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Waarom dit protocol? 

Dat er bij een peuterspeelzaal ook aan de veiligheid gedacht wordt is logisch, maar voor werknemers 

en ouders is het ook prettig als een aantal van die regels vastliggen in een protocol. Veel regels liggen 

(ook) al vast in andere protocollen, zie daarvoor de andere protocollen. 

Daarbij worden er jaarlijks inventarisaties gemaakt voor de veiligheid waarbij alles gecontroleerd 

wordt. Met jaarlijkse GGD-inspecties worden die inventarisaties, actiepunten en verslagen 

beoordeeld.  

 

1. De ruimte 

1.1. Leefruimte 

Bij binnenkomst in nat weer wordt de vloer goed na-gedroogd. 

Ruimtes worden zo ingedeeld dat er genoeg ruimte over blijft om doorheen te lopen en eventueel te 

spelen. Er wordt alleen in de leefruimtes gespeeld, dus niet in de sanitaire ruimtes en gangen. Er 

wordt in alle ruimtes gedacht aan het opruimen van speelgoed e.d. Afval op de grond wordt 

onmiddellijk opgeruimd.  

Kinderen mogen niet rennen in de ruimtes. 

 

1.2. Meubels 

Meubels en speelgoed worden vaak gecontroleerd op defecten en splinters en ivm de veiligheid 

worden kapotte meubels en/of speelgoed meteen verwijderd van de groep. Indien reparatie 

mogelijk is zullen dingen gerepareerd worden en anders (indien nodig) vervangen. 

Kasten staan vast of zijn zwaar genoeg dat ze niet zomaar omvallen. 

Er wordt nooit bij de entree of in de gang gespeeld. 

Wanneer er ladenkasten nieuw worden aangeschaft zullen ze voorzien zijn van een kantelbeveiliging. 

Sloten op deuren, kasten en lades worden altijd goed gesloten. 

 

1.3. Stopcontacten 

Alle stopcontacten zijn voorzien van stopcontactbeveiligers (indien de stopcontacten zich bevinden 

op een hoogte waar de kinderen bij kunnen). Nieuwe stopcontacten worden geplaats boven 1,50m. 

Er wordt door alle pedagogisch medewerkers goed in de gate gehouden dat de stopcontacten nog 

veilig zijn en voorzien van stopcontactbeveiligers. Wanneer stopcontactbeveiliging mist wordt deze 

zo snel mogelijk aangebracht. 

Apparaten staan vast of het snoer loopt zo dat de kinderen hier niet bij kunnen. Het risico dat 

apparaten op een kind vallen, doordat er aan een snoer getrokken wordt, is uitgesloten. 

 

1.4. Fingersaves 

Er zijn, op plekken waarvan dat nodig wordt geacht, fingersaves geplaatst tot minimaal 1,20 m 

hoogte. Er wordt regelmatig gecontroleerd of ze nog goed vast zitten. Wanneer dit niet het geval is 

worden ze zo snel mogelijk vervangen. 

 

1.5. Schoonmaakmiddelen en schoonmaken 



Er wordt nooit schoongemaakt met de kinderen erbij. Kinderen glijden dus in principe niet uit op een 

vloer. 

Op iedere groep is een gifwijzer aanwezig, om bij incidenten toch te weten wat te doen. 

Schoonmaakmiddelen worden opgeborgen in een hoge en/of afsluitbare kast, zodat kinderen hier 

nooit bij kunnen. Kasten worden altijd gesloten. 

Vloeren worden nooit gedweild met kinderen erbij of wanneer er ouders of kinderen verwacht 

worden.  

 

1.6. Verschonen en slapen 

Veel regels rondom hygiëne en veiligheid zijn al opgenomen in het protocol: ‘hygiëne en 

leefomgeving’. Als aanvulling daarop zorgen wij ook voor veiligheid rondom het verschonen.  

Kinderen klimmen nooit alleen op een verschoontafel en worden altijd begeleid. Er gaat ook altijd 

een pedagogisch medewerk(st)er mee naar de sanitaire ruimte voor het verschonen en/of plassen.  

In hoogte verstelbare verschoontafels worden nooit in hoogte versteld met een kind erop of ernaast. 

Kinderen kunnen dus niet klem komen te zitten. 

Met kinderen die op de verschoontafel liggen wordt altijd lichamelijk contact gehouden, zodat zij er 

niet af kunnen vallen. 

Eventuele extra benodigdheden voor het verschonen (eigen billenzalf) worden altijd gepakt voordat 

een kind op de commode wordt gelegd, zodat alles binnen handbereik is. Luiers, crèmes en 

lotiondoekjes zijn altijd binnen handbereik.  

 

2. Overige 

2.1. Vuur, roken en medicijnen 

Er wordt op onze peuterspeelzaal nooit gebruik gemaakt van echt vuur. 

Medewerk(st)ers die roken gaan voor hun pauze altijd naar buiten en roken dus nooit binnen. Ze 

bergen aanstekers en sigaretten op een veilige plek op waar kinderen er geen toegang tot hebben. 

Medicijnen voor de kinderen zitten in een afgesloten EHBO-doos op een hoogte waar de kinderen 

niet bij kunnen. Medicijnen van medewerk(st)ers zelf bergen ze op op een plek die niet toegankelijk 

is voor kinderen.  

 

2.2. Warmwaterkraan 

Bij aanwezigheid van een warmwaterkraan wordt er met de kinderen afgesproken hier niet aan te 

zitten omdat de kraan heet water kan geven en ze zich dan kunnen verbranden (pijn doen). 

Warmwaterkranen worden dus niet gebruikt door de kinderen!  

Handen wassen gebeurt ook altijd onder toezicht van een medewerk(st)ers. Daarbij zijn kranen 

aanwezig in ruimtes waar kinderen nooit zonder toezicht komen. 

 

2.3. Thee en andere warme dranken 

Wanneer kinderen bij ons thee drinken gebeurt dit altijd aan tafel. De thee wordt lauwwarm 

geserveerd. 

We letten erop dat onze pedagogisch medewerk(st)ers en stagiaires hun thee op plekken zetten 

waar kinderen het liefst niet bij kunnen en anders ver op een tafel.  

Er wordt nooit thee gedronken met een kind op schoot. 

Als er veel thee wordt gemaakt, dan wordt dit in een thermoskan bewaard. 

De thee wordt nooit gemaakt met de kinderen erbij.  



Er wordt op gelet dat kopjes en bekertjes niet lekken en goede vaste oortjes hebben. 

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een tafelkleed zullen er nooit theekopjes met thee op gezet 

worden. 

 

 

 

 


