Veiligheidschecklist & Risico-Analyse
Kinderbegeleiders Gezinsopvang
1 juli 2015 | 1 juni 2016

Datum
Verantwoordelijke
Kinderbegeleider
Adres

1 OPVANGRUIMTES
1.1 Algemeen
V

MI

V
V

R
A

Wat?
De nettovloeroppervlakte die gebruikt
wordt voor verzorging, spel of om te
rusten bedraagt minimaal 5 m² per
kinderopvangplaats in de leefruimte en
de rustruimte samen, waarvan minimaal
3 m² in de leefruimte. Als er geen aparte
rustruimte is, dan is er minstens 5 m²
per kinderopvangplaats in de leefruimte.
Zones voor keukenactiviteit kunnen niet
meetellen als leefruimte.

Als dit gaat over een aparte ruimte
waar kinderen niet kunnen of mogen
komen, dan telt deze ruimte volledig
niet mee.

Als het gaat over een open keuken,
wordt de oppervlakte van de
keukenblok niet in rekening
gebracht.
Er is voldoende ventilatie in de
binnenruimtes (= leefruimte en
rustruimtes).
Er is een goed evenwicht tussen de
omgevingstemperatuur, het
bedmateriaal en de kleding van de
kinderen.
Risico-analyse toegangscontrole:



Bron

Opmerkingen?

OK?

Opmerkingen?

OK?

(1) art 16

(2)

(1) art 21,
2°
(1) art 21,
3°

Fiche 1, p.1

Hoe vermijd je dat een kind
zelfstandig de opvang verlaat?
Hoe voorkom je dat een ongewenste
persoon de opvang binnen komt?

1.2 Leefruimte
V

V

Wat?
Op de kinderopvanglocatie zijn er de
volgende afzonderlijke binnenruimtes: 1°
een of meerdere leefruimtes per
leefgroep.
Er is voldoende natuurlijk daglicht in
de leefruimte.

Bron
(1) art 14

(1) art 21,
1°

V (verplicht) / MI (mogelijke invulling) / RA (risico-analyse)

p. 1/12

1-7-2015, 1-6-2016

MI

R
A



Lichtkoepels, dakramen tellen mee in
de oppervlakte

Als er in een bepaalde leefruimte niet
voldoende daglicht is, dan kan de
oppervlakte van deze leefruimte
meetellen voor het aantal plaatsen
als:
o deze verbonden is met een
andere leefruimte door een
dubbele deuropening;
o én als de raamoppervlakte in die
aangrenzende leefruimte
voldoende groot is voor de
vloeroppervlakte van beide
leefruimtes samen;
o de dubbele deuropening (140
cm) zodanig gebruikt wordt, dat
er voldoende lichtinval is op
momenten dat het nodig is.
Risico-analyse Leefruimte:

Fiche 1, p.1



R
A

Hoe zorg je ervoor dat een kind niet
kan vallen?

Hoe vermijd je dat een kind zich aan
een voorwerp kan snijden?

Hoe verhinder je dat een
lichaamsdeel van een kind kan
geklemd geraken?

Hoe voorkom je dat een kind
bepaalde voorwerpen in de mond
steekt en stikt?
Risico-analyse Kindermeubilair:

(2)



Fiche 2

Ga na of de relax, het park of
speelbox, de kinderstoel, de
verzorgingstafel voldoende veilig
zijn.

1.3 Uitrusting voor verzorging
V
MI
MI
MI

MI

Wat?
Voor de verzorging is er een uitrusting
die aangepast is aan het aantal vergunde
kinderopvangplaatsen.
De verzorging mag ook op een
verzorgingskussen op de grond
gebeuren.
Er hoeft geen warm en koud stromend
water bij elke verzorgingplaats te zijn.
De organisator bepaalt waar deze
uitrusting zich bevindt en of hij daarvoor
een bepaalde zone voorziet. De
uitrusting hoeft zich niet in één ruimte te
bevinden.
De organisator gaat na hoe de
verzorging georganiseerd kan worden:

voldoende verzorgingsmogelijkheden
voor een vlotte werking;

voldoende toezicht tijdens de
verzorging

Bron

Opmerkingen?

OK?

(1) art 19

(2)

(2)
(2)

(2)

V (verplicht) / MI (mogelijke invulling) / RA (risico-analyse)

p. 2/12

1-7-2015, 1-6-2016

R
A

Risico-analyse Zone voor verzorging:



Fiche 1 p.2

Hoe zorg je ervoor dat een kind niet
kan vallen?
Hoe voorkom je dat een kind
bepaalde stoffen inslikt en vergiftigd
wordt?

1.4 Zone voor keukenactiviteit

Er wordt niet meer specifiek vermeld dat er een zone voor keukenactiviteit moet zijn, maar de
vergunningsvoorwaarde dat men moet zorgen voor een gezonde, gevarieerde en hygiënisch bereide
voeding en drank blijft bestaan. Zie verder bij 3.4 Voedselveiligheid

MI
MI
R
A

Wat?
De keuken mag in de leefruimte
geïntegreerd zijn.
De wasbak van de keukenzone kan je
niet gebruiken voor verzorgende
activiteiten(FAVV).
Risico-analyse zone voor
keukenactiviteit:



Bron

Opmerkingen?

OK?

Opmerkingen?

OK?

(2)
(2)

Fiche 1 p. 2

Hoe vermijd je dat een kind zich aan
een voorwerp kan snijden?
Hoe voorkom je dat een kind zich
aan bepaalde voorwerpen of
vloeistoffen kan verbranden?

1.5 Rustruimte + Veilig bed + Wiegendoodpreventie
V

MI
MI

MI

MI
V
V

Wat?
Op de kinderopvanglocatie zijn er de
volgende afzonderlijke binnenruimtes :
2° een rustruimte waar elk aanwezig
kind dat jonger is dan achttien maanden
of dat ‘s nachts opgevangen wordt, kan
slapen.
Er is minstens één afzonderlijke
rustruimte. Meerdere rustruimtes zijn
toegelaten.
De organisator heeft de
verantwoordelijkheid om ervoor te
zorgen dat de kinderen rustig kunnen
slapen waarbij de noden en behoeften
van de kinderen gerespecteerd worden.
De kinderen die 18 maanden of ouder
zijn en overdag worden opgevangen,
mogen ook in een andere geschikte
ruimte rusten, bv. in de leefruimte (niet
in badkamer, berghok...).
Kinderen jonger dan 6 maand kan je in
de leefruimte te slapen leggen in functie
van toezicht.
Voor elk aanwezig kind is er een veilig
bed.
Voor een kind jonger dan 18 maanden
wordt onder veilig bed verstaan:
een bed of wieg met minstens twee
spijlenwanden, een ventilerende bodem
en een stevige passende matras, en dat
voldoet aan de voorwaarden zoals

Bron
(1) art 14

(2)

(2)

(2)

(2)

(1) art 20
(1) art 20
Fiche 3
Fiche 4

V (verplicht) / MI (mogelijke invulling) / RA (risico-analyse)

p. 3/12

1-7-2015, 1-6-2016

MI

V

MI

V

MI
MI
MI
R
A

vermeld op de website van Kind & Gezin.
Voor kinderen van 18 maanden of ouder:

Ligbedjes mogen gebruikt worden;

De onderste bedden van gewone
stapelbedden mogen gebruikt
worden als het laddertje is
weggenomen en ze niet naar boven
kunnen klauteren;

Matrassen op de grond en slapen in
de zetel zijn uitgesloten.
In de kinderopvanglocatie is er een
zodanige plaatsing van de bedden dat er
vrije circulatie mogelijk is aan minstens
één lange zijde van het bed …

… dit wordt voor alle bedden
gerealiseerd;

als een bed slechts twee
spijlenwanden heeft dan mag één
van de spijlenwanden niet tegen de
muur staan omwille van
luchtcirculatie.
Een kind jonger dan één jaar wordt op
de rug te slapen gelegd. De organisator
kan een uitzondering daarop toestaan op
basis van een attest van een arts
vanwege medische tegenindicatie of op
basis van een attest van de
contracthouder volgens het model
opgenomen in bijlage 6 (van het
Vergunningenbesluit). Een kind dat
jonger is dan één jaar krijgt in bed geen
kussens of dekbedden.
De organisator is niet verplicht om het
attest van ouders voor buiklig te
accepteren.
Bedrandbeschermers worden ook als
kussens beschouwd.
Er mogen geen andere elementen
aanwezig zijn die warmtestuwing of
verstikking kunnen veroorzaken.
Risico-analyse rustruimte, veilig bed en
Wiegendoodpreventie:





(2)

(1) art 21,
4°

(2)

(1) art. 24,
§2, 2°
Fiche 5

(3)

(3)
(3)

Fiche 1 p. 2

Hoe zorg je ervoor dat een kind niet
kan vallen?
Hoe vermijd je dat een kind zich aan
een voorwerp stoot?
Hoe verhinder je dat een
lichaamsdeel van een kind kan
geklemd geraken?
Hoe voorkom je dat een kind
bepaalde voorwerpen in de mond
steekt en stikt?

V (verplicht) / MI (mogelijke invulling) / RA (risico-analyse)

p. 4/12

1-7-2015, 1-6-2016

1.6 Sanitaire ruimte
Een sanitaire ruimte (met minstens een toilet voor volwassenen en een wasbak) wordt niet meer
opgelegd, wat niet betekent dat er niet meer moet voldaan worden aan de overige
vergunningsvoorwaarden, bv. inzake hygiëne.
R
A

Risico-analyse sanitaire ruimte:





Fiche 1 p. 2

Hoe zorg je ervoor dat een kind niet
kan vallen?
Hoe vermijd je dat een kind zich aan
een voorwerp kan snijden?
Hoe verhinder je dat een
lichaamsdeel van een kind kan
geklemd geraken?
Hoe voorkom je dat een kind
bepaalde voorwerpen in de mond
steekt en stikt?

1.7 Buitenspeelruimte
V

MI
MI
MI

MI

MI

MI

V
R
A

Wat?
Er is voldoende, vlot en veilig bereikbare
buitenspelmogelijkheid die afgestemd is
op het aantal vergunde
kinderopvangplaatsen en op de leeftijd
van de kinderen.
Het hebben van een buitenruimte met
een bepaald aantal m² is niet verplicht.
Buitenspelmogelijkheid is een plaats
waar men naartoe kan gaan om met de
kinderen te spelen.
Belangrijk is dat:

de kinderen effectief buiten komen
en buiten kunnen spelen;

én dat de organisator
buitenactiviteiten opneemt in het
activiteitenaanbod.
Het is de bedoeling dat kinderen vaak
naar buiten gaan. De organisator
organiseert zich zodat alle kinderen naar
buiten kunnen.
De plaats waar kinderen buiten spelen, is
veilig. Dit betekent dat er geen gevaarlijk
materiaal mag zijn, dat het risico op
verdwijnen van kinderen beperkt kan
worden.
Wandelen met kinderen kan een activiteit
zijn maar is geen synoniem van
buitenspel. Kinderen kunnen buiten
spelen. Enkel wandelen volstaat niet.
Er worden geen pesticiden gebruikt in de
buitenspeelruimte.
Risico-analyse Buitenspeelruimte:




Bron

Opmerkingen?

OK?

(1) art 17

(2)
(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(4)
Fiche 6
Fiche 1 p. 3

Hoe zorg je ervoor dat een kind niet
kan vallen?
Hoe vermijd je dat een kind zich aan
een voorwerp kan snijden?
Hoe voorkom je dat een kind
bepaalde stoffen inslikt en vergiftigd

V (verplicht) / MI (mogelijke invulling) / RA (risico-analyse)

p. 5/12

1-7-2015, 1-6-2016



wordt?
Hoe verhinder je dat een kind kan
verdrinken?

1.8 Traphal
R
A

Wat?

Bron

Risico-analyse Traphal:

Fiche 1 p.3




Hoe zorg je ervoor dat een kind niet
kan vallen?
Hoe verhinder je dat een
lichaamsdeel van een kind kan
geklemd geraken?

Opmerkingen?

OK?

Opmerkingen?

OK?

Opmerkingen?

OK?

Opmerkingen?

OK?

Fiche 7

1.9 Garage-Bergruimte-Kelder
R
A

Wat?

Bron

Risico-analyse Garage-BergruimteKelder:

Fiche 1 p. 3





Hoe zorg je ervoor dat een kind niet
kan vallen?
Hoe vermijd je dat een kind zich aan
een voorwerp kan snijden?
Hoe verhinder je dat een
lichaamsdeel van een kind kan
geklemd geraken?

1.10 Balkon
R
A

Wat?

Bron

Risico-analyse Balkon:

Fiche 1 p. 3






Hoe zorg je ervoor dat een kind niet
kan vallen?
Hoe vermijd je dat een kind zich aan
een voorwerp kan snijden?
Hoe vermijd je dat een kind zich aan
een voorwerp stoot?
Hoe verhinder je dat een
lichaamsdeel van een kind kan
geklemd geraken?

2 INFRASTRUCTUUR
2.1 Elektriciteit
V
R
A

Wat?

Bron

De elektrische laagspanningsinstallatie
wordt om de 25 jaar en ook bij
belangrijke wijzigingen gekeurd.
Risico-analyse Elektriciteit:

(5)




Fiche 8
Fiche 1 p. 3

Hoe zorg je ervoor dat een kind niet
kan vallen?
Hoe vermijd je dat een kind zich aan
een voorwerp kan elektrocuteren?

V (verplicht) / MI (mogelijke invulling) / RA (risico-analyse)

p. 6/12

1-7-2015, 1-6-2016

2.2 Verwarming
MI

MI
MI

MI

MI

MI
V
V
V
V
R
A

Wat?

Bron

Alleen het gebruik van deze nietverplaatsbare systemen is toegestaan:

centrale verwarming;

elektrische verwarmingstoestellen
zonder zichtbare weerstand;

gesloten individuele
(water)verwarmingstoestellen die
aangesloten zijn als een type C met
externe aanvoer van buitenlucht en
externe afvoer van
verbrandingsgassen;

open individuele
(water)verwarmingstoestellen van
het type B die hun zuurstof halen uit
de ruimte waar ze zijn opgesteld. Ze
worden uiterlijk op 1 april 2024
vervangen;

Kachels zijn niet verboden, als ze van
het type C zijn en als er voldoende
maatregelen genomen worden om de
veiligheid van de opgevangen
kinderen te garanderen
(verbrandingsgevaar,
afscherming,...).
Verplaatsbare gasflessen zijn niet
toegestaan.
De stookolietank is gekeurd.
De centrale verwarmingsinstallatie is
onderhouden en nagezien.
De schoorsteen is geveegd.
Er werd een verwarmingsaudit
uitgevoerd.
Risico-analyse verwarming:

(3)




Opmerkingen?

OK?

Opmerkingen?

OK?

(3)
(3)

(3)

(3)

(3)
(6)
Fiche 9

Fiche 1 p. 3

Hoe voorkom je dat een kind zich
aan bepaalde voorwerpen of
vloeistoffen kan verbranden?
Hoe vermijd je dat een kind stikt
door uitlaatgassen of zuurstoftekort?

3 VEILIGHEID
3.1 Brandveiligheid
V

M
I
M
I
M
I

Wat?

Bron

De organisator van gezinsopvang zorgt
voor de mogelijkheid tot veilige evacuatie
van de opgevangen kinderen en voor
maatregelen betreffende brandpreventie.
Evacuatiewegen worden vrij en bruikbaar
gehouden.
De deuren aan de uitgangen kunnen
onmiddellijk ontgrendeld worden bij
evacuatie.
De locatie bevindt zich niet in een
bouwlaag hoger dan 25m, omdat

(1) art 22

(3)
(3)

(3)

V (verplicht) / MI (mogelijke invulling) / RA (risico-analyse)

p. 7/12

1-7-2015, 1-6-2016

M
I

M
I
M
I

M
I

brandladders niet hoger kunnen.
Onder het laagst gelegen
evacuatieniveau mogen geen kinderen
verblijven. Een souterrain kan gebruikt
worden als er een rechtstreekse uitgang
naar buiten is, kelders dus niet.
Er wordt nagedacht waar men met de
kinderen naartoe kan gaan bij evacuatie.
Een kinderopvanglocatie heeft in elke
leef- en rustruimte een correct geplaatste
autonome rookmelder.
Ionische rookmelders zijn niet
toegestaan. Ze bevatten een radioactief
bestanddeel dat kankerverwekkend is.
Deze toestellen mogen niet meer
verkocht worden.
Een kinderopvanglocatie heeft een
correct opgehangen branddeken in de
nabijheid van de zone van de
keukenactiviteit.

(3)

(3)
(3)
Fiche 10
Fiche 11

(3)
Fiche 12

3.2 Uitbating veilig speelterrein
Voor dit onderdeel stel je een aparte risicoanalyse op.
Wat?

Bron

V

De wetgeving op de speelterreinen wordt
nageleefd.

(7)

V

De






speeltoestellen zijn veilig:
De schommel
De glijbaan
Het klimtoestel
De zandbak
…

Opmerkingen?

OK?

Opmerkingen?

OK?

Opmerkingen?

OK?

Fiche 13
(7)
Fiche 13

3.3 Veilige verplaatsing
V

R
A

Wat?

Bron

Kinderen (jonger dan 18 jaar) kleiner
dan 1,35m moeten in een voor hen
geschikt kinderbeveiligingssysteem
worden vervoerd in de wagen.
Ga na of de verplaatsingen te voet, met
de fiets of met de wagen veilig gebeuren.

(8) art. 35
Fiche 14

Fiche 14

3.4 Voedselveiligheid
V
V

MI

Wat?

Bron

kinderen krijgen gezonde, gevarieerde en
hygiënisch bereide voeding en drank.
Als er loden waterleidingen aanwezig zijn
in de kinderopvanglocatie of bij twijfel
daarover, wordt alleen flessenwater
gebruikt voor elke bereiding van voeding
of drank.
Zorg ervoor dat de voeding hygiënisch
bereid is:

de keuken en berging zijn proper;

zichtbaar vuil wordt onmiddellijk
verwijderd;

huisdieren zijn niet toegelaten in de
keuken;

kinderen worden niet verzorgd op

(1) art 25
(1) art 25

(3)

V (verplicht) / MI (mogelijke invulling) / RA (risico-analyse)

p. 8/12

1-7-2015, 1-6-2016

R
A

werkbladen of tafels die gebruikt
worden voor het bereiden en
gebruiken van maaltijden;

bedorven voedingsmiddelen worden
onmiddellijk verwijderd;

eetwaren worden nooit op de grond
bewaard;

voedingsmiddelen zijn gescheiden
van niet-voedingsmiddelen;

er is aandacht voor handhygiëne,
propere kledij, werken op proper
werkblad met proper keukengerei in
goede staat;

de tijd tussen bereiding, opdienen en
eten wordt kort gehouden;

voeding wordt op de juiste wijze
warm gehouden of afgekoeld;

afval wordt meteen opgeruimd;

voeding wordt afgedekt en op de
juiste temperatuur bewaard.
Ga na of het voedsel gezond en
hygiënisch bereid wordt. Gebruik
hiervoor de checklist voedselveiligheid en
de DOE-kaart allergenen

Fiche 15a
Fiche 15b

4 GEZONDHEID
4.1 Dieren (buiten bereik van kinderen houden)

De maatregel dat dieren buiten bereik van de kinderen moeten gehouden worden, wordt geschrapt. Dit
wordt overgelaten aan de organisator om hierover een beleid te voeren, maar er moet uiteraard wel
gezorgd worden voor een veilige en gezonde omgeving en in het kader van de risicoanalyse moet bv.
nagegaan worden hoe voorkomen kan worden dat kinderen zich verwonden

R
A

Wat?

Bron

Risico-analyse dieren:

Fiche 1 p. 4




Opmerkingen?

OK?

Opmerkingen?

OK?

Hoe vermijd je dat (huis)dieren een
kind kunnen verwonden?
Hoe voorkom je dat (huis)dieren een
kind kunnen besmetten?

4.2 Rookverbod
V

V
R
A

Wat?

Bron

Het is verboden te roken in gesloten
plaatsen die voor het publiek
toegankelijk zijn. Deze plaatsen dienen
rookvrij te zijn.
Plaats toegankelijk voor het publiek =
plaats waarvan de toegang niet beperkt
is tot de gezinssfeer.
Risico-analyse rookverbod:

(9) art 3 §1



(9) art 2,3°

Fiche 1 p. 4

Hoe vermijd je dat een kind in
contact komt met tabaksrook?

V (verplicht) / MI (mogelijke invulling) / RA (risico-analyse)

p. 9/12

1-7-2015, 1-6-2016

4.3 Gezondheid, Medicatie en EHBO
MI

R
A

Wat?

Bron

Er worden afspraken gemaakt met de
ouders.

(3)

Er is een beleid voor ziekte van kinderen
en voor het geval zich een ongeluk
voordoet met een kind.

In het beleid is het geven van
medicatie opgenomen, hierbij is
aandacht voor de toestemming van
ouders.
Risico-analyse medicatie en EHBO:

Fiche 17



Opmerkingen?

OK?

Opmerkingen?

OK?

Opmerkingen?

OK?

Opmerkingen?

OK?

Fiche 16

Fiche 1 p. 4

Hoe garandeer je dat je correct en
tijdig medicatie en EHBO kunt
toedienen aan een kind?

4.4 Binnenhuisklimaat
R
A

Wat?

Bron

Risico-analyse binnenhuisklimaat:

Fiche 1 p. 4



Hoe zorg je ervoor dat je de ruimtes
waar kinderen komen voldoende
poetst, verlucht en het gebruik van
giftige stoffen vermijdt?

Fiche 18

4.5 Persoonlijke hygiëne
R
A

Wat?

Bron

Risico-analyse persoonlijke hygiëne:

Fiche 1 p. 4



Hoe kan je besmetting of
verspreiding van ziektes en infecties
bij de kinderen zo goed mogelijk
kunt vermijden?

Fiche 19

5 TOEZICHT
5.1 Toezicht en handelingen
V

M
I
M
I

M
I

Wat?

Bron

Een actief, auditief en visueel toezicht,
ook tijdens de slaapsituatie, en een
permanente begeleiding van de kinderen.
Auditief toezicht is onvoldoende, er is
steeds regelmatig actief visueel toezicht
tijdens alle dagactiviteiten.
Kinderen mogen nooit alleen gelaten
worden in de locatie. Dit betekent niet
dat er altijd een kinderbegeleider bij de
slapende kinderen zit. Wel kunnen
onveilige situaties via auditief en visueel
toezicht snel worden vastgesteld en
wordt hierop gereageerd.
Ook op spelende kinderen is er steeds
toezicht en er is permanente begeleiding.
Toezicht met vb. enkel camera's is
onvoldoende.

(1) art
31,§2,8°
(10)

(10)

(10)

V (verplicht) / MI (mogelijke invulling) / RA (risico-analyse)

p. 10/12

1-7-2015, 1-6-2016

M
I

V

Toezicht op de slaapsituatie:

voor slapende baby's en peuters tot
18 maanden is een regelmatig actief
toezicht noodzakelijk (dus regelmatig
gaan kijken). Dit kan aangevuld
worden met het gebruik van
hulpmiddelen (bv. een babyfoon of
videotoezicht).

voor kinderen ouder dan 18 maand is
er zeker auditief toezicht. Het visueel
toezicht is afgestemd op de leeftijd
van de opgevangen kinderen, waarbij
ook rekening gehouden wordt met
het slaapritme van deze kinderen.
De bepaling dat er een permanent
gebruiksklaar telefoontoestel moet
beschikbaar zijn, is geschrapt.

(1) art. 26



M
I

De organisator moet aantonen dat de
verantwoordelijke en de
kinderbegeleiders in staat zijn de
ouders of hulpdiensten te bereiken
als dit nodig is.

De kinderopvanglocatie moet ook
bereikbaar zijn voor ouders en Kind
& Gezin mocht dat nodig zijn.
Een GSM is toegestaan, als alle
kinderbegeleiders hiervan gebruik
kunnen maken.

(10)

(2)

6 BRONNEN
(1). Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 (BS 13 januari 2014) houdende de
vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby’s en
peuters en wijzigingen zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 9 oktober 2015.
(2) Referentiekader “voorbeeld-invulling-cluster-infrastructuur”
(3) Referentiekader “voorbeeld-invulling-cluster-preventie-veiligheid-toezicht-gezondheid-en-hygiëne”
(4) Besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013 (BS 18.04.2013) houdende nadere regels inzake
duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten en de
opmaak van het Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik.
(5) Koninklijk besluit van 10 maart 1981 (BS 29 april 1981) waarbij het Algemeen Reglement op de
elektrische installaties voor de huishoudelijke installaties en sommige lijnen van transport en verdeling
van elektrische energie bindend wordt verklaard.
(6) Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 (BS 24 april 2007) betreffende het onderhoud
en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van
warm verbruikswater.
(7) Koninklijk Besluit van 28 maart 2001 (BS 09.05.2001) betreffende de uitbating van speelterreinen,
gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 28 september 2003 (BS 02.12.2003)
(8) Koninklijk Besluit van 22 augustus 2006 (BS 25.08.2006) tot wijziging van het koninklijk besluit van 1
december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van
de openbare weg.
(9) Wet van 22 december 2009 (BS 29.12.2009) betreffende een algemene regeling voor rookvrije
gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook.
(10) Referentiekader “voorbeeld-invulling-cluster-pedagogisch-beleid”

V (verplicht) / MI (mogelijke invulling) / RA (risico-analyse)
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7 PLAN VAN AANPAK
Noteer hier de zaken waarover je een opmerking geeft en formuleer een gepaste aanpak: geef toelichting
over de gemaakte afspraken, welke aanpassing of verbetering je verwacht van de kinderbegeleider.
Noteer ook binnen welke termijn hierin actie moet ondernomen worden.
Opmerkingen ?

Aanpak

V (verplicht) / MI (mogelijke invulling) / RA (risico-analyse)

Timing

p. 12/12

OK
?

1-7-2015, 1-6-2016

