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 1. Module: Schuur naast fietsenhok. 
 
Scenario 1 Een (stelling) kast valt om en een kind of medewerker komt eronder terecht. 
Maatregelen: 
- Zet wand- , stellingkasten vast aan de muur. 
- Controleer deze regelmatig of het nog vast zit. 
- Maak afspraken dat kinderen niet in de schuur komen, zonder begeleiding. 
Scenario 2 Kind bezeert zich aan opgeslagen speelgoed/materiaal of gereedschap. 
Maatregelen: 
- Kinderen niet in de schuur laten en deur altijd op slot. 
- Groot gereedschap ophangen aan de daarvoor bestemde ophanghaken. 
- Klein tuingereedschap in de stellingkast, ander gereedschap (hamer enz) 
   in de gereedschapskist, deze staat in de kast in het magazijn binnen. 
Scenario 3 Kind en/of medewerker valt door glas in of naast de deur of  
                   valt door ruit van raam. 
Maatregelen: 
- Ramen in de schuur zitten hoog, dit is dubbelglas, hier kan men niet doorheen vallen. 
- Markering op het glas is niet nodig, raam zit hoog. 
- Met het buitenspelen de kinderen NIET tegen de vensterbank van de van de  
  lerarenkamer laten leunen, of met ballen in de buurt laten spelen. 
Scenario 4 Kind komt in contact met bestrijdingsmiddelen. 
Maatregelen: 
Niet van toepassing. 
Onkruid word door de conciërge met de hand geplukt. 

 

2.Module: Magazijn binnen. 

Scenario 1 Een (stelling) kast valt om of kind/medewerker komt eronder terecht. 
Maatregelen: 
-  Zet wand- , stellingkasten vast aan de muur. 
- Controleer deze regelmatig of het nog vast zit. 
Scenario 2 Kind bezeert zich aan opgeslagen speelgoed/speelmateriaal  
                   of gereedschap. 
- Gereedschap wordt bewaard in een daarvoor bestemde kist. Deze kist staat in  
   een gesloten kast. 
- Magazijn heeft twee deuren, als er niemand op het kantoor in het magazijn 
  aanwezig dan blijft er 1 deur gesloten. 
- In het magazijn mogen de kinderen niet alleen aanwezig zijn. 
  Het mag wel als zij evt een pm-er gaan helpen. 
- Het magazijn wordt niet gebruikt door de kinderen voor evt een spel, 
  of even alleen willen zijn.  
Scenario 3 Kind en/of medewerker glijdt binnen uit op gladde of natte vloer. 
Maatregelen: 
- verwijder afval op vloeren, hierdoor kan men niet uit glijden. 



- vloer is voorzien van een stroeve bovenlaag (magazijnvloer bevat kortpollige 
vloerbedeking) 

2. 

3. Module : Voorhal en de grote gang. 

Scenario 1 Kind verwondt zich aan speelgoed (scherp speelgoed/splinters) 
Maatregelen: 
- Speelgoed waar een barst inzit, scherpe punten aan of splinterd, deze verwijderen. 
- Controleer het speelgoed tijdens het opruimen op scherpe punten of op andere 
   scherpe deffecten. 
Scenario 2 Kind krijgt vingers tussen de deur. 
- Controleer de veiligheidsstrips regelmatig. Maak deze vast als het nodig is. 
Scenario 3 Kind komt in contact met elektriciteit door kapotte snoeren of stopcontacten. 
-Plaats in de stopcontacten (waar kinderen bij kunnen) stoppcontactbeveiligers. 
Scenario 4 Kind trekt aan elektriciteitssnoer en krijgt apparaat op zich. 
- Gebruik zonodig kabelgoten of zet bv. radio hoog weg. Zodat de kinderen niet aan  
  de snoeren kunnen komen. 
- Tijdens de feestdagen worden de snoeren van oa. Kerstboom hoog weggelegd met evt 
tape omheen. Dit ook bij de sfeer verlichting.( dit geldt voor de hal als zowel in het lokaal) 
Scenario 5 Kind botst tegen kapstokhaak. 
Maatregelen: 
- Kapstokhaken zijn gedraaid naar achteren, aan kapstok zit een veiligheidsplank. 
Scenario 6 Kind botst of valt tegen de radiator. 
Maatregelen: 
- Afspraak met de kinderen maken, dat zij niet mogen duwen en trekken aan elkaar tijdens 
het spel. 
   Dit om blessures bij hen zelf of anderen te voorkomen. 
Scenario 7 Kind bezeert zich aan een oneffenheid op de muur. 
Maatregelen: 
- Verwijder spijkers ed , die laag zitten in de muur. 
Scenario 8 Kind en/of medewerker glijdt binnen uit op gladde/natte vloer. 
Maatregelen: 
- Waarschuw je collega en kinderen als er gedweild is, of wordt gedweild. 
- De hal mag dan niet betreden worden tot deze droog is. 
- Verwijder afval op vloeren, hierdoor kan men niet uit glijden. 
- In de lange gang van de school lopen de kinderen, er wordt niet gerent. 
zie huisregels. 
Scenario 9 Kind of medewerker glijdt bij het naar binnen gaan uit op een gladde of  
                   natte vloer. 
Maatregelen: 
- Maak de vloer in de voorhal gelijk droog bij bv regen en sneeuw. 
  Dit om uitglijden te voorkomen. 
Scenario 10 Kind of medewerker stoot/botst/struikelt/bezeert zich aan 
een object (kind, meubilair, speelgoed) 
Maatregelen: 
- Als de kinderen in de hal spelen blijft er een medewerker bij hen in de buurt. 
  Zodat hij/zij in de gaten kan houden op hun spel. ( botsen tegen elkaar of meubilair). 

                               



 
 

3. 
 
 
 
Scenario 11 BSO-kind gaat zelfstandig naar de opvang of vanuit daar naar huis en  
komt niet aan. 
Maatregelen: 
- Zie protocol wat te doen als een kind zoek is?  
Scenario 12 Kind wordt niet opgehaald van de opvang of niet opgehaald volgens afspraak. 
Maatregelen: 
-Zie protocol wat te doen als een kind niet opgehaald wordt?  
Scenario 13 Kind wordt vermist op de opvang. 
Maatregelen: 
- Zie protocol wat te doen als een kind zoek is?  
 
 

4. Module: Gymzaal/Speellokaal. 
 

Scenario 1 Kind krijgt vinger tussen de deur. 
Maatregelen: 
- Breng een veiligheidstrip aan tot minimaal 1.20 meter hoogte. 
- Sluit de deur van de gymzaal.  
  Moet de deur toch open blijven, plaatst een wig onder de deur, herdoor kunnen  
  de kinderen de deur niet zelf sluiten. 
Scenario 2 Kind komt in contact met elektriciteit door kapotte snoeren of stopcontacten. 
Maatregelen: 
- Plaats in alle lage stopcontacten een stopcontactbeveiliger. 
- Controleer elke half jaar of deze stopcontactbeveiligers nog vast zitten. 
   Laten zij los of zijn gebroken, vervang deze dan voor nieuwe. 
Scenario 3 Een (stelling) kast valt om en een kind of medewerker komt eronder terecht. 
Maatregelen: 
- Zet wandkasten vast aan de muur. 
- Controleer regelmatig of wandkast nog vast zit. 
Scenario 4 Kind valt door open raam 
Maatregelen: 
- Is er tijdens een activiteit in het speellokaal, nodig om een raam open  
  te  doen, zet deze dan alleen op een kierstand. 
  Zo voorkom je ook dat het hoofd wordt gestoten, raam draait naar binnen open! 
Scenario 5 Kind wordt geraakt door speelmateriaal (bal) of botst tegen andere kinderen. 
Maatregelen: 
- Het kan altijd tijdens een activiteit in het speellokkal dat er een botsing gebeurt. Dit doordat  
de kinderen enthousiast in het spel mee doen. 
- Let op dat er geen verschillende spellen door elkaar gaan. Denk aan voetbalspelen aan  
  de ene kant van het speellokaal, en in de andere helft van het lokaal een estafette spel. 
  Dit veroorzaakt verwaring bij de kinderen.  
- Zorg voor rust in de groep, zet drukke en rustige kinderen door elkaar. 
   Een groep met alleen drukke kinderen vraagt om duidelijke begeleiding. 



- Hou de ruimte in het speellokaal voor de verschillende onderdelen. 
- Houd afstand tussen speelveld en wachtrij. 
 

4. 
 
Scenario 6 Kind botst tegen een uitstekend toestel dat in het toestelhok staat. 
Maatregelen: 
- Zorg ervoor dat al het materiaal netjes en op de juiste plek terug worden gelegd. 
- Zorg ervoor dat alle toestellen volledig in het toestelhok liggen. 
  Zo kan er tijdens een spel zonder toestellen niemand zich aan de uitstekende  
  delen bezeren. 
- Kinderen mogen niet in het toestelhok zonder toestemming, of begeleiding. 
- Klimmen op de toestellen mag niet, de toestellen zouden kunnen wegglijden. 
Scenario 7 Lamp wordt stuk gegooid en glas valt naar beneden. 
Maatregelen: 
- Lampen in het speellokaal zijn voorzien van een beschermkap. 
  Deze worden om het half jaar door de congierge gecontroleerd. 
- Maak afspraak met de kinderen dat er alleen in het speellokaal met zachte ballen  
mag worden gegooid.         
Scenario 8 Kind en/of mederwerker glijdt uit op gladde of natte vloer. 
Maatregelen: 
- Maak de vloer gelijk droog. 
  Dit om uitglijden te voorkomen 
Scenario 10 Kind of medewerker stoot/botst/struikelt aan een object. 
Maatregelen: 
- Scheid de loop en speelruimten. 
- Verwijder overbodige objecten in de ruimte. 
 
 

5. Module: leefruimte/ lokaal. 
 

Scenario 1: Kind krijgt zijn vingers tussen de deur. 
Maatregelen: 
- Breng een veiligheidstrip aan tot minimaal 1.20 meter hoogte. 
- Plaats een deurbuffer. 
- Plaats een deurblok bij deuren die open mogen blijven. 
Scenario 2: Kind komt in contact met elektriciteit door kapotte snoeren of stopcontacten. 
Maatregelen: 
- Plaats kindveilige wandcontactdozen. 
- Plaats (nieuwe) stopcontactdozen boven 1.50 meter hoogte. 
- Voorzie lage stopcontacten van stopcontactbeveiligers. 
- Breng een kabelgoot aan waarin losse snoeren worden opgeborgen. 
Scenario 3: Kind trekt aan elektriciteitssnoer en krijgt apparaat op zich. 
Maatregelen:  
- Breng een kabelgoot aan waarin losse snoeren worden opgeborgen. 
- Zet elektrische apparaten vast als dat mogelijk is. 
- Zet elektrische apparaten hoog weg, als dat mogelijk is. 
Scenario 4: Een (stelling) kast valt om en een kind of medewerker komt eronder terecht 
Maatregelen: 
- Veranker stellingkasten of wandkasten aan de muur met bv schroeven. 
- Zet kasten nooit in een smalle looproute. 



- Controleer elk half jaar of de kasten nog stabiel zijn en staan. 
  Vervang zonodig de kast of repareer het mankement. 
 

5. 
 
 
Scenario 5 Kind valt door open raam. 
Maatregelen: 
- Zet in het bij zijn van de kinderen het raam alleen open op kier stand. 
  Nooit helemaal open, het raam draait open naar binnen. 
Scenario 6 Kind en/of medewerker valt door glas in of naast de deur of valt door de ruit  
                   van  het raam. 
Maatregelen: 
- Ramen in het lokaal zitten +/- 60 cm van de vloer met een vensterbank van +/- 40 cm. 
Scenario 7 Kind botst of valt tegen radiator. 
Maatregelen: 
- Radiatoren hebben allemaal een radiatorbekleding. 
- Controleer elk half jaar of de bekleding nog heel is. 
   Zijn er gebreken geef deze dan door zodat dit gerepareerd kan worden. 
Scenario 8 Kind snijdt zich aan een mes 
Maatregelen: 
- Ruim na gebruik messen en scharen direct schoon op. Of leg deze hoog weg. 
- Zorg dat er bij het aanrechtblad geen krukjes/stoeltjes ed staan. Hier kunnen kinderen  
  op gaan klimmen en evt messen/schaar pakken. 
-Houdt het witte hekje altijd gesloten. Kinderen kunnen dan niet zonder toezicht naar  
 de keuken lopen enz.  
Scenario 9 Kind verwondt zich aan speelgoed (scherp speelgoed of splinters) 
Maatregelen: 
- Gooi kapot speelgoed en speelgoed met scherpe randen weg. 
- Geef door aan leidinggevende dat er kapot speelgoed is en weg moet. 
- Controleer regelmatig al het speelgoed. 
Scenario 10 Kind brandt zich aan heet water of hete thee. 
Maatregelen: 
- Zorg dat de waterkoker altijd op het plankje boven de wasbak staat. 
- Doe wat koud water in theewater. 
- Zet je mok met thee hoog weg of in het midden van de tafel zodat de kinderen er niet  
  bij kunnen. 
- ER IS ALLEEN EEN KOUDE WATERKRAAN IN HET LOKAAL EN BIJ DE WC‘S! 
Scenario 11 Lamp wordt stuk gegooid en glas valt naar beneden. 
Maatregelen: 
- Maak de afspraak dat er binnen (lokaal) niet met voorwerpen worden gegooid. 
- Vervang onbeschermde verlichting met een armatuur dat de lamp afschermt. 
Scenario 12 Kind of medewerker glijd binnen uit op gladde of natte vloer. 
- Maak kleine natte plekken op vloeren gelijk droog. 
- Zet grote opervlakken, na dweilen van vloer , af. 
- Leg antislip matten onder de matten in het lokaal. 
- Spreek af dat er binnen niet gerend mag worden. 
Scenario 13 Kind of medewerker stoot/struikelt/bezeert zich aan meubilair/speelgoed. 
Maatregelen: 
- Afscheiding loop en speelruimten van elkaar. 



- Creeër voldoende loopruimte om meubilair. 
- Verwijder overbodige objecten uit de ruimte. 
- Maak de afspraak, niet rennen in de binnenruimtes. 
- maak de afspraak, ruim speelgoed na gebruik op.                                                            6. 
 
Scenario 14 Kind is niet veilig doordat een onbekende ongewenst persoon binnen komt en  
                     het mogelijk iets aan doet. 
Maatregelen: 
- Laat onbekenden nooit zonder toestemming het lokaal betreden. 
- Zorg ervoor dat altijd is vastgelegd wie de kinderen mag komen ophalen. 
Scenario 15 Kind wordt vermist op de opvang. 
Maatregelen: 
- zie protocol : Wat te doen als een kind zoek is?  
- medewerkers kennen dit protocol. 
Scenario 16 BSO-kind is jarig, krijgt een taart met kaarsjes. 
Maatregel: 
-Er worden geen echte kaarsjes en vuur gebruikt, er wordt gebruik gemaakt van cake 
versieren met slagroom/ fruit/spikkels. 
Scenario 17 Sinterklaasfeest, potkachel in lokaal voor schoen zetten. 
Maatregelen: 
-Onder de kachel ligt een anti-slipmat. 
-Kinderen wordt geleerd niet aan de kachel te komen. 
-Snoer van de lampjes in de kachel is weggewerkt via een kabelgoot, het stekkerblok voor 
deze lampjes is hoog weggewerkt in de hoge vensterbank. 
- Kinderen mogen niet rennen rondom de kachel. 
Scenario 18 Kerstboom.  
Maatrelen: 
-Er is een geimplegneerde kerstboom, docoratie bestaat uit kunststof kerstballen en 
verlichting met een CE-keurmerk. 
-Kerstboom staat op een tafeltje met opstaande rand. 
-Kabels worden weggewerkt in een kabelgoot en vastgezet met tirapes. 
-Kinderen worden geleerd niet met de vingers/handjes kijken, maar met de oogjes. 
Scenario 19 Kunstof tafelkleed op de hoge tafel. 
Maatregelen: 
-Onder het tafelkleed ligt een anti-slipmat 
-Kleed is aan de randen van de tafel bevestigd met tafelklemmen. 
-Bij geen tafelklemmen, kleed niet op tafel. 
Scenario 20 Kind met astmatische klachten/luchtweginfectie. 
Maatregelen: 
-Geen stoffen raambekleding (gordijnen) 
-Geen stoffen(polige) vloerbedekking in lokaal. 
-Makkelijk af te nemen meubilair. 
-Schoonmaakrooster opgesteld. 

 

6. Module: Sanitaire ruimte. 

Scenario 1 Kind krijgt vingers tussen de deur. 
Maatregelen: 
- Breng een veiligheidsstrip aan tot mininaal 1.20 m hoogte. 



- Maak de afspraak dat er niet met de deuren “gespeeld” mag worden. 
- Maak afspraak, wachten bij de wc tot de ander klaar is. 
 
 

7. 

Scenario 2 Kind of medewerker glijd binnen uit op gladde of natte vloer. 
- Maak kleine natte plekken op vloeren gelijk droog. 
- Zet grote opervlakken, na dweilen van de vloer af. 
Scenario 3 Kind brand zich aan heet kraanwater tijdens handen wassen. 
Maatregelen: 
- ER IS ALLEEN EEN KOUDE WATERKRAAN AANWEZIG! 
 

7. Module: Buiten ruimte 

Scenaria 1Toegangshek staat open. 
Maatregelen: 
-Attendeer ouders, collega’s basisschool en andere betrokkenen het hek van 
omheining na gebruik direct te sluiten. 
Scenario 2 Kind speelt met bal, bal rolt op de straat. 
Maatregelen: 
-Voordat de kinderen naar buiten gaan, controleerd de Pm-er dat het hek is 
gesloten. 
-Kind leren dat zij niet de straat op mogen maar moet naar de PM-er om te vragen of 
zij de bal wil pakken. 
Scenario 3 Kind speelt met bal, bal valt op het dak. 
Maatregelen: 
-Kind leren dat zij de bal niet op het dak mogen trappen. 
-Kind uitleggen dat de bal op het dak blijft liggen, deze wordt er niet afgehaald. 
Scenario 4 Kind valt van speeltoestel/klimrek 
Maatregelen:  
-Altijd toezicht bij de speeltoestellen/klimrek houden. 
-Kinderen niet alleen buiten laten. 
-De ondergrond bij de toestellen is schokdempend. 
Scenario 5 Kind rent en valt over opstaande tegel. 
Maatregelen: 
-Controle plein op oneffenheden. 
-Indien nodig opstaande tegel afzetten, en doorgeven aan congierge. 
Scenario 6 Kind krijgt schommel tegen hoofd. 
Maatregelen: 
-Kind leren dat ze niet om de schommels mogen lopen als deze in gebruik is. 
Scenario 7 Kind krijgt zand in oog. 
Maatregelen: 
-Leer kinderen dat ze niet met zand mogen gooien. 
-Spoel het oog van kind goed uit met water schoon. 
Scenario 8 Kind fietst met zijn eigen fiets op het plein. 
Maatregelen: 



-Leer kinderen dat zij niet mogen fietsen op het plein. 
 
 
 

8. 
 
Scenario 9. BSO kinderen spelen in de zomer buiten met warm weer. 
Maatregelen: 
-Smeer kinderen in met factor 30/50 ruim een half uur voorafgaand aan het 
buitenspelen in. Herhaal dit iedere twee uur en indien nodig eerder 
-Creëer speelplekken in de schaduw. 
-Pas het spel aan, om grote inspanning te vermijden 
-Laat kinderen bij hoge temperaturen extra drinken. 
 
 
 
             


