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Huisregels kinderdagverblijf/peuteropvang 
Huisregels Hero kindercentra m.b.t veiligheid, gezondheid en hygiëne 
 

Veiligheid algemeen: 

• Deuren (zonder raam) met beleid openen 
• Als er gemorst wordt, direct opruimen.  
• Geen huisdieren toelaten in het gebouw, m.u.v. een themadag. 
• Geen kaarsen en/of waxinelichtjes gebruiken. Lucifers en aanstekers buiten bereik van 

de kinderen bewaren. 
• Niet rennen in de ruimte 
• Niet voetballen binnen 
• Bij afwezigheid van het kantoorpersoneel moet het kantoor afgesloten zijn 
• Niet spelen op de trap 
• Niet glijden van de trapleuning 
• Niet klimmen op de omheining 
• Speelgoed regelmatig controleren op evt. splinters of andere gebreken 
• I.v.m. verstikkingsgevaar; let op koordjes, jassen, dassen, wanten etc. 
• Laat geen losse spullen (tassen e.d.) op de vloer liggen. 
• Kinderen mogen op sokken. Onze voorkeur gaat uit naar antislip sokken i.v.m. gevaar 

t.a.v. het uitglijden 
• Controleer regelmatig de groep op kleine voorwerpen (geen onderdelen kleiner dan 

3,5 cm, voor kinderen tot 3 jaar). 
• Kinderen zo min mogelijk tillen, gebruik daarvoor indien mogelijk een trapje (i.v.m. 

mogelijkheid arm uit de kom). 
• Controleer spenen regelmatig op scheurtjes en vervang ze op tijd. 

 

Veiligheid accommodatie 

Entree: 

• Laat de kinderen nooit zonder begeleiding op en van de trap lopen. 
• Laat de kinderen 1 voor 1 achter elkaar (zodat ze de leuning kunnen vasthouden) naar 

boven of beneden lopen. Begeleid de jongste kinderen. 
• Buggy’s en kinderwagens stallen op de afgesproken plaats. 
 

Groepsruimte: 

• Let erop dat snoeren van elektrische apparaten buiten het bereik van kinderen zijn. 
• Laat geen schoonmaakmiddel binnen het bereik van kinderen achter. 



 

   

• Tassen van leidsters mogen niet binnen het bereik van de kinderen staan. Bij voorkeur 
in afgesloten kast. 

• Leg een antislipmat onder een kleed, zodat deze niet glijdt. 
• Koordjes van raamdecoraties hoog opbinden. 
• Bij onderdelen die kapot zijn, zoals stopcontactbeveiligers of vingerstrips, direct laten 

repareren.  
• Waterkokers buiten bereik van kinderen houden (let ook hier op het snoer).  
• Geen schoonmaak van de vloer van de groepsruimte bij aanwezigheid van de 

kinderen i.v.m. gladde vloeren. 
• Kinderen mogen alleen onder toezicht gebruik maken van gevaarlijk gereedschap, 

zoals een zaag en soldeerbout.  
• Niet klimmen in de vensterbank. 
 

Brandveilig ophangen van knutsels en slingers: 

• Hang versieringen en knutsels zo op dat niemand er tegenaan kan lopen. 
• Zorg ervoor dat versieringen en knutsels niet in aanraking kunnen komen met 

verlichting en apparaten die warm worden. 
• Hang versieringen en knutsels op met ijzerdraad dan valt het bij brand niet snel naar 

beneden. 
 

Tafel gebruik: 

• Gebruik een stoelverkleiner bij jonge kinderen en zorg dat beweeglijke kinderen naast 
de PM geplaatst zijn.  

• Kind nooit buiten het zicht in de kinderstoel bij de tafel laten zitten. Stoel ver van de 
tafel zetten, waardoor afzetten niet mogelijk is.   

• Let op met hete thee/koffie. Zet kopjes altijd buiten bereik van de kinderen. 
• Geen thee/koffie drinken als kinderen op schoot zitten. 
• Heet water of thee in thermoskannen bewaren. 
• Laat kinderen zitten als ze eten. 
 

Sanitair: 

• Let bij het in hoogte instellen van de aankleedtafel op, dat er geen kinderen onder 
zitten. 

• Laat kinderen nooit alleen op de aankleedtafel en leg benodigdheden binnen 
handbereik. 

• Geen kinderen bij het sanitair zonder toezicht. 
• Op de kindertoiletjes is het gebruik van toiletblokjes verboden. 
• Sanitair wordt buiten openingstijden schoongemaakt. 
• Plaats geen opstapmogelijkheden in de buurt van de kranen. 
 
 



 

   

Keuken: 

• Geen kinderen in de keuken zonder toezicht en sluit, bij het verlaten van de keuken, de 
deur indien mogelijk met het schuifje. 

• Plastic zakken opbergen in afgesloten kast of lade. 
• Deur van bergruimte/wasruimte altijd afsluiten.  
• Kinderen leren omgaan met elektrische apparaten 
• Gebruik een elektrische aansteker met veiligheidspal 
 

Tuin/buiten: 

• Tuin vooraf controleren op zwerfvuil.   
• Bij zonnig weer; kinderen regelmatig insmeren, laten drinken en wissel zon met 

schaduw af (zie protocol) 
• Bij badjes in de tuin altijd toezicht houden. 
• Geen fietsjes met spaken aanschaffen.    
• Bankjes mag je op zitten, niet op staan. 
• Niet over de hekken klimmen. 
 

Gebruik spelmateriaal: 

• Niet gooien met speelgoed  
• Controleer speelgoed en verwijder speelgoed dat stuk is.  
• Laat de kinderen vanaf 1 jaar het speelgoed na gebruik goed opruimen.  
• Loopruimte en speelgoed van elkaar scheiden. 
• Poppenhuis en andere grote speelattributen vastzetten of niet te hoog neerzetten.  
• Bij verticale groepen; speelgoed met kleine voorwerpen opbergen in afgesloten 

kast/doos.  
• Zorg dat de grote kinderen gescheiden spelen, b.v. aan de tafel zodat de kleine 

kinderen niet het kleine speelmateriaal kunnen. 
 

Box:  

• Controleer altijd of de box goed gesloten is, bij dubbele boxen dubbel controleren. 
• Speelgoed dat als opstapmogelijkheid kan dienen uit de box halen.  
• Kinderen van anderhalf jaar en ouder niet meer in de box.     

 
Slaapruimte  

• Kind niet tillen uit bed, maar bed trapje gebruiken 
• Kinderen mogen niet staan in bed. 
• Gebruik de slaapkamer niet als opslagruimte. 
 

 



 

   

Gezondheid algemeen: 

• Draag zorg voor goede handhygiëne. Zie hiervoor aanvullende instructies  
• Dek wondjes altijd af. 
• Gebruik voor ieder kind een eigen slab of spuugdoek en ruim deze na gebruik meteen 

op. 
• Gebruik 1 washand per keer, per kind. 
• Gebruik voor ieder kind een aparte tissue en gooi deze direct weg. 
• Vervang minimaal eens per dagdeel de handdoeken. 
• Ieder kind gebruikt zijn eigen speen. Niet laten wisselen of een oude speen gebruiken. 
• Verschoon het vaatdoekje ieder dagdeel en na zichtbare verontreiniging. 
• Ventilatieroosters dienen de hele dag open te staan.  
• Temperatuur in de speelruimte moeten 20 graden zijn. Bij 22 graden zonwering laten 

zakken, boven de 25 graden ramen en deuren wijd open.  
• Was textiel minimaal op 60 graden. 
• Beperkt het gebruik van losse vloerkleden.  
• Reinig plantenpotten regelmatig met water en borstel. 
• Gebruik voor een thermometer een hoesje of reinig de thermometer na gebruik met 

alcohol. 
• Beperk het gebruik van sterk geurende en vluchtige stoffen (b.v. lijm). 
• Zet na vakantiesluitingen i.v.m. legionella de warmwaterkranen enkele minuten open 

om door te spoelen.   
 

 

Gezondheid Accommodatie 

Slaapruimte: 

• Ieder kind heeft eigen beddengoed 
 

Sanitair: 

• Leer kinderen na toiletbezoek de handen te wassen. 
• Leer kinderen plaats te nemen op het toilet zonder de handen op de bril te zetten 
• Reinig potjes (indien aanwezig) na elk gebruik en bewaar ze buiten bereik van de 

kinderen. 
• Gooi vuile luiers direct weg en gebruik een afgesloten afvalbak. 
• Reinig de verschoonplek na iedere verschoning of vervang de onderlegger. 
• Laat kinderen geen speelgoed meenemen in de verschoon- en toiletruimte.  
• Gebruik bij zalfjes uit een pot altijd een hulpmiddel zoals bv. een spatel of 

vingercondoom. 
 

Tafelgebruik: 

• Geef ieder kind bij elk eetmoment een schone beker, bord en bestek. 



 

   

• Handen wassen voor ieder eetmoment 
• Tafels worden voor en na een eetmoment met een allesreiniger schoongemaakt. 
 

Buiten: 

• Verschoon zwembadwater dagelijks en bij zichtbare verontreiniging direct. 
• In de badjes mag niet worden gegeten en gedronken 
• Over een zandbak moet na gebruik het net/afdekking worden aangebracht 
• Na spelen in de zandbak, de handen wassen. 
• Dagelijks zandbak controleren op zwerfvuil en ontlasting van katten en honden.   
• Geen bakjes en ander speelgoed in het water leggen, wat tot het drinken van het 

badwater kan leiden.     
• In wespenseizoen buiten geen zoete dranken drinken en zoet broodbeleg eten. 
 

Speelgoed: 

• Reinig regelmatig het speelgoed (schoonmaakrooster) en was maandelijks de 
verkleedkleding (op 60 graden). 

• Reinig speelgoed dat in de mond wordt genomen dagelijks. 
• Laat zieke kinderen (b.v. met koortslip) niet met knuffels of verkleedkleding spelen. 
• Vervang beschadigd speelgoed. 
• Houd speelgoed voor binnen en buiten apart.  

 

Hoesthygiëne:  

• Draag zorg voor goede hoesthygiëne: 
o Niet in de richting van een ander 
o Hoofd wegdraaien of buigen 
o Hoesten en niezen in de kromming van de elleboog. 
o Handen wassen na hoesten, niezen en neus afvegen. 

 Dit geldt voor jezelf, maar leer dit ook de kinderen, zodra dit mogelijk is.  
• Voorkom snottebellen door kinderen op tijd de neus af (te laten) vegen. 
• Gebruik voor ieder kind een eigen papieren zakdoek en gooi deze na gebruik direct 

weg.  
 

Gebruik handschoenen: 

• Draag handschoenen bij wondverzorging 
• Draag handschoenen bij diarree van een kind 
• Gooi de handschoenen na gebruik direct weg in een afgesloten afvalbak. 
• Na gebruik handschoenen direct de handen wassen. 
     

 



 

   

Handhygiëne:  
Zorg altijd voor goede handhygiëne.  
 
Was handen voor:  
• Wondverzorging 
• Bereiden voedsel en helpen bij eten 
 
Was handen na:  
• Hoesten 
• Niezen en snuiten 
• Toiletgebruik 
• Verschonen van een kind 
• Gebruik handschoenen 
• Afvegen van billen van een kind  
• Contact met lichaamsvocht  
• Buiten spelen  
• Contact met vuile was  
• Afvalbak  
• Schoonmaakwerkzaamheden. 
 
Handen wassen doe je als volgt: 

• Gebruik stromend water 
• Maak de handen nat en neem vloeibare zeep 
• Wrijf de handen over elkaar en zorg ervoor dat water en zeep over de gehele handen 

worden verdeeld 
• Spoel handen al wrijvend af onder stromend water 
• Droog handen af met een schone, droge of papieren handdoek 
 
Onder lange nagels, kunstnagels en geschilferde nagellak kunnen micro-organismen zich 
hechten. Door nagels kort te knippen en geen kunstnagels te gebruiken wordt dit risico tot 
een minimum beperkt. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 

Huisregels BSO 
Huisregels Hero kindercentra m.b.t veiligheid, gezondheid en hygiëne 
 

Veiligheid algemeen: 

• Deuren (zonder raam) met beleid openen 
• Kinderen mogen niet zonder toezicht buitenspelen zonder toestemming van de ouders.  
• Als er gemorst wordt, direct opruimen.  
• Geen huisdieren toelaten in het gebouw, m.u.v. een themadag. 
• Geen kaarsen en/of waxinelichtjes gebruiken. Lucifers en aanstekers buiten bereik van 

de kinderen bewaren. 
• Niet rennen in de ruimte 
• Niet voetballen binnen 
• Bij afwezigheid van het kantoorpersoneel moet het kantoor afgesloten zijn 
• Niet spelen op de trap 
• Niet glijden van de trapleuning 
• Niet klimmen op de omheining 
• Speelgoed regelmatig controleren op evt. splinters of andere gebreken 
• I.v.m. verstikkingsgevaar; let op koordjes, jassen, dassen, wanten etc. 
• Laat geen losse spullen (tassen e.d.) op de vloer liggen. 
• Kinderen mogen op sokken. Onze voorkeur gaat uit naar antislip sokken i.v.m. gevaar 

t.a.v. het uitglijden 
. 

 

Veiligheid accommodatie 

Entree: 

• Laat de kinderen 1 voor 1 achter elkaar (zodat ze de leuning kunnen vasthouden) naar 
boven of beneden lopen. Begeleid de jongste kinderen. 

 

Groepsruimte: 

• Let erop dat snoeren van elektrische apparaten buiten het bereik van kinderen zijn. 
• Laat geen schoonmaakmiddel binnen het bereik van kinderen achter. 
• Tassen van leidsters mogen niet binnen het bereik van de kinderen staan. Bij voorkeur 

in afgesloten kast. 
• Leg een antislipmat onder een kleed, zodat deze niet glijdt. 
• Koordjes van raamdecoraties hoog opbinden. 
• Bij onderdelen die kapot zijn, zoals stopcontactbeveiligers direct laten repareren.  
• Waterkokers buiten bereik van kinderen houden (let ook hier op het snoer).  



 

   

 
• Geen schoonmaak van de vloer van de groepsruimte bij aanwezigheid van de 

kinderen i.v.m. gladde vloeren. 
• Kinderen mogen alleen onder toezicht gebruik maken van gevaarlijk gereedschap, 

zoals een zaag en soldeerbout.  
• Niet klimmen in de vensterbank. 
 

Brandveilig ophangen van knutsels en slingers: 

• Hang versieringen en knutsels zo op dat niemand er tegenaan kan lopen. 
• Zorg ervoor dat versieringen en knutsels niet in aanraking kunnen komen met 

verlichting en apparaten die warm worden. 
• Hang versieringen en knutsels op met ijzerdraad dan valt het bij brand niet snel naar 

beneden. 

Tafel gebruik: 

• Let op met hete thee/koffie. Zet kopjes altijd buiten bereik van de kinderen. 
• Geen thee/koffie drinken als kinderen op schoot zitten. 
• Heet water of thee in thermoskannen bewaren. 
• Laat kinderen zitten als ze eten. 
 

Sanitair: 

• Geen jonge kinderen bij het sanitair zonder toezicht. 
• Op de kindertoiletjes is het gebruik van toiletblokjes verboden. 
• Sanitair wordt buiten openingstijden schoongemaakt. 
• Plaats geen opstapmogelijkheden in de buurt van de kranen. 
 
 

Keuken: 

• Geen kinderen in de keuken zonder toezicht en sluit, bij het verlaten van de keuken, de 
deur indien mogelijk met het schuifje. 

• Plastic zakken opbergen in afgesloten kast of lade. 
• Deur van bergruimte/wasruimte altijd afsluiten.  
• Kinderen leren omgaan met elektrische apparaten 
• Gebruik een elektrische aansteker met veiligheidspal 
 

Tuin/buiten: 

• Tuin vooraf controleren op zwerfvuil.   
• Bij zonnig weer; kinderen regelmatig insmeren, laten drinken en wissel zon met 

schaduw af (zie protocol) 
• Bij badjes in de tuin altijd toezicht houden. 



 

   

• Kinderen mogen niet zonder toezicht buitenspelen. Oudere kinderen mogen zonder 
toezicht buiten spelen mits hier voor de toestemming is verleend door de ouders 

• Bij skaten; de kinderen leren remmen. Het dragen van knie en elle boog beschermers is 
verplicht 

• Bankjes mag je op zitten, niet op staan. 
• Niet over de hekken klimmen. 
 

Gebruik spelmateriaal: 

• Niet gooien met speelgoed  
• Controleer speelgoed en verwijder speelgoed dat stuk is.  
• Laat de kinderen het speelgoed na gebruik goed opruimen.  
• Loopruimte en speelgoed van elkaar scheiden. 
• Poppenhuis en andere grote speelattributen vastzetten of niet te hoog neerzetten.  
 

Van school naar BSO: 

• Kinderen leren omgaan met de verkeersregels/veiligheid 
• Kinderen twee aan twee laten lopen 
• Kies altijd de meest veilige route.  
• Stoppen bij oversteken, wachten op teken van PM 
• Kinderen mogen niet fietsen naar de BSO, ook niet steppen op de fiets. 
• Oudere kinderen met toestemming van ouders mogen zelfstandig lopen of fietsend 

naar de BSO komen. 
• Kinderen mogen niet bij elkaar achterop de fiets. 
 

Gezondheid algemeen: 
• Draag zorg voor goede handhygiëne. Zie hiervoor aanvullende instructies  
• Dek wondjes altijd af. 
• Gebruik 1 washand per keer, per kind. 
• Gebruik voor ieder kind een aparte tissue en gooi deze direct weg. 
• Vervang minimaal eens per dagdeel de handdoeken. 
• Verschoon het vaatdoekje ieder dagdeel en na zichtbare verontreiniging. 
• Ventilatieroosters dienen de hele dag open te staan.  
• Temperatuur in de speelruimte moeten 20 graden zijn. Bij 22 graden zonwering laten 

zakken, boven de 25 graden ramen en deuren wijd open.  
• Was textiel minimaal op 60 graden. 
• Beperkt het gebruik van losse vloerkleden.  
• Reinig plantenpotten regelmatig met water en borstel. 
• Gebruik voor een thermometer een hoesje of reinig de thermometer na gebruik met 

alcohol. 
• Beperk het gebruik van sterk geurende en vluchtige stoffen (b.v. lijm). 
• Zet na vakantiesluitingen i.v.m. legionella de warmwaterkranen enkele minuten open 

om door te spoelen.   



 

   

 

Gezondheid accommodatie: 

Sanitair: 

• Leer kinderen na toiletbezoek de handen te wassen. 
• Leer kinderen plaats te nemen op het toilet zonder de handen op de bril te zetten 
• Laat kinderen geen speelgoed meenemen in de toiletruimte.  
 

Tafelgebruik 

• Geef ieder kind bij elk eetmoment een schone beker, bord en bestek. 
• Handen wassen voor ieder eetmoment. 
• Tafels worden voor en na een eetmoment met een allesreiniger schoongemaakt. 
 

Buiten 

• Verschoon zwembadwater dagelijks en bij zichtbare verontreiniging direct. 
• In de badjes mag niet worden gegeten en gedronken 
• Over een zandbak moet na gebruik het net/afdekking worden aangebracht 
• Na spelen in de zandbak, de handen wassen. 
• Dagelijks zandbak controleren op zwerfvuil en ontlasting van katten en honden.   
• Geen bakjes en ander speelgoed in het water leggen, wat tot het drinken van het 

badwater kan leiden.     
• In wespenseizoen buiten geen zoete dranken drinken en zoet broodbeleg eten. 
• Na een uitstapje in bos en/of duinen kinderen controleren op teken. Een tekenpen dient 

op de locatie aanwezig te zijn. 
 

Speelgoed: 

• Reinig regelmatig het speelgoed (schoonmaakrooster) en was maandelijks de 
verkleedkleding (op 60 graden). 

• Reinig speelgoed dat in de mond wordt genomen dagelijks. 
• Laat zieke kinderen (b.v. met koortslip) niet met knuffels of verkleedkleding spelen. 
• Vervang beschadigd speelgoed. 
• Houd speelgoed voor binnen en buiten apart.  

 

Hoesthygiëne:  

• Draag zorg voor goede hoesthygiëne: 
o Niet in de richting van een ander 
o Hoofd wegdraaien of buigen 
o Hoesten en niezen in de kromming van de elleboog. Handen wassen na 

hoesten, niezen en neus afvegen. 
 Dit geldt voor jezelf, maar leer dit ook de kinderen, zodra dit mogelijk is.  



 

   

• Voorkom snottebellen door kinderen op tijd de neus af (te laten) vegen. 
• Gebruik voor ieder kind een eigen papieren zakdoek en gooi deze na gebruik direct 

weg.  
 

 Gebruik handschoenen: 

• Draag handschoenen bij wondverzorging 
• Draag handschoenen bij diarree van een kind 
• Gooi de handschoenen na gebruik direct weg in een afgesloten afvalbak. 
• Na gebruik handschoenen direct de handen wassen. 
          

Handhygiëne:  
Zorg altijd voor goede handhygiëne.  
 
Was handen voor:  
• Wondverzorging 
• Bereiden voedsel en helpen bij eten 
 
Was handen na:  
• Hoesten 
• Niezen en snuiten 
• Toiletgebruik 
• Verschonen van een kind 
• Afvegen van billen van een kind  
• Gebruik handschoenen 
• Contact met lichaamsvocht  
• Buiten spelen  
• Contact met vuile was  
• Afvalbak  
• Schoonmaakwerkzaamheden. 
 
Handen wassen doe je als volgt: 

• Gebruik stromend water 
• Maak de handen nat en neem vloeibare zeep 
• Wrijf de handen over elkaar en zorg ervoor dat water en zeep over de gehele handen 

worden verdeeld 
• Spoel handen al wrijvend af onder stromend water 
• Droog handen af met een schone, droge of papieren handdoek 
 
Onder lange nagels, kunstnagels en geschilferde nagellak kunnen micro-organismen zich 
hechten. Door nagels kort te knippen en geen kunstnagels te gebruiken wordt dit risico tot 
een minimum beperkt. 
 


