
Kinderopvang Poespas 
Protocol calamiteiten en ongevallen 

 
Calamiteiten zijn onverwachte en veelal heftige gebeurtenissen die zeer ingrijpend zijn voor het gebeuren op 
de kinderopvang. Elke categorie van calamiteiten vereist een eigen manier van handelen. In alle categorieën 
heeft de bedrijfshulpverlener (BHV’er) de leiding bij de calamiteit.  Voor alle situaties geldt dat in het geval van 
calamiteiten, het inroepen van hulp van andere volwassenen dan de groepsleiding noodzakelijk kan zijn voor 
een goede benadering. Dit is ter beoordeling van de dan aanwezige groepsleiding. 
 
Calamiteitenplan 
Voor alle vestigingen van Poespas is één overkoepelend calamiteitenplan opgesteld. Daarin staat nauwkeurig 
beschreven hoe wij juist en tijdig handelen in diverse noodsituaties. Ook is er een helder  
ontruimingsplan voor de kinderopvang; dit oefenen we minstens één keer per jaar om goed voorbereid te zijn. 
Ons streven is om dit twee keer per jaar te doen. De goedgekeurde blusapparatuur en brandmeldingsinstallatie 
wordt jaarlijks gecontroleerd door een daartoe bevoegde instantie. 

 
Soorten calamiteiten 
Een calamiteit is een onvoorziene gebeurtenis of storend voorval met soms kleine of soms grote gevolgen. Een 
calamiteit kan binnen elk bedrijf plaatsvinden zo ook bij Poespas. 
Het kan zijn dat een locatie op stel op sprong zijn deuren moeten sluiten wegens een onvoorziene 
omstandigheid, een brand op een locatie, een leidster wordt onwel, een kind valt ongelukkig en moet naar het 
ziekenhuis. 
 
Calamiteiten zijn in verschillende categorieën te verdelen: 

• Calamiteiten door brand en storingen 

• Calamiteiten rondom het breng- en haalmoment 

• Calamiteit veroorzaakt door een ongeval 

• Calamiteiten door een bommelding 

• Overige calamiteiten 

 
In de volgende hoofdstukken bespreken we de verschillende soorten calamiteiten. 

 

Calamiteiten door brand en storingen 
Tot deze categorie calamiteiten behoren bijvoorbeeld: 

• Overstroming, stroomstoring, storing aan de centrale verwarming en brand; 

• Apparatenstoring. 

 
Wat kun je als medewerker doen? 

• Blijf kalm; 

• Zorg dat de kinderen zo min mogelijk overlast hebben. Breng kinderen indien nodig naar een andere 
ruimte; 

• Stel je vestigingsmanager en het management op de hoogte van de calamiteit; 

• Overstromingen door storing aan de waterleiding (niet van apparatuur) of defecten aan de centrale 
verwarming dienen gemeld te worden aan de technische dienst. Zij zullen verder actie ondernemen of 
uitzetten; 

• Koppel de ondernomen acties terug naar VM’er en MT. 
 
Wat kan een medewerker doen bij een storing? 

• Bij computerstoring: neem contact op met het hoofdkantoor die contact met support kan opnemen; 

• Bij energie- of andere storing: neem contact op met de technische dienst; 

• Bij storingen van kopieerapparaat: neem contact op met leverancier. 

 

Calamiteiten rondom het ophalen  
Spreek tijdens het kennismakingsgesprek af dat een kind alleen aan de ouders wordt meegegeven, tenzij de 
ouders van tevoren hebben laten weten dat iemand anders hun kind komt ophalen. Geef een kind nooit aan 



een ander mee, als je hiervan niet van tevoren op de hoogte bent gesteld. Komt er toch een onbekende het 
kind ophalen? Neem de betreffende persoon apart en leg de regel uit. Neem telefonisch contact op met 
ouders/verzorgers. Maak een kopie van paspoort of rijbewijs – pas na telefonische goedkeuring van de ouder. 
Zonder mag het kind niet worden meegegeven. 
 
Omgangsverbod 
Zijn de ouders van het kind gescheiden en is er een omgangsverbod met een van de ouders? Dan wordt het 
kind niet meegegeven aan de betreffende ouder of aan een door deze ouder goedgekeurde derde. Neem 
betreffende persoon apart en leg de regel uit. 
 
Ontstaat er een gevaarlijke situatie? Verzet je niet en handel in het belang van de kinderen en jezelf. Probeer 
een collega in te seinen – indien de veiligheid van de kinderen en het personeel dit toelaat – zodat deze 
ongezien 112 kan bellen. Indien personen het pand weer verlaten, bel dan 112 voor de politie en probeer een 
signalement door te geven. Stel direct de VM’er en het MT op de hoogte. 
 
Wat kan een medewerker doen? 

Dit is de te volgen handelswijze: 

• Neem contact op met de VM’er en het MT; 

• Neem contact op met de ouders (indien niet bereikbaar: probeer noodadressen) en leg ze de keuze 
voor: ophalen of toestemming voor evacuatie; 

• Taxibusjes bellen – denk aan de gordels; 

• Een PM’er gaat mee met het vervoer van de kinderen; 

• Er blijven medewerkers bij de kinderen die worden opgehaald. Het aantal medewerkers is afhankelijk 
van het aantal op te halen kinderen. 
 

Calamiteit veroorzaakt door een ongeval 
Wat kan een medewerker doen? We delen hier de stappenplannen voor zowel een ongeval met een kind als 
een ongeval met een PM’er. 

 
Ongeval met een kind 
Bij een ongeval met een kind wordt de volgende handelswijze gevolgd: 
1 De pedagogisch medewerker blijft bij het kind en de collega haalt de EHBO-koffer en verricht eerste hulp. 

2 Direct wordt de VM’er ingelicht en indien nodig ook het MT. 
3 De pedagogisch medewerker bepaalt of een behandeling van het kind noodzakelijk is. Is dit niet het geval 

dan wordt het kind getroost. 
4 De BHV’er neemt het besluit of de komst van een arts of ambulance is vereist. Elk kinderdagcentrum heeft 

een huisarts die in geval van een ongeval kan worden gebeld. 
5 In geval van twijfel wordt de huisarts gebeld. 
6 Indien het inroepen van een arts of ambulance niet noodzakelijk is, bepaalt de bedrijfshulpverlener of de 

BHV’er (of pedagogisch medewerker met het EHBO- diploma) of het kind naar huis wordt gebracht of naar 
een arts moet worden vervoerd. 

7 De ouders worden op de hoogte gebracht van het ongeval. 
8 Het ongeval wordt geregistreerd op het ongevallenformulier. 

 
Ongeval met een PM’er 
Bij een ongeval van een PM’er wordt de volgende handelwijze gevolgd: 

1 Een collega waarschuwt de bedrijfshulpverlener, de VM’er en het MT. 
2 De BHV’er neemt het besluit of de komst van een arts of ambulance is vereist. Elk kinderdagcentrum heeft 

een huisarts die gebeld kan worden in geval van een ongeval. 

3 In geval van twijfel wordt de huisarts gebeld. 
4 Indien het inroepen van een arts of ambulance niet noodzakelijk is, bepaalt de BHV’er en/of de EHBO’er of 

de getroffen pedagogisch medewerker naar huis wordt gebracht of naar een arts  moet worden vervoerd. 
5 De BHV’er (of de pedagogisch medewerker met EHBO-diploma) verleent eerste hulp. Indien noodzakelijk 

wordt vervanging van de getroffen pedagogisch medewerker geregeld. 
Preventie 
Het op verantwoorde wijze omgaan met gezondheid en met de hulpmiddelen, voorzieningen en  



beschermingsmiddelen die door de werkgever ter beschikking zijn gesteld, levert een belangrijke bijdrage aan 
het voorkomen van ongevallen. Alle personeelsleden hebben een toezichthoudende en corrigerende taak bij 
constatering van het niet-naleven van regels en voorschriften op het gebied van veiligheid of in geval van 
gevaarlijk gedrag van kinderen of personeelsleden. 

 

Calamiteit door een bommelding 
In geval van een bommelding wordt kenbaar gemaakt dat ergens in het kindercentrum of in de directe 
nabijheid van het kindercentrum een explosief is verborgen. In geval van een bommelding wordt de volgende 
handelswijze gevolgd: 

1 Noteer direct zoveel mogelijk gegevens. 
2 Neem contact op met de politie (112) en besluit in overleg met de politie of tot ontruiming moet worden 

overgegaan. 
3 Wordt tot ontruiming overgegaan, dan treedt het ontruimingsplan in werking. 
4 Indien de situatie weer veilig wordt geacht, kan overwogen worden nog die dag de activiteiten te 

hervatten. 

 

Overige calamiteiten 
Inbraak 
Indien geen alarmmelding is geweest, bel de politie om te komen kijken of de situatie veilig is en doe aangifte. 
Kom nergens aan voordat de politie is geweest of vraag bij telefonische melding of je al mag opruimen. Maak 
een lijst met alles wat je mist. Meld dit bij het MT in verband met de verzekering. Laat vernielingen repareren. 
Alle voorgaande acties worden ondernomen door de VM’er. 

 
Overval of ongewenst gedrag 
Verzet je niet en handel in het belang van de kinderen en van jezelf. Probeer een collega in te seinen – indien 
de veiligheid van de kinderen en het personeel dit toelaat – zodat deze ongezien 112 kan bellen. Indien 
personen het pand weer verlaten, bel dan 112 voor de politie en probeer een signalement door te geven. Stel 
direct de VM’er op de hoogte. 
 
Een kind wordt niet opgehaald 
Bel ouder/verzorger thuis of op het werk. Bel het noodadres. Zorg dat je zelf telefonisch bereikbaar blijft. 
Indien ouders/verzorgers en noodadres onbereikbaar zijn: stel de vestigingsmanager op de hoogte na 10 
minuten overschrijding van de sluitingstijd. Zorg voor eten voor het kind en probeer zo rustig mogelijk te 
blijven. Informeer bij politie/huisarts of er informatie bekend is over de ouders. Indien het kind om 19.30 uur 
niet is opgehaald en ouders én noodadres nog steeds onbereikbaar zijn, kan het kind met de houder van 
Poespas (Seppa Spanjer) mee naar huis, desnoods met een taxi. Neem voldoende luiers en voeding mee. Plak 
een briefje op de deur of het hek voor de ouder. Rij langs het huisadres en stop een briefje in de brievenbus. 
Meld dit bij de politie. 
 
Een kind komt na school niet naar de opvang 
Als een kind niet naar de opvang komt, wordt in eerste instantie contact opgenomen met de betreffende 
basisschool. Als blijkt dat het kind wel aanwezig is geweest op de basisschool, dan start de pedagogisch 
medewerker een zoekactie. Na 1 uur wordt groot alarm geslagen en worden alle instanties ingeschakeld die 
zoekacties in gang kunnen zetten. Bij groot alarm worden ouders in kennis gesteld door het managementteam. 
Informeer de politie. 
 
Een kind loopt weg van de opvang 
Als een kind kwijt is, gaat iedereen naar het centrale punt (per locatie is afgesproken waar dit is, zowel voor 
binnen als buiten) en een pedagogisch medewerker gaat zoeken. Na 0,5 uur wordt klein alarm geslagen en 
worden alle instanties ingeschakeld die zoekacties in gang kunnen zetten. Bij groot alarm worden ouders in 
kennis gesteld door het MT. Informeer de politie. 
 

Nazorg 
Ouderbijeenkomst na calamiteit 
Alle ouders worden de dag na het ongeval telefonisch uitgenodigd voor een ouderbijeenkomst. Alle  
 



medewerkers, traumadeskundige en management zijn hierbij aanwezig. 
Houder Seppa Spanjer neemt tijdens de bijeenkomst het woord en geeft uitleg over: 
 

1 Situatieschets over het ongeval. 

2 Politieonderzoek. 

3 Beroepsgeheim van de leidsters. 
4 Standpunt van Poespas dat wij de kinderen officieel niet op de hoogte stellen, maar dat dit de 

verantwoordelijkheid van de ouders is. 
5 Mededelen dat Poespas gesloten is op de dag van de begrafenis. (Dit in overleg met de getroffen ouders.) 
 
Daarna is er gelegenheid tot vragen stellen. Met de ouders van de desbetreffende groep bespreken wij hoe zij 
graag willen dat wij aandacht besteden aan de situatie naar de kinderen, zie protocol gesprekrichtlijnen 
personeel na calamiteit. 
 
Gesprek 
Na een calamiteit (ernstig ongeval of sterfgeval) dient er een gesprek plaats te vinden. Het eerste gesprek dient 
in de regel op dezelfde dag plaats te vinden en als dat praktisch niet mogelijk is, zo snel mogelijk daarna. Na 2 
weken en na 6 weken volgt er opnieuw een gesprek om de zaken te evalueren en goed af te ronden. 

 
Het eerste gesprek: 

1 Verhaal laten vertellen. 
2 Emotioneel steunen. 

3 Informeren over reacties eerste nachten. 
4 Praktische zaken regelen. 

 
Vaak zal het vertellen van het 'eigen verhaal' gepaard gaan met allerlei emoties, zoals het verdriet om het 
omgekomen kind en/of de woede als de calamiteit 'gemakkelijk' voorkomen had kunnen worden. Van belang is 
deze reacties, of de stiltes die hieruit voortvloeien, niet te snel te onderbreken maar er juist tijd en ruimte voor 
te creëren. Het gaat er dus niet om emoties toe te toedekken, voor zover dat al mogelijk is, maar rust te 
creëren door de emoties en gedachten niet verder te verkennen. In dit gesprek is het tonen van empathie, 
compassie en begrip (ruim) voldoende. 
 

Protocol bij het vinden van ernstig zwerfvuil 
Gevaarlijk zwerfvuil kom je helaas op de meest onverwachte plekken tegen. Denk bijvoorbeeld aan een 
gebruikte injectiespuit of een peuk. Wij doen er uiteraard alles aan om te voorkomen dat kinderen in aanraking 
komen met vuil. Hoe? Dat lichten we toe in dit hoofdstuk. 
Hoe sluiten we deze situatie zoveel mogelijk uit? 
Kinderen mogen niet zonder begeleiding buitenspelen (op het schoolplein en of nabijgelegen speel ruimte). 
Ouders moeten tekenen als hun kind zelfstandig (zonder begeleiding) op het nabijgelegen speel ruimte mogen 
spelen. Deze regel geld alleen voor kinderen vanaf 8 jaar en ouder op de Bso. Deze leeftijd wordt momenteel 
niet opgevangen. Op en rondom de speelplaats wordt er voor het buitenspelen door de PM’er van de 
desbetreffende locatie een rondje gelopen om het speelterrein te controleren. 

 
Injectiespuit gevonden: stappenplan voor PM’ers 
Neem direct contact op met de VM’er. Je leidinggevende belt direct de ouders, ook al is nog niet zeker of er 
een besmetting heeft plaatsgevonden. De VM’er informeert MT. Voor de zekerheid ga je in deze situatie altijd 
naar een huisarts of ziekenhuis – in overleg met de ouders gaat de VM’er mee. 

 
Mee naar huisarts of ziekenhuis? 
Mocht een ouder niet in staat zijn direct te komen, dan gaat de leidinggevende met toestemming van de ouder 
zelf naar de huisarts of het ziekenhuis. Zij rijdt (zo nodig) onder begeleiding met de ambulance mee. Het MT 
neemt direct contact op met de lokale gemeente en met de politie. 
 
Het is verstandig om de injectiespuit eerst mee te nemen naar de huisarts en of ziekenhuis. Pak deze op met 
een handschoen en wees heel voorzichtig. Let op dat je jezelf niet kunt prikken. 
 



Opruimen 
De medewerkers van de reinigingsdienst (van de gemeente) komen de spuit altijd ophalen. Dat doen ze met 
een mechanische tweevingerige arm. Daarmee pakken ze de spuit op en gooien deze in een speciale bak voor 
gevaarlijk afval. 

 
Wat kunnen de gevolgen zijn? 
Bij prikken van een besmetten naald kan men besmet raken met geelzucht (hepatitis) of HIV. De kans op 
besmetting met hepatitis B ligt bij een besmette naald op 30 procent. Voor hepatitis C ligt die kans op 3 
procent. De kans op besmetting met HIV, het virus dat aids veroorzaakt, is klein en ligt op 0,3 procent. 
 

Wat kan een medewerker doen? 

Als je toch voor deze situatie komt te staan: 

• Als een kind zich heeft geprikt aan een spuit, moet je de wond zoveel mogelijk laten bloeden en niet 
uitzuigen. 

• Vervolgens was je de wond met water en zeep en ontsmet je deze met jodium. 

• In verband met vroeg behandeling moet er zo snel mogelijk contact worden opgenomen met de 
huisarts of ziekenhuis. Zij nemen dan bloed af. 

 
Informeer alle kinderen naderhand extra over het gevaar van dit soort zwerfvuil. Wij wijzen de medewerkers 
weer extra op de gevaren en lopen zo nodig het RIE helemaal na. 

 
Medicatie 
Als een kind (of medewerker) nog niet is gevaccineerd, moet er binnen 24 uur een injectie worden gegeven 
met anti-hepatitis B immunoglobine en een injectie met het hepatitis B-vaccin. Er is nog geen vaccin tegen 
hepatitis C. Verder moet worden overwogen of een zogenaamde PEP-medicatie tegen HIV raadzaam is. PEP 
staat voor Post Expositie Profylaxe. Deze medicatie moet dan wel binnen 2 uur worden gegeven. 
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