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Actieplan risico-inventarisatie veiligheid 
BSO Natuurlijk doen! 

 
 
 
Inventarisatiedatum:  maart 2017 
Locatie:            Welsum  
Uitgevoerd door:  Hans Boon 
Entree 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Entree Kind valt doordat het niet bij  

de trapleuning kan 
B2 

Te nemen maatregel leidster instrueert de kinderen rustig de trap op en af te lopen 
 
Bijzonderheden 
 
Voortgang Met regelmaat kinderen wijzen op de afspraken 
 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Entree Kind valt doordat de 

trapleuning niet goed vast zit 
uitgesloten 

Te nemen maatregel 
 
Bijzonderheden 
 
Voortgang 
 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Entree Kind glijdt van leuning en  

valt 
Uitgesloten 

Te nemen maatregel 
 
Bijzonderheden 
 
Voortgang 
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Locatie Scenario Urgentiecode 
Entree Kind struikelt over een 

kapotte trede 
Uitgesloten 

Te nemen maatregel 
 
Bijzonderheden 
 
Voortgang 
 
 
 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Entree Kind glijdt uit op een gladde 

trede 
B1 

Te nemen maatregel Bij het naar boven lopen loopt de leidster achter de kinderen bij het 
naar beneden lopen loopt de leidster voor de kinderen 

     Voeten vegen bij het naar boven lopen om natte treden te voorkomen. 
 
Bijzonderheden Treden zijn voorzien van anti slip strip 
 
Voortgang 
 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Entree Kind raakt bekneld tussen  

de trede van een open trap 
uitgesloten 

Te nemen maatregel 
 
Bijzonderheden Geen open trap 
 
Voortgang 
 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Entree kind valt van de trap af  B1 
Te nemen maatregel Leidster loopt bij het naar boven gaan achter de kinderen en bij het 

naar beneden gaan voorde kinderen. 
 
Bijzonderheden 
 
Voortgang 
 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Entree kind valt van de zijkant van  

de trap 
B2 

Te nemen maatregel Kinderen mogen niet op de leuning klimmen 
 
Bijzonderheden Kinderen gaan altijd onder begeleiding naar boven en beneden. 
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Voortgang Leidster is zich bewust van de risico’s 
 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Entree kind raakt bekneld tussen de  

spijlen van de balustrade 
uitgesloten 

Te nemen maatregel 
 
Bijzonderheden 
 
Voortgang 
 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Entree Kind struikelt over een  

oneffenheid 
B2 

Te nemen maatregel 
Jassen goed ophangen aan de kapstok. Geen spullen op de grond 
Bijzonderheden 
 
Voortgang 
De ouders worden geïnformeerd d.m.v. het uitdelen tijdens de contracttekening van de  
huisregels. De kinderen hangen hun jas netjes aan de kapstok met hulp van de leidsters,  
dit staat in de huisregels voor kinderen. Hier herinneren we de kinderen aan tijdens het  
ophangen van de jassen. 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Entree Kind glijdt uit over natte  

vloer 
B2 

Te nemen maatregel 
Ouders vragen goed hun voeten te vegen. En eventueel de vloer droog vegen door leiding 

als deze nat is. 
Bijzonderheden 
Er is bij de hoofdingang een zeer goede voetenmat aanwezig, waar de ouders en kinderen 

als eerste overheen moeten lopen. 
Voortgang 
bij nat weer vloer controleren bij binnenkomst ouders door leiding. 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Entree Kind glijdt uit over gladde  

vloer 
B2 

Te nemen maatregel 
Ouders vragen goed hun voeten te vegen. En eventueel de vloer droog vegen door de  
leiding. 
Bijzonderheden 
Er is bij de hoofdingang een zeer goede voetenmat aanwezig, waar de ouders en kinderen  
als eerste overheen moeten lopen. 
Voortgang 
Bij nat weer vloer controleren bij binnenkomst ouders door leiding. 
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Locatie Scenario Urgentiecode 
Entree Kind bezeerd zich aan  

oneffenheid (Muur) 
B2 

Te nemen maatregel Het is een steens muur dus ruw. Kinderen leren niet te stoeien bij 
het naar boven gaan maar rustig naar boven te lopen 

 
Bijzonderheden 
 
Voortgang 
Dagelijkse alert zijn.  
 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Entree Kind botst tegen 

kapstokhaak 
B2 

Te nemen maatregel Kapstok haken zijn naar de muur gedraaid. leidster helpt bij het 
ophangen van de jassen.  

 
Bijzonderheden 
 
Voortgang 
 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Entree Kind krijgt zijn vingers 

tussen de deur 
B1 

Te nemen maatregel 
Afspraak: er mogen geen kinderen zonder ouders of leiding in de hal zijn. Kinderen mogen 
niet zelf de deur open maken.   
Bijzonderheden 
Veiligheidsstrips zitten op de deur aan de scharnierkant 
Voortgang 
Afspraak kinderen niet zonder begeleiding in de hal. Ook is er een dranger op de deur 
geplaatst. 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Entree Kind valt door glas in de 

deur 
uitgesloten 

Te nemen maatregel 
 
Bijzonderheden Er zit veiligheidsglas in de deur 
 
Voortgang 
 
 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Entree Kind valt door ruit uitgesloten 
Te nemen maatregel 
 
Bijzonderheden 
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Voortgang 
 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Entree Kind valt uit open raam uitgesloten 
Te nemen maatregel 
 
Bijzonderheden 
Bij de entree is geen raam die open kan. 
Voortgang 
 
 
 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Entree Kind botst of valt tegen 

radiator 
Uitgesloten 

Te nemen maatregel 
 
Bijzonderheden 
Er is geen radiotor aanwezig bij de entree 
Voortgang 
 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Entree  Kind struikelt door 

onvoldoende licht                      
 B2 

Te nemen maatregel 
Zorgen dat gedurende de openingstijden er altijd licht aan staat.. 
Bijzonderheden 
 
Voortgang 
Zorgen dat het licht bij opening wordt aangedaan. Op voorraad hebben van reserve lampen 

en reserve stoppen. Elke laatste vrijdag van de maand controleren of er voldoende 
reserve lampen en reserve stoppen zijn.  

 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Entree Lamp wordt stuk gegooid en  

glas valt naar beneden 
uitgesloten 

Te nemen maatregel 
 
Bijzonderheden Geen lampen die stukgegooid kunnen worden. Lampen zitten verzonken 

in plafond 
 
Voortgang 
 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Entree Kind komt in contact met 

elektriciteit 
uitgesloten 

Te nemen maatregel 
We hebben geen elektriciteit in de hal 
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Bijzonderheden 
 
Voortgang 
 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Entree Kind drinkt van 

schoonmaakmiddel 
Uitgesloten 

Te nemen maatregel 
. 
Bijzonderheden 
Er is geen schoonmaakmiddel aanwezig in de entree 
Voortgang 
 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Entree Kind eet van giftige plant uitgesloten 
Te nemen maatregel 
Er staan geen planten in de entree. 
Bijzonderheden 
 
Voortgang 
 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Entree Kind eet sigaretten of 

medicijnen uit de tas van  
een ouder of leidster 

B1 

Te nemen maatregel 
Afspraak: tassen mogen niet rondslingeren, de ouder dient te allen tijde de eigen tas in de 
gaten te houden. Afspraak: in de tassen van de kinderen die in de hal  
achterblijven, mogen geen medicijnen zitten. Afspraak: kinderen niet zonder begeleiding in  
de hal. 
Bijzonderheden 
De tassen van het personeel staan niet bij de entree, maar in en afgesloten kast 
Voortgang 
Afspraak: kinderen niet zonder begeleiding in de hal. Taak personeel is om  te zorgen dat  
de ouders zich aan de afspraken houden.. 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Entree Kind rent ongezien naar 

buiten 
B1 

Te nemen maatregel 
Afspraak: kinderen niet zonder begeleiding in de hal. Kinderen mogen niet zelf de deur 
open maken.   
Bijzonderheden 
Er zit een dranger op de deur. 
Voortgang 
Rond de haal- en brengtijden zorgen dat het kind altijd onder begeleiding is en nooit de 
deur open maakt. 
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Leefruimte 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Leefruimte Kind struikelt over een  

oneffenheid 
B2 

Te nemen maatregel 
Afspraak: laat geen losse voorwerpen op de grond slingeren.  
Scherpe hoeken op ooghoogte afschermen. 
Bijzonderheden 
Scherpe hoeken worden op ooghoogte afgeschermd. 
Voortgang 
Afspraak: laat geen losse voorwerpen op de grond slingeren. Dagelijks na het vrijspelen  
van de kinderen de losse voorwerpen die op de grond liggen opruimen. 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Leefruimte Kind bezeerd zich aan een  

oneffenheid 
B2 

Te nemen maatregel 
Scherpe hoeken op ooghoogte afschermen. 
Bijzonderheden 
 
Voortgang 
Scherpe hoeken worden op ooghoogte afgeschermd. 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Leefruimte Kind krijgt zijn vingers  

tussen de deur 
B1 

Te nemen maatregel 
Afspraak: goed opletten en kleine kinderen begeleiden. 
 
Bijzonderheden Er is maar 1 deur, de deur naar het toilet 
 
Voortgang 

 
 

Locatie Scenario Urgentiecode 
Leefruimte Kind valt door glas in deur uitgesloten 
Te nemen maatregel 
 
Bijzonderheden 
 
Voortgang 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Leefruimte Kind valt door ruit B1 
Te nemen maatregel 
Het raam op de groep bevind zich op 100 centimeter hoogte. Zorgen dat er geen 
opstapmogelijkheden voor het raam zijn. 
Bijzonderheden Dik isolatieglas nagenoeg onmogelijk om doorheen te vallen 
 
Voortgang 
Afspraak:  

Locatie Scenario Urgentiecode 
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Locatie Scenario Urgentiecode 
Leefruimte Lamp wordt stuk gegooid en  

glas valt naar beneden 
B2 

Te nemen maatregel 
Afspraak: niet gooien met voorwerpen. 
Bijzonderheden 
Over het algemeen gooien de kinderen binnen niet met voorwerpen. 
Voortgang 
Mocht er zich een situatie voordoen dat een kind wil gaan gooien met voorwerpen, het kind  
aan de afspraak herinneren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leefruimte Kind valt uit open raam uitgesloten 
Te nemen maatregel 
 
Bijzonderheden 
 
Voortgang 
 

Locatie Scenario Urgentiecode 
Leefruimte Kind botst of valt tegen  

radiator 
B2 

Te nemen maatregel 
De afspraak met de kinderen is: niet rennen in de ruimte. Dit wordt regelmatig met de 
kinderen besproken, ook als kinderen rennen, zullen zij meteen weer op de regel gewezen 
worden.  
Bijzonderheden 
 
Voortgang 
Deze afspraak wordt regelmatig met de kinderen besproken, ook als kinderen rennen,  
zullen zij meteen weer op de regel gewezen worden.  

Locatie Scenario Urgentiecode 
Leefruimte  Kind struikelt door  

onvoldoende licht 
B2 

Te nemen maatregel 
Bij openen het licht aan doen. 
Bijzonderheden 
 
Voortgang 
Elke dag bij binnen komst het licht aandoen. Zie openingsprotocol 
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Locatie Scenario Urgentiecode 
Leefruimte Kind komt in contact met  

elektriciteit 
B1 

Te nemen maatregel 
Kindveilige wandcontactdozen plaatsen en stopcontactbeveiligers. Nagaan of op alle  
groepen een aardlekschakelaar geplaatst is. 
Bijzonderheden 
 
Voortgang 
De stopcontacten zijn beveiligd en worden 1 keer per maand gecontroleerd. Verder is de  
leefruimte voorzien van een aardlekschakelaar.  
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Leefruimte Kind trekt aan  

elektriciteitssnoer en krijgt  
apparaat op zich 

B1 

Te nemen maatregel 
Apparaten zodanig opstellen dat ze niet bereikbaar zijn voor kinderen. 
Bijzonderheden 
 
Voortgang 
Leidsters worden tijdens de teamvergadering op de hoogte gebracht van de risico  
inventarisatie en zijn zich bewust van dit risico en handelen ernaar. 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Leefruimte  Kind drinkt van  

schoonmaakmiddel 
B1 

Te nemen maatregel 
Alle schoonmaakmiddelen buiten het bereik van kinderen bewaren.  
Bijzonderheden 
Schoonmaakmiddelen staan in afgesloten kast 
Voortgang 
Leidsters worden tijdens de teamvergadering op de hoogte gebracht van de risico  
inventarisatie en zijn zich bewust van dit risico en handelen ernaar. 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Leefruimte Kind stoot zich tegen  

meubilair 
B2 

Te nemen maatregel 
Voldoende loopruimte om meubilair creëren. Meubilair strategisch opstellen. Scherpe  
hoeken afschermen. 
Bijzonderheden 
Er is voldoende loopruimte rondom de meubelen en de scherpe hoeken zijn afgeschermd. 
Voortgang 
Bij verschuiven van de meubels wordt hier rekening mee gehouden. 
 
 
 
 
 
 
 

locatie Scenario Urgentiecode 

Leefruimte Kast valt om en kind komt  B1 
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Locatie Scenario Urgentiecode 
Leefruimte Decorstuk op onderbeen  

van kind gevallen 
B1 

Te nemen maatregel 
Onstabiele voorwerpen vastzetten.  
Bijzonderheden 
Alle decorstukken zijn deugdelijk bevestigd aan de muur. 
Voortgang 
Alle decorstukken zijn deugdelijk bevestigd aan de muur. 
Als er nieuwe decorstukken bijkomen deze ook goed bevestigen. 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Leefruimte Kind verwond zich aan  

scherp speelgoed of  
splinters aan speelgoed 

B2 

Te nemen maatregel 
Speelgoed dat stuk is en scherpe randen heeft weggooien. Speelgoed waar splinters  
aanzitten schuren. 
Bijzonderheden 
 
Voortgang 
Tijdens de schoonmaak en het opruimen van speelgoed, controleren op defecten. Elke  
maand wordt het speelgoed gecontroleerd op defecten. Het speelgoed wordt dan gemaakt  
of verwijderd. 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Leefruimte Kind brandt zich aan  

soldeerbout 
Uitgesloten 

Te nemen maatregel 
 
Bijzonderheden 
Er is geen soldeerbout aanwezig 
Voortgang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leefruimte Kast valt om en kind komt  
onder de kast terecht 

B1 

Te nemen maatregel 
Afspraak: kinderen mogen niet in de kasten klimmen. 
Bijzonderheden Er staan stevige stabiele kasten met deuren  
 
Voortgang zorgen dat deuren dicht zijn zodat er in klimmen onmogelijk is 
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Locatie Scenario Urgentiecode 
Leefruimte Kind heeft toegang tot  

lucifers/ aanstekers 
B1 

Te nemen maatregel 
Op onze BSO is de regel dat er geen tassen op de groepen worden bewaard  
waarin evt. lucifers en/of aanstekers kunnen zitten.  
Bijzonderheden 
 
Voortgang 
De tassen worden buiten het bereik van de kinderen bewaard.  
 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Leefruimte Kind brand zich aan heet  

water 
B1 

Te nemen maatregel Kinderen komen niet alleen in het keukentje  
 
Bijzonderheden 
Er is geen heet water aanwezig, als medewerkers thee drinken, zal dit afgekoeld zijn met 
koud water. Het is een open keuken dus goed in het zicht 
Voortgang kinderen er op aanspreken als ze zonder begeleiding in de keuken zijn 
 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Leefruimte Thee komt  

Over een kind heen 
B1 

Te nemen maatregel 
Afspraak: geen thee drinken als er een kind op schoot zit en de thee wordt altijd afgekoeld  
met koud water als er kinderen in de buurt zijn. 
Bijzonderheden 
 
Voortgang 
Leidsters worden tijdens de teamvergadering op de hoogte gebracht van de risico  
inventarisatie en zijn zich bewust van dit risico en handelen ernaar. 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Leefruimte Kind zaagt in vinger uitgesloten 
Te nemen maatregel 
 
Bijzonderheden 
Wij hebben geen zaag op de groep 
Voortgang 
 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Leefruimte Kind botsten tegen elkaar B2 
Te nemen maatregel 
Afspraak: niet rennen op de groep. Meubilair strategisch plaatsen. 
Bijzonderheden 
 
Voortgang 
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Kinderen worden zodra ze gaan rennen gewezen op de afspraak.  
 
 
 
 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Leefruimte Kind botst tegen object B2 
Te nemen maatregel 
Afspraak: niet rennen op de groep. Meubilair strategisch plaatsen. 
Bijzonderheden 
 
Voortgang 
Kinderen worden zodra ze gaan rennen gewezen op de afspraak.  
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Leefruimte Kind word door huisdier  

gebeten 
Uitgesloten 

Te nemen maatregel 
Wij hebben geen huisdieren, afspraak: ouders die huisdieren meenemen bij het brengen en  
halen, moeten deze buiten laten. 
Bijzonderheden 
Wij hebben geen huisdieren,  
Voortgang 
Wij hebben geen huisdieren, afspraak: ouders die huisdieren meenemen bij het brengen en  
halen, moeten deze buiten laten. Zie huisregels 
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Buitenruimte 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Buitenruimte Kind valt van speeltoestel B1 
Te nemen maatregel 
 De kinderen onder toezicht laten spelen op het speeltoestel. Afspraak niet op het  
speeltoestel staan.  
Bijzonderheden 
 
Voortgang 
Als de kinderen buitenspelen is er altijd 1 leidster aanwezig die toezicht houdt en de  
kinderen wijst op de gemaakte afspraken.  
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Buitenruimte Kind valt door defect  

materiaal 
B1 

Te nemen maatregel 
Voordat wij gaan buitenspelen controleren wij de buitenspeelplaats op defect materiaal.  
Defect materiaal wordt door ons direct verwijderd. 
Bijzonderheden 
 
Voortgang 
 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Buitenruimte Kind blijft met koordje van  

capuchon achter glijbaan  
hangen 

Uitgesloten 

Te nemen maatregel 
 
Bijzonderheden Er is geen glijbaan 
 
Voortgang 
 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Buitenruimte Kind komt met nek klem te  

zitten tussen traptrede 
Uitgesloten 

Te nemen maatregel 
 
Bijzonderheden 
Bij de buitenruimte is geen trap aanwezig, dus kan een kind niet klem komen te zitten 
tussen een traptrede. 
Voortgang 
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Locatie Scenario Urgentiecode 
Buitenruimte Kind verwond zich aan 

scherpen rand van  
speeltoestel 

B2 

Te nemen maatregel 
Voordat er mee gespeeld gaat worden wordt het gecontroleerd op oneffenheden. 
Bijzonderheden 
 
Voortgang 
Elk speeltoestel dat gebruikt wordt of in de toekomst aangeschaft wordt, wordt voor gebruik 

gecontroleerd op onvolkomenheden. 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Buitenruimte Kind krijgt splinter in vinger B2 
Te nemen maatregel 
Beschadigd hout repareren of vervangen. Afspraak: elke keer als we buiten spelen de  
speeltoestellen controleren. 
Bijzonderheden 
 
Voortgang 
Beschadigd hout repareren of vervangen. Elke maand het buitenspeelgoed controleren op  
defecten of oneffenheden. Indien aanwezig direct repareren of verwijderen. 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Buitenruimte Kind struikelt over  

speeltoestel 
B2 

Te nemen maatregel 
Kinderen leren om uit te kijken. 
Bijzonderheden 
 
Voortgang 
Kinderen leren om uit te kijken. 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Buitenruimte Kind botst tegen  

speeltoestel, obstakel of  
ander kind 

B2 

Te nemen maatregel 
Afspraak: Kinderen leren om uit te kijken. Genoeg speel en loopruimte voor de kinderen  
creëren.  
Bijzonderheden 
 
Voortgang 
Kinderen leren om uit te kijken. De leidsters letten erop of er genoeg speelruimte is voor de  
kinderen, eventuele losse objecten kunnen dan aan de kant worden gezet. 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Buitenruimte Kind botst tegen ander kind  

op schommel 
Uitgesloten 

Te nemen maatregel 
 
Bijzonderheden 
Wij hebben geen schommel. 
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Voortgang 
. 
 
 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Buitenruimte Vinger van kind komt klem  

te zitten in holle buis 
Uigesloten 

Te nemen maatregel 
.  
Bijzonderheden 
Wij hebben geen holle buizen in de buitenruimte. 
Voortgang 
 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Buitenruimte Beknellen van vinger bij  

schommel 
Uitgesloten 

Te nemen maatregel 
.  
Bijzonderheden 
Wij hebben geen schommel. 
Voortgang 
 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Buitenruimte Kind valt van veerwip door   

defect materiaal 
Uitgesloten 

Te nemen maatregel 
 
Bijzonderheden 
Wij hebben geen veerwip 
Voortgang 
 
 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Buitenruimte Kind snijdt zich aan zwerfvuil  

in de zandbak 
B2 

Te nemen maatregel 
Het buitenspeelgoed  en de zandbak voor het naar buiten gaan controleren op zwerfvuil.  
De deksel moet ten alle tijden, als niet met de zandbak wordt gespeeld, gesloten zijn. 
Bijzonderheden 
 
Voortgang 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Buitenruimte Kind stoot zich tegen de  

rand van de zandbak 
B2 

Te nemen maatregel 
Zandbak strategisch plaatsen. 
Bijzonderheden 
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Voortgang 
Aan de hand van ongevallenregistratieformulieren nagaan of het ook werkelijk een  
strategische plaats is. Zo niet de zandbak van plaats veranderen. 
 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Buitenruimte Kind rent al spelend straat  

op 
B1 

Te nemen maatregel 
Kinderen blijven op de speelplaats 
Bijzonderheden 
Er zijn geen doorgaande wegen bij de speelplaats 
Voortgang 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Buitenruimte Kind bezeerd zich aan de  

omheining 
B2 

Te nemen maatregel 
Scherpe onderdelen verwijderen. 
Bijzonderheden 
 
Voortgang 
Bij het buitenspelen de omheining controleren op oneffenheden. Elke  maand de  
buitenspeelplaats en de materialen controleren. Hier valt ook de controle van de omheining  
onder. Indien er defecten of oneffenheden worden gevonden, zullen deze direct gemaakt of  
verwijderd worden.  
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Buitenruimte Kind kruipt onder de  

omheining en komt klem te  
zitten 

uitgesloten 

Te nemen maatregel 
 
Bijzonderheden 
Is onmogelijk bij de omheining. 
Voortgang 
 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Buitenruimte Kind klimt op de omheining  

en valt  
B1 

Te nemen maatregel 
Klimmen bemoeilijken door opstapmogelijkheden te verwijderen. Afspraak: niet op de  
omheining klimmen. 
Bijzonderheden 
 
Voortgang 
Kinderen niet lang zonder toezicht laten buitenspelen. Mocht er een kind op de omheining 

willen klimmen, het aan de gemaakte afspraak herinneren.  
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Locatie Scenario Urgentiecode 
Buitenruimte Kind valt door glazen  

scherm 
Uitgesloten  

Te nemen maatregel 
 
Bijzonderheden 
Geen glazen scherm aanwezig 
Voortgang 
 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Buitenruimte Kind struikelt over een  

boomwortel 
B2 

Te nemen maatregel 
Uitstekende boomwortels verwijderen. 
Bijzonderheden 
Er zijn geen blootliggende boomwortels 
Voortgang 
Kinderen niet lang zonder toezicht laten buitenspelen. Mocht  er tijdens de dagelijkse  
controle van de buitenspeelplaats een boomwortel zichtbaar zijn, dan wordt dit doorgeven 

de klusjesman. 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Buitenruimte  Kind struikelt over een  

oneffenheid 
B2 

Te nemen maatregel 
Er wordt gespeeld op tegels. Deze liggen recht en netjes 
Bijzonderheden 
 
Voortgang 
Kinderen worden er tijdens het buitenspelen op geattendeerd het speelgoed weer aan de  
kant te zetten als ze ermee hebben gespeeld. 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Buitenruimte  Kind glijd uit over een natte  

plek 
B2 

Te nemen maatregel 
Kinderen leren op te letten 
Bijzonderheden 
 
Voortgang 
 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Buitenruimte Kind rent tegen een obstakel B2 
Te nemen maatregel 
Obstakels buiten de looproute plaatsen. Kinderen leren om uit te kijken en voor zich te  
kijken. 
Bijzonderheden 
 
Voortgang 
Bij het buitenspelen hier op letten. 
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Locatie Scenario Urgentiecode 
Buitenruimte Kind botst tegen een fiets B2 
Te nemen maatregel 
Niet teveel los speelgoed tegelijk gebruiken. Kinderen leren om uit te kijken en voor zich te  
kijken. 
Bijzonderheden 
 
Voortgang 
Elke keer bij het buitenspelen opletten dat er niet teveel speelgoed tegelijk wordt  
aangeboden.  
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Buitenruimte Kind valt van fiets B1 
Te nemen maatregel 
Kinderen materiaal aanbieden op niveau. 
Bijzonderheden 
 
Voortgang 
Op dit moment is er nog geen fiets aanwezig, mocht dit wel zo zijn dan zullen wij dit  
opnemen in de risico inventarisatie. 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Buitenruimte Kind bezeert zich aan  

zwerfvuil 
B2 

Te nemen maatregel 
Voor het naar buiten gaan de speelplaats controleren op zwerfvuil. Volgens het  
Buitenspeelprotocol. 
Bijzonderheden 
 
Voortgang 
Elke keer als er buiten gespeeld wordt moet dit protocol nageleefd worden.  
 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Buitenruimte Kind wordt omvergelopen B2 
Te nemen maatregel 
Leren kinderen te laten opletten waar zij lopen/ spelen. 
Bijzonderheden 
 
Voortgang 
 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Buitenruimte Kind raakt te water B1 
Te nemen maatregel 
Kinderen mogen niet in de struiken dus bij de sloot komen. Nabijheid garanderen. 
Bijzonderheden 
Er is een smalle ondiepe sloot in de nabijheid van de speel locatie afgescheiden van de 

locatie met struiken. leidsters zijn op de hoogte van de risico’s  
Voortgang Gevaar benadrukken en consequent alert zijn. 
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Locatie Scenario Urgentiecode 
Buitenruimte Kind raakt te water tijdens  

het vlotten bouwen 
uitgesloten 

Te nemen maatregel 
 
Bijzonderheden 
Er worden geen vlotten gebouwd 
Voortgang 
 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Buitenruimte Kind valt met skaten Uitgesloten 
Te nemen maatregel 
 
Bijzonderheden 
Geen skates aanwezig 
Voortgang 
 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Buitenruimte Kind botst met skaten op  

een ander kind 
Uitgesloten 

Te nemen maatregel 
 
Bijzonderheden 
Geen skates aanwezig 
Voortgang 
 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Buitenruimte Kind valt van trampoline uitgesloten 
Te nemen maatregel 
Er is geen trampoline 
Bijzonderheden 
 
Voortgang 
 



 20 

Sanitair 
 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Sanitair kinderen Kind glijdt uit over een  

natte vloer 
B2 

Te nemen maatregel 
Niet dweilen als er kinderen rondlopen en als er geknoeid wordt dit direct opruimen. 
Bijzonderheden 
Kinderen begeleiden met naar het toilet gaan. 
Voortgang 
Mocht de vloer nat zijn dan wordt er direct gedweild. 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Sanitair kinderen Kind brand zich aan heet  

water 
uitgesloten 

Te nemen maatregel 
. 
Bijzonderheden 
Er is geen heet water in sanitair 
Voortgang 
 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Sanitair kinderen Kind drinkt van  

schoonmaakmiddelen 
uitgesloten 

Te nemen maatregel 
Geen schoonmaakmiddelen in sanitair aanwezig 
Bijzonderheden 
 
Voortgang 
Leidsters letten erop dat schoonmaakartikelen buiten het bereik van de kinderen wordt  
gehouden.  
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Keuken 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Keuken Kind brand zich aan de  

kookplaat 
uitgesloten 

Te nemen maatregel 
 
Bijzonderheden 
Op de bso is geen kookplaat aanwezig. 
Voortgang 
 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Keuken Kind trekt een pan van het  

fornuis 
uitgesloten 

Te nemen maatregel 
 
Bijzonderheden 
Op de bso is geen kookplaat aanwezig. 
Voortgang 
 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Keuken Kind brand zich aan oven  

tijdens koekjes bakken 
uitgesloten 

Te nemen maatregel 
. 
Bijzonderheden Geen oven aanwezig 
 
Voortgang 
 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Keuken Kind brand zich aan ovenruit 

 
uitgesloten 

Te nemen maatregel 
 
Bijzonderheden Geen oven aanwezig 
 
Voortgang 
 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Keuken Kind loopt brandwonden op  

door de waterkoker over  
zich heen te trekken. 

B1 

Te nemen maatregel 
Kinderen mogen de waterkoker niet gebruiken 
Bijzonderheden 
 
Voortgang Kinderen hier op wijzen 
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Locatie Scenario Urgentiecode 
Keuken Kind heeft toegang tot  

lucifers/ aanstekers 
B1 

Te nemen maatregel 
Op onze BSO is de regel dat er geen tassen op de groepen worden bewaard  
waarin evt. lucifers en/of aanstekers kunnen zitten. In het halletje waar de tassen van de  
kinderen worden bewaard mogen kinderen alleen onder toezicht zijn, dan wel van een  
leidster of van een ouder. 
Bijzonderheden 
 
Voortgang 
De tassen worden buiten het bereik van de kinderen bewaard.  
 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Keuken Kind brand zich aan heet  

water. 
B1 

Te nemen maatregel Kinderen mogen niet alleen gebruik maken van de keuken 
 
Bijzonderheden Kinderen kunnen er niet makkelijk bij 
 
Voortgang Afspraken regelmatig doornemen met kinderen 
 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Keuken Kind krijgt hete thee over  

zich heen. 
B1 

Te nemen maatregel 
Altijd zorg voor dragen dat de thee hoog staat en afgekoeld is met koud water. 
Bijzonderheden 
 
Voortgang 
Leidsters worden tijdens de teamvergadering op de hoogte gebracht van de risico  
inventarisatie en zijn zich bewust van dit risico en handelen ernaar. 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Keuken Kind snijdt zich aan een  

mes. 
B1 

Te nemen maatregel 
Messen in hoog keukenkastje opbergen. Geen messen op het aanrecht of onbeheerd op  
tafel laten liggen.  
 
Bijzonderheden 
 
Voortgang 
Messen worden door de leidsters uit de buurt van kinderen gehouden. 
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Locatie Scenario Urgentiecode 
Keuken Kind drinkt van 

schoonmaakmiddelen 
B1 

Te nemen maatregel 
Schoonmaakmiddelen staan in gesloten kast 
Bijzonderheden 
 
Voortgang 
Afspraak: zodra de schoonmaakmiddelen gebruikt zijn, direct opbergen en deur op slot 
 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Keuken Kind glijdt uit over gladde  

vloer 
B2 

Te nemen maatregel 
Er wordt gedweild als de kinderen niet in de keuken zijn en als er gemorst wordt, dan wordt  
dit direct opgeruimd. 
Bijzonderheden 
 
Voortgang 
Aangezien de keuken zich op de groep bevind, kan het zijn dat tijdens het dweilen er  
kinderen op de groep zijn. Deze worden door de leidsters dan even aantafel gezet, zodat  
zij niet kunnen uitglijden. 
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Bergruimte 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Bergruimte Kind drinkt van  

schoonmaakmiddelen  
B1 

Te nemen maatregel 
Het schoonmaakmiddel wordt in de berging in een afgesloten kast bewaard waar de 

kinderen niet bij kunnen. 
Bijzonderheden 
 
Voortgang 
Afspraak: kinderen mogen niet in de bergruimte komen.. 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Bergruimte Kind krijgt giftige stoffen binnen  

omdat voedsel naast gevaarlijke  
stoffen wordt opgeborgen 

Uitgesloten 

Te nemen maatregel 
In de bergruimte bewaren wij geen voedsel, deze worden in een kast op de groep bewaard 
Bijzonderheden 
 
Voortgang 
Afspraak: kinderen mogen niet in de bergruimte komen.. 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Bergruimte Kind verbrand zich aan heet  

water  
uitgesloten 

Te nemen maatregel 
 
Bijzonderheden Geen heet water in bergruimte. 
 
Voortgang 
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Locatie Scenario Urgentiecode 
Sanitair volwassenen Kind drinkt van  

schoonmaakmiddelen 
uitgesloten 

Te nemen maatregel 
 
Bijzonderheden Schoonmaakmiddelen worden in gesloten kast bewaard 
 
Voortgang 
 
 
 
Omgeving 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Omgeving Kind moet oversteken  

tussen geparkeerde auto’s 
B1 

Te nemen maatregel 
Mochten wij buiten het hek moeten oversteken met de kinderen dan geld als afspraak:  
Goed luisteren naar de pedagogisch medewerk(s)er(s). 
Bijzonderheden De BSO bevindt zich in een heel rustig gebied met nauwelijks verkeer 
 
Voortgang 
Mochten wij op een andere locatie moeten oversteken met de kinderen dan zullen wij van 

te voren  
de kinderen uitleggen dat ze goed moeten luisteren naar de leidster(s) en elkaar een hand 

geven.  
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Omgeving Kind rent de weg op als het  

wordt opgehaald 
B1 

Te nemen maatregel 
Afspraak: Kinderen blijven bij de leidster. Er is altijd een warme overdracht 
Bijzonderheden Er is nauwelijks verkeer 
 
Voortgang 
Bij alle breng en haal momenten wordt er door het personeel op gelet dat deze afspraak  
wordt nageleefd.  
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Omgeving Kind rent al spelend de  

straat op. 
B1 

Te nemen maatregel 
Afspraak: Kind mag alleen onder begeleiding van een ouder of leidster naar buiten 
 
Bijzonderheden 
 
Voortgang 
Bij alle breng en haal momenten wordt er door het personeel op gelet dat deze afspraak  
wordt nageleefd.  
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Locatie Scenario Urgentiecode 
Omgeving Kind bezeerd zich aan  

omheining 
uitgesloten 

Te nemen maatregel 
 
Bijzonderheden 
 
Voortgang 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Omgeving Kind kruipt onder de  

omheining en komt klem te  
zitten 

uitgesloten 

Te nemen maatregel 
 
Bijzonderheden 
 
Voortgang 
  
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Omgeving Kind kruipt tussen de spijlen  

en komt klem te zitten 
uitgesloten 

Te nemen maatregel 
 
Bijzonderheden 
 
Voortgang 
 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Omgeving Kind klimt op de omheining  

en valt 
uitgesloten 

Te nemen maatregel 
 
Bijzonderheden 
 
Voortgang 
 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Omgeving Kind struikelt over een  

boomwortel 
B2 

Te nemen maatregel 
Leren de kinderen te laten uitkijken voor uitstekende boomwortels. 
Bijzonderheden 
Er zijn geen blootliggende boomwortels in de directe omgeving 
Voortgang 
Leren de kinderen te laten uitkijken voor uitstekende boomwortels 
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Locatie Scenario Urgentiecode 
Omgeving Kind struikelt over een  

oneffenheid 
B2 

Te nemen maatregel 
Kinderen leren opletten als ze in de omgeving lopen. Kinderen worden door de leidsters 

gewezen op eventuele oneffenheden. 
Bijzonderheden 
 
Voortgang 
Kinderen leren opletten als ze in de omgeving lopen. 
 
Locatie Scenario Urgentiecode 
Omgeving Kind glijdt uit op een natte  

plek. 
B2 

Te nemen maatregel 
Kinderen leren opletten als zij in de omgeving lopen. Kinderen worden door de leidsters 

gewezen op eventuele plassen en natte plekken in de omgeving waar zij over zouden 
kunnen uitglijden. 

Bijzonderheden 
 
Voortgang 
 
 
 
 


