 meter op open 
veld).

100 meter

Fluit hoorbaar
(let dus op de wind)
Begeleiding spreekt 
grenzen af. 

1000 meter

In overleg. Begeleiding 
spreekt grenzen af. 

Toegestaan materiaal 
(zelf pakken)

Kleine schep
Dunschiller.

Kleine schep
Dunschiller.

Kleine schep
Dunschiller.

Toegestaan
op afstand
van 1 niveau
terug
(niet zelf
pakken)

Direct toezicht

Puntig zakmes
Kleine zagen
Zwaardvechten met 
zwieptakken
Boompje klimmen.

30 meter

Puntig zakmes
Kleine zagen
Zwaardvechten met 
zwieptakken
Boompje klimmen.

100 meter

Puntig zakmes
Kleine zagen
Zwaardvechten met 
zwieptakken
Boompje klimmen.

Toegestaan
op afstand
van 2 niveau’s
terug

Direct toezicht

Boog
Middel/grote schep
Grote zaag.

30 meter

Boog
Middel/grote schep
Grote zaag.

Verkeer Hand in hand lopen met 
andere dwergfuut.

Bij de groep blijven. Zelfstandig 30km weg 
oversteken.



Buitenlocaties 

Wij inspecteren alle buitenlocaties vooraf op aanwezige risico’s zodat wij als we met een groep de 
locatie bezoeken ons bewust zijn van de risico’s. Deze uitgebreide risico inventarisaties zijn op 
aanvraag in te zien. Hieronder een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten per locatie

Afgraving
Aanwezigheid van water en prikkeldraad, gladde stenen op pieren, brandnetel, distel, braam, 
wandelaars met honden. Controleer op zwerfafval. Kinderen mogen niet op de betonnen ‘brug’. 

De Zump
Aanwezigheid van slootjes, toegangshekken, wandelaars met honden.

Dikke Dame
Aanwezigheid van water, pier met gladde basaltblokken, prikkeldraad, brandnetel, distel, braam, 
wandelaars met honden, grote grazers, toegangshek.

Fort Everdingen
Aanwezigheid van water, pier met gladde basaltblokken, prikkeldraad, brandnetel, distel, braam, 
wandelaars met honden, grote grazers.

Werk aan het Spoel
Aanwezigheid van water, pier met gladde basaltblokken, prikkeldraad, brandnetel, distel, braam, 
wandelaars met honden, grote grazers.

Klimboom
Aanwezigheid van water, pier met gladde basaltblokken, prikkeldraad, brandnetel, distel, braam, 
wandelaars met honden, grote grazers.
Denk aan bomen klim regels.

De Hut
Aanwezigheid van water, brandnetel, distel, braam. Bij nat weer is bodem erg glad, let op 
uitglijden bij het beklimmen van de ‘berg’.

Drakenvallei (armenboomgaard)
Aanwezigheid van prikkeldraad, brandnetel, distel, braam, wandelaars, schapen.

Over de pont (uiterwaarden)
Aanwezigheid van water, pier met gladde basaltblokken, prikkeldraad, brandnetel, distel, braam, 
wandelaars met honden, grote grazers.

Lekbrug (uiterwaarden)
Aanwezigheid van water, pier met gladde basaltblokken, prikkeldraad, brandnetel, distel, braam, 
wandelaars met honden, grote grazers.

Naast de haven (uiterwaarden)
Aanwezigheid van water, pier met gladde basaltblokken, prikkeldraad, brandnetel, distel, braam, 
wandelaars met honden, grote grazers.



Speeltuin Parijsch
Aanwezigheid van slootjes met lage slootkanten. Speeltoestellen vallen onder beheer van de 
Gemeente en zijn goed onderhouden.

Volkstuin Bakelbos.
Aanwezigheid van slootjes, vingerhoedskruid. Kinderen mogen niet op het vlondertje bij de sloot. 

Schapenberg
Aanwezigheid van doornstruiken, schapen. 

Kinderboerderij
Aanwezigheid van laag water. Speeltoestellen vallen onder beheer van de Gemeente en zijn goed 
onderhouden. Zilver en grote futen mogen zelfstandig de dieren bekijken en aaien. Dwergfuten 
alleen onder begeleiding dieren bekijken en aaien.

Tuinpiraat (bos bij A2)
Aanwezigheid van water, doornstruiken, brandnetel, zwerfvuil, wandelaars met honden, lage, 
omver gebogen takken en boomstammen. Alleen op laaghangende takken spelen onder toezicht. 

Plantage (park)
Aanwezigheid van water, doornstruiken, wandelaars met honden. 

Elfenbos
Aanwezigheid van water, brandnetel, distel, braam. Bij nat weer is bodem erg glad, let op 
uitglijden bij het beklimmen van de ‘berg’.

Crossveldje
Aanwezigheid van greppels met laag water. 

Speeltuintje tussen Zaanweg, Spaarneweg, Lingestraat en Merwedestraat.
Aanwezigheid van diepe sloten met een hoog taluud. 



Fysieke veiligheid; Binnen

Inventarisatie
Ten aanzien van fysieke veiligheid op onze opvanglocaties gelden dezelfde risico’s met grote 
gevolgen als voor de fysieke veiligheid tijdens het buitenspelen.

Vallen van hoogte. 
Verstikking. 
Vergiftiging.
Verbranding.

Genomen maatregelen, afspraken en regels
In de Huisregels hebben wij afspraken verzameld waarmee wij de veiligheid op onze 
opvanglocaties waarborgen. Het aansluitende schoolplein is onderdeel van de locatie. 
De huisregels gelden voor alle betrokken partijen: kind, ouder, begeleiding, invalkracht, 
stagiair en begeleiding in opleiding. 

Huisregels

• Het is binnen verboden om met een bal te spelen of met iets te gooien.
• Je mag binnen niet rennen. Wil je rennen of stoeien dan mag je naar buiten.
• Er mag niet in kasten, op tafels en op stoelen geklommen worden.
• Voor het eten handen wassen. Begeleiders wassen hun handen zoals beschreven in het 

protocol Gezondheid. Kinderen krijgen instructie over hoe zij hun handen moeten wassen. 
We gebruiken vloeibare zeep en zien erop toe dat de handen goed worden schoongespoeld.

• Tijdens het eten (binnen en buiten) is de regel dat kinderen zitten. Dit om onrust en 
verstikking te voorkomen.

• De kinderen mogen zelf hun brood smeren en gebruiken hiervoor een mes, de kinderen 
wordt geleerd niet met het mes te spelen.

• Als er vloeistof op de grond gemorst wordt ruimen we dit direct op.
• Thee wordt aan tafel gedronken, bekers worden in het midden van de tafel gezet. 

Theebekers worden niet onbeheerd achtergelaten.
• Na het koken van water wordt het hete water in een thermoskan gedaan, zodat de 

waterkoker direct weer leeg is.
• Nooit thee drinken met een kind op schoot.
• Elke middag worden er schone handdoeken en vaatdoekjes klaargelegd. 
• Iedereen helpt mee met opruimen, ook de kleinere kinderen. Voordat er iets nieuws gedaan 

wordt, of voordat er naar buiten gegaan wordt, wordt het speelgoed waarmee gespeeld is 
opgeruimd. Speelgoed wat kapot is zetten we apart om het te laten repareren of gooien we 
weg.

• Speelgoed met touwtjes mogen geen langere touwtjes hebben dan 22 cm.
• Niet spelen in de wc. Nooit meet dan 2 kinderen tegelijkertijd in de wc.
• Tijdens vakanties is Kinderhuis de Fuut de eerste gebruiker van het plein van Basisschool 

Blink. Voor de kinderen ‘s ochtends komen, moet het eventuele zwerfvuil zijn opgeruimd.
• De deur tussen de gang en de woonkeuken blijft ten aller tijden open staan.
• Alleen bij het fornuis onder begeleiding. De kinderen wordt geleerd waarom en hoe ze 

voorzichtig met een fornuis om moeten gaan. Laat pannenstelen altijd naar achteren wijzen. 
Gebruik zoveel mogelijk de achterste pitten. Niet spelen in de buurt van de oven of fornuis.

• Alleen op de digitale piano spelen met het volume zacht of de koptelefoon op en op 
verantwoorde wijze. Op de ‘gewone’ piano wordt alleen zacht gespeeld, niet geramd. Komen 
kinderen deze afspraak niet na, dan wordt de klep dicht gedaan.

• Geen tassen van begeleiders met inhoud in de Fuutruimtes laten staan. Er kunnen 
bijvoorbeeld sigaretten, medicijnen ed. in zitten. Tassen mogen niet rondslingeren of op de 



grond in het gangetje worden neergezet. Tassen ophangen aan daarvoor bestemde haakjes 
in ‘begeleidershoek’.

• Losse snoeren van lampjes, radio’s e.d worden zo kort mogelijk gehouden en hoog 
opgeborgen.

• Alleen met zagen/gereedschap omgaan onder begeleiding.
• Meubilair wordt regelmatig op scherpe delen en splinters gecontroleerd. 
• Elektrische apparaten zo opstellen dat ze niet bereikbaar zijn voor kinderen
• Als een lamp kapot is moeten wij deze snel vervangen of ernaar laten kijken
• Wanneer er met de waterpomp gespeeld wordt zien wij erop toe dat de kinderen niet van het 

water drinken.



Gezondheid

Inventarisatie
Ten aanzien van gezondheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als risico’s met 
grote gevolgen. 

Infectieziekten. Genomen maatregelen zijn: Voor het geval er zich een besmettelijke 
infectieziekte voordoet raadplegen wij de informatie van het RIVM mbt de betreffende 
infectieziekte. 

Genomen maatregelen, afspraken en regels
Het protocol Gezondheid beschrijft alle gemaakte afspraken en regels. Onder het kopje Veilig 
Buiten Spelen beschrijven wij hoe wij omgaan met gezondheidsrisico’s tijdens het spelen in de 
natuur, zoals bijvoorbeeld handen ‘wassen’ met desinfecterende gel als een kind een dood 
dier heeft aangeraakt. 
Om gezondheidsrisico’s te beperken zijn, naast een schone leefomgeving, goede persoonlijke 
hygie ̈ne en bewust hygie ̈nisch gedrag, afspraken nodig over zaken waarbij kinderen een eigen 
bijdrage kunnen leveren. Hierdoor wordt het risico op een ziekte verkleind. Voorbeelden zijn: 
het wassen van de handen na een toiletbezoek en tijdens het niezen of hoesten een hand voor 
de mond houden. 
Er kunnen zich altijd calamiteiten voordoen, waarbij EHBO noodzakelijk is. Alle medewerkers zijn 
in het bezit van een geldig en geregistreerd certificaat voor kinder-EHBO. De certificaten zijn 
behaald bij een opleidingsinstituut passend binnen de voorgeschreven regels voor kwalificatie 
voor kinder-EHBO.

Protocol gezondheid

In dit protocol worden de gezondheidsrisico’s benoemd zoals die door de GGD zijn vastgesteld. Er 
wordt per risico aangegeven welke maatregelen zijn genomen om dit risico zo klein mogelijk te 
maken. In dit protocol worden de gezondheidsrisico’s omschreven die niet in de huisregels en 
‘veilig buiten spelen’ opgenomen zijn. 

Handhygiëne

De pedagogisch medewerkers wassen hun handen: 

Voor het aanraken van voedsel, het eten of helpen met eten 
Na niezen of snuiten 
Na toiletgebruik 
Na het billen afvegen van een kind 
Na contact met lichaamsvocht zoals speeksel, snot, braaksel, ontlasting, wondvocht of bloed. 
Na contact met vuile was of afval 
Voor en na wondverzorging 
Voor en na het aanbrengen van zalf of crème 

De manier van handen wassen is als volgt: de vloeibare zeep wordt over heel de handen verdeeld, 
goed schoongespoeld met water en afgedroogd met een schone of papieren handdoek. Indien 
medewerkers verkouden zijn, besteden zij extra aandacht aan een goede (hand) hygiëne. Wondjes 
worden afgedekt, pus of wondvocht wordt voordat het gaat lekken gedept met bijvoorbeeld 
een wattenstaafje. Wanneer er materialen verontreinigd zijn met pus of wondvocht worden deze 
direct 
met desinfecterend middel schoongemaakt. 



Er wordt voorkomen dat een kind met een koortslip andere kinderen zoent en bij kinderen die aan 
wondjes of blaasjes krabben wordt extra aandacht besteed aan de handhygiëne. 

Hoest hygiëne wordt in acht genomen door kinderen en leidsters. Dit betekent tijdens het hoesten 
of niezen hand voor de mond houden en daarna handen te wassen. Kinderen wordt geleerd tijdens 
het hoesten of niezen het hoofd weg te draaien of het hoofd te buigen. De pedagogisch 
medewerkers zien er op toe dat kinderen met snottebellen hun neus snuiten of vegen deze zelf af. 
Er wordt hierbij gebruik gemaakt van een schone zakdoek, welke na gebruik meteen wordt 
weggegooid. 

Toiletbezoek 

Er mag geen speelgoed meegenomen worden naar de toiletruimte. Als kinderen nog niet goed bij 
de wastafel kunnen komen, dan maken zij gebruik van een opstapje. Er wordt aan de kinderen 
geleerd om na toiletbezoek goed de handen te wassen. De handen worden afgedroogd met 
wegwerpdoekjes of een schone handdoek. Deze handdoek wordt bij zichtbare verontreiniging en 
minimaal één keer per dag vervangen. Iedere dag worden de gebruiksonderdelen in de 
toiletruimte schoongemaakt, dit zijn bijvoorbeeld de kraan, de wastafel, de toiletten etc. 

Voedsel en eetgewoonten 

Het bereiden van voedsel gebeurt in een schone ruimte, met schone materialen.Gekoelde 
producten worden direct na aankoop of levering in de koelkast opgeborgen. De koelkast is 
maximaal 7 graden.  Producten worden vlak voor gebruik uit de koelkast gehaald. Indien deze 
langer dan 30 min buiten de koelkast zijn geweest en er niet meer fris uitzien of ruiken (zeker bij 
worst) worden deze weggegooid. Voor het gebruik van een product wordt de houdbaarheidsdatum 
gecontroleerd. Ieder kind heeft per maaltijd een eigen beker en indien van toepassing bord en 
bestek, deze worden na gebruik afgewassen. Klaargemaakt fruit wordt, indien niet meteen 
genuttigd, afgedekt in de koelkast bewaard en diezelfde dag gegeten. 

Schoonmaken en afval 

Afval wordt gesorteerd en in gesloten afvalbakken weggegooid. Restafval en GFT afval worden 
dagelijks leeggemaakt. Papier, glas en plastic afval bakken en zakken worden wekelijks 
leeggemaakt. Een vaatdoek wordt na gebruik onder heet stromend water uitgespoeld. Bij zichtbare 
verontreiniging, na vuile klusjes en minimaal elk dagdeel wordt een schone vaatdoek gepakt. 
Speelgoed wordt opgeborgen in bakken. Bij zichtbare verontreiniging wordt speelgoed direct 
gereinigd en kapot speelgoed wordt weggegooid. Buitenspeelgoed is gescheiden van 
binnenspeelgoed. Verkleedkleren worden 2 keer per jaar gewassen, bij voorkeur op 60 graden of 
op 40 graden en eventueel in de droger gedaan. Etensresten worden afgesloten bewaard. Kruimels 
worden opgezogen. Afval gaat in een zak in een afgesloten afvalbak. De zakken worden dagelijks 
buiten in de container gebracht. Als er uitwerpselen van dieren worden gevonden, wordt dit direct 
opgeruimd en wordt er gezocht naar passende maatregelen. 

Klimaat in de binnenruimte

Pedagogisch medewerkers zien er op toe dat er ramen en/of ventilatieroosters open staan. Ook ’s 
nachts wordt er geventileerd door de ventilatieroosters. Tijdens bewegingsspelletjes, en bij 
schoonmaakwerkzaamheden wordt er extra op de ventilatie gelet. Pedagogisch medewerkers zien 
er op toe dat de temperatuur in de verblijfsruimte zo rond de 20 graden is (bij voorkeur niet lager 
dan 17 graden en niet hoger is dan 25 graden). In de diverse ruimten is het temperatuursverschil 
niet meer dan 5 graden. De ruimten zijn zo ingericht dat stofnesten zo veel mogelijk worden 
voorkomen. Dit betekend o.a. geen kieren tussen wanden en meubels en bij meubels op poten 
moet er makkelijk onder schoon te maken zijn. In ruimtes waar de kinderen verblijven worden er 
geen sterk geurende chemische producten gebruikt, zoals wasbenzine, terpentine, verfafbijt, verf 



(anders dan op waterbasis), vlekkenwater en boenwas. Er worden geen wierookstokjes, kaarsen, 
waxinelichtjes, olie, gel, enz. gebrand.

Het aanschaffen van een plant gebeurd in overleg met de leidinggevende. Deze kijkt of de plant 
aan de veiligheid en gezondheidseisen voldoet. Droogbloemen, knutselwerken en dergelijke die 
niet gereinigd worden, worden na een maand verwijderd. Zichtbaar vuil wordt direct 
schoongemaakt. Voor de overige schoonmaak werkzaamheden is een schoonmaakschema.. 
Luidruchtige werkzaamheden worden zo gepland dat geluidsoverlast voorkomen wordt. Indien 
nodig worden er passende maatregelen genomen. 

Medisch handelen

Wanneer een kind medicatie krijgt toegediend door de medewerker dient een ouder een 
‘medicijngebruik formulier’ in te vullen. Hierin ligt onder andere vastgelegd wie het medicijn gaan 
toedienen, op welke wijze het medicijn toegediend moet worden en wat de houdbaarheidsdatum 
is. Indien nodig wordt het medicijn in de koelkast bewaard. Bij vragen of twijfels over een medicijn 
leest de medewerker de bijsluiter. 

Er worden in principe geen koortsverlagende en pijnstillende middelen gegeven. Tenzij na overleg 
met de ouders bepaald wordt dat het wenselijk is.

Om de temperatuur van een kind te meten wordt gebruik gemaakt van een thermometer die onder 
de tong wordt toegepast. Na gebruik wordt de thermometer gedesinfecteerd. Bij het aanbrengen 
van zalf wordt een goede handhygiëne in acht genomen. Wondjes waar nog bloed of wondvocht 
uit komt worden met een waterafstotende pleister afgedekt. Bij bijtincidenten waarbij bloed 
vrijkomt wordt contact opgenomen met de ouder met het advies om contact op te nemen met de 
huisarts. 



Sociale veiligheid

Inventarisatie
Ten aanzien van sociale veiligheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote risico’s:

Grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige 
volwassenen en kinderen.
Kindermishandeling. 
Vermissing. 
 
Genomen maatregelen, afspraken en regels 
Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen kan een enorme impact hebben 
op het welbevinden van het getroffen kind. 
We hebben de volgende maatregelen genomen om grensoverschrijdend gedrag met elkaar te 
voorkomen en wat te doen als we merken dat het toch gebeurt: 
Tijdens het teamoverleg wordt er regelmatig over het onderwerp gesproken, om zo een open 
cultuur te cree ̈ren, waarbij medewerkers elkaar durven aan te spreken. 
De Meldcode wordt nageleefd. 
In het pedagogisch beleidsplan hebben we opgenomen dat kinderen wordt 
geleerd hoe je met elkaar om kunt gaan waarbij respect is voor normen en waarden. Zo weten 
kinderen wat wel en niet toelaatbaar is, en wat gepast en ongepast gedrag is. 
Daarnaast leren we kinderen dat het belangrijk is dat ze het direct aangeven als zij bepaalt gedrag 
ervaren dat niet wenselijk is. We helpen hen mondiger worden op momenten dat dit nodig is. 
Wanneer we constateren dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen grijpen 
wij eerst in en gaan daarna in gesprek met de kinderen om de situatie in kaart te brengen. Daarna 
worden ouders van de betrokken kinderen op de hoogte gebracht. 
In de werkzaamheden bij de Fuut kan je te maken krijgen met emotionele of agressieve mensen. 
Deze kunnen in allerlei situaties voorkomen en daarom ook indirect en/of direct invloed hebben 
op grensoverschrijdend gedrag naar de kinderen. Er is een agressieprotocol in ontwikkeling waarin 
wij afspreken hoe wij omgaan met ouders die agressief gedrag vertonen.

De volgende maatregelen zijn genomen

Alle medewerkers, stagiaires en vrijwilligers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG 
verklaring). 
We werken met de (nieuwe) meldcode kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag
We werken met het protocol ‘Help bij Nood’ dat in gang gezet wordt bij vermissing. 

Sociale vaardigheden
Kinderen laten elkaar uitspreken en luisteren naar elkaar, ze schreeuwen niet door elkaar 
heen. Kinderen mogen nooit slaan, schoppen, vechten, schelden of spugen. Aan het einde van 
de middag, helpt iedereen met opruimen. 

Stoeien
Kinderen die met elkaar willen stoeien mogen dat doen, buiten. Niet binnen in de 
groepsruimtes. Begeleiders van de Fuut geven de kinderen mee dat als 1 van de 2 het stoeien 
niet meer leuk vind of zich pijn doet dat er dan ‘stop’ wordt gezegd. Zodra iemand ‘stop’ zegt 
moeten kinderen direct luisteren. 

Omgang met onacceptabel gedrag
De begeleiding luistert eerst goed naar het kind. De begeleiding geeft uitleg waarom zijn 
gedrag niet geaccepteerd wordt. Er wordt samen naar een oplossing gezocht. Wanneer lastig 
of onacceptabel gedrag vaker voorkomt zullen de begeleiders in gesprek gaan met ouders/



verzorgers om af te stemmen hoe we het kind het beste kunnen begeleiden in het anders leren 
omgaan met zijn/haar negatieve gedrag.


