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Wet kinderopvang

1. Wet IKK geeft mogelijkheden

2. Doordacht beleid

3. Het nieuwe toezichthouden

4. Beleid veiligheid en gezondheid 

1. Quickscans

2. Eigen format



Wet kinderopvang

1. De houder heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de 
op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat er in de 
dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 

2. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat in ieder geval: a. een concrete beschrijving van de wijze 
waarop de houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de 
beroepskrachten een continue proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en 
actualiseren; b. een concrete beschrijving van de risico’s die de opvang van kinderen van het desbetreffende 
kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval wordt ingegaan op: 1°. de voornaamste risico’s met 
grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 2°. de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de 
gezondheid van kinderen

3. Een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s 
waarvan de gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve 
geen risico’s vormen als bedoeld onder b;



Wet 
kinderopvang

• Kleine risico’s 

• Grote risico’s 

• Ongevallen en bijna 

ongevallen registratie



Voorbeelden

• Ik weet dat het goed is dat kinderen uit het zicht spelen (bijvoorbeeld in 
een rustig hoekje) buiten spelen?

• Ik wil graag vuur maken met de kinderen. Hoe pas ik dit in, in mijn beleid?

• Ik heb een boomstam in mijn tuin en daar groeien af  en toe 
paddenstoelen op en hij is een beetje glad. Moet de boomstam weg?

• Kinderen mogen bij ons met messen werken.

• Boompje klimmen mag bij ons niet omdat we bang zijn voor de gevolgen 
wanneer een kind letsel oploopt. Is dat terecht?

• Spelen met materialen die geen speelgoed zijn (zoals kratten, 
boomstamschijven, touwen, kleden) mag dat?



De kracht van 
avontuurlijk buitenspelen

• Laat de angst los!

• Zet kinderen op nummer 1

• Vorm een gedegen visie en draag 

deze uit

• Onderscheid je



Avontuurlijk buitenspelen in het beleid

• Vorm een gedegen visie over kleine en grote risico’s

• Kleine risico’s 

• Grote risico’s 

• Neem de mogelijkheid alles goed te beschrijven

• Ongevallen en bijna ongevallen registratie



Casussen


