
 

 

Mundo’s veiligheid en gezondheidsbeleid 
 
Veiligheid en gezondheid zijn twee zaken die iedere ouder belangrijk vind voor zijn/haar kind. 
Thuis doe je je best om te zorgen voor voldoende veiligheid en om je kind gezond te houden 
door goede voeding, voldoende rust en de dagelijkse hygiëne. Ook op de opvang hebben we 
veel aandacht voor deze zaken.   
 
Volgens de regels in de Wet Kinderopvang maakt Kinderopvang Mundo jaarlijks een 
inventarisatie van allerlei mogelijk risicovolle zaken op het gebied van veiligheid en 
gezondheid.  Soms kom je hierdoor weer zaken tegen die opgelost kunnen worden, als 
bijvoorbeeld het vervangen van een kapotte deurstrip. Daarnaast is het een moment om 
gemaakte afspraken over veiligheid en gezondheid te evalueren.  Hierbij vragen we ons af of 
de afspraken bekend zijn bij de medewerkers en of ze nog nuttig zijn. Je kunt hierbij denken 
aan afspraken over het veilig slapen bij de jonge kinderen of afspraken over het handen 
wassen en het omgaan met zieke kinderen. Ook zijn er met elkaar afspraken gemaakt over 
bijvoorbeeld  het opruimen van speelgoed, het buiten spelen, het veilig  onderweg zijn bij 
uitstapjes  of het veilig van school naar de BSO lopen. 
 
Tijdens de jaarlijkse inspectie door de GGD wordt gekeken of wij deze inventarisatie volledig 
hebben gemaakt  en of we actie nemen als dit nodig is. Ook tijdens de observatie door de 
GGD inspecteur wordt er gelet op de wijze waarop wij op de locatie omgaan met deze 
zaken, bijvoorbeeld bij het verschonen van kinderen of bij het eten/drinken.  
 
De uitkomsten van de inventarisatie en van de inspectie worden met de Oudercommissie 
van de locatie besproken. De Oudercommissie kan meedenken over de veiligheid en 
gezondheid op locatie en kan hier zelf ook meldingen over doen. De Oudercommissie doet 
dit namens alle ouders van een locatie. U kunt dus ook bij de Oudercommissie terecht als u 
vragen of opmerkingen heeft.  
 
Los van de jaarlijkse inventarisatie kunnen ook klachten en ongevallen leiden tot aanpassing 
van beleid of het maken van nieuwe afspraken. Deze klachten en ongevallen worden 
besproken met het team en zo snel mogelijk opgelost.  
Ieder jaar wordt er op locatie ook een ontruimingsoefening uitgevoerd. Iedere locatie heeft 
een bedrijfshulpverlener die de oefening begeleid en evalueert. Zo weten we wat we moeten 
doen al er reden is om het pand te verlaten. 
 
Eén keer per jaar maakt iedere manager een analyse van de diverse zaken die te maken 
hebben met veiligheid en gezondheid. Deze worden ook organisatie breed gedeeld, zo leren 
we van elkaar en blijven we continue verbeteren. 
 
 


