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De GGD blijft toezicht houden
De kwaliteit van de kinderopvang is belangrijk.
Daarom blijft de GGD (onaangekondigd) toezicht
houden. Als wij op uw locatie komen, dan houden
wij ons aan de richtlijnen van het RIVM.

Wij nemen in dat geval contact op met de leidinggevende
voor een gesprek, maken afspraken over inzage in het
beleid en de administratie en spreken met één of meer
beroepskrachten.

•
•
•
•
•

Niet alle locaties worden onderzocht
Normaal gesproken bezoekt de GGD elk jaar alle
kindercentra. Dit jaar doen wij dat niet. Reden hiervoor
is de eerdere sluiting van de kinderopvang en de inzet
van toezichthouders voor coronataken. Het kan dus zijn
dat wij dit jaar niet bij al uw vestigingen een onderzoek
uitvoeren. Locaties die dit jaar niet worden onderzocht,
worden volgend jaar wel weer bezocht.

Wij
Wij
Wij
Wij
Wij

geven geen hand
houden 1,5 meter afstand
wassen onze handen bij binnenkomst en vertrek
komen niet met (milde) klachten
dragen een mondkapje in binnenruimtes.

Niet in alle gevallen komt een toezichthouder op locatie. Bij
sommige locaties voeren wij een onderzoek op afstand uit.

NIEUWSBRIEF KINDEROPVANG

Vragen over coronamaatregelen?
Heeft u als houder vragen over de coronamaatregelen,
neem dan contact met ons op via:

onderwijs.corona@ggdbzo.nl.
Uw vragen worden beantwoord door GGD medewerkers
die op de hoogte zijn van de laatste corona richtlijnen.
Eventuele uitbraken kunt u ook melden via dit emailadres.

Aanbod GGD Academy
Door corona heeft de GGD Academy haar activiteiten tijdelijk stil moeten leggen. Maar vanaf januari 2021
gaan wij weer trainingen verzorgen op basis van open inschrijving op onze GGD locatie in de Witte Dame in
Eindhoven. Hieronder een greep uit ons aanbod. Prikkelende trainingen op maat gemaakt, waarbij we onze
kennis en praktijkervaringen combineren, en delen met professionals.
Houd onze website en LinkedIn pagina in de gaten voor de
precieze data! Uiteraard blijft het ook mogelijk om onze
trainingen in company te laten verzorgen door ons.
Heeft u als organisatie een inhoudelijke vraag maar nog
niet de tijd om een hele training bij te wonen, zoek ook dan
zeker contact met ons! In gesprek met u bekijken we de
mogelijkheid om alvast een deel van de training te kunnen
volgen tegen een beperkte vergoeding.
Workshop werken met de Meldcode kindermishandeling
Thema’s als kindermishandeling en huiselijk geweld
doen iets met je als professional, maar ook als persoon.
Het roept vragen en dilemma’s op, je maakt je zorgen.
Door het volgen van deze workshop leer je signalen te
herkennen en het gesprek aan te gaan, om zo de gevolgen
van kindermishandeling terug te dringen, of zelfs te
voorkomen.
Moeilijke gesprekken met ouders voeren
Leerkrachten en pedagogisch medewerkers komen in hun
dagelijks werk met kinderen regelmatig situaties tegen
waarin het belangrijk is dat ouders betrokken worden. Ook
zijn ze het eerste aanspreekpunt voor ouders. Van hen
wordt verwacht dat zij in een vaak chaotische en emotionele
situatie de kalmte kunnen bewaren en met ouders in
gesprek gaan en hen de juiste route wijzen. Daarom zijn
een goede voorbereiding, kennis van zaken en de juiste

communicatieve vaardigheden van groot belang. Tijdens
deze workshop krijg je handige tools die je hierbij kunt
gebruiken.
Basistraining Werken met het vlaggensysteem
Kinderen spelen doktertje, kussen elkaar, worden verliefd,
ontdekken verschillen tussen jongens en meisjes. Maar
wanneer gaat seksueel gedrag tussen kinderen te ver?
En wat doe je dan? Hoe ga je daar als professional mee
om? Het Vlaggensysteem is een succesvolle methodiek om
seksueel gedrag van kinderen te duiden en er adequaat op
te reageren.
Neem een kijkje op onze website voor het volledige
aanbod! Of mail ons ggdacademy@GGDBZO.nl

NIEUWSBRIEF KINDEROPVANG

Op weg naar een rookvrije generatie
De beweging ‘Rookvrije Generatie’ wil dat kinderen in alle fasen van het opgroeien worden beschermd
tegen tabaksrook en tegen de verleidingen om te gaan roken. Veel kinderopvanglocaties, inclusief de
gastouderopvang, zijn al rookvrij. Want zij willen dat kinderen spelen, maar ook slapen in een gezonde en
veilige omgeving. Toch blijkt dat niet alle organisaties dit officieel opnemen in hun beleid. Hierdoor kan er
bijvoorbeeld bij een personeelswisseling onduidelijkheid ontstaan over de geldende afspraken.

Wat is een rookvrijbeleid bij de kinderopvang?
Een rookvrijbeleid legt vast welke maatregelen
een kinderopvangorganisatie neemt om er voor te zorgen
dat:
• kinderen geen personeel en bezoekers zien roken, want
zien roken doet roken. Dit geldt ook voor uitstapjes
buiten het terrein van de kinderopvang.
• kinderen niet meeroken omdat dit slecht is voor hun
gezondheid.
• kinderen zo min mogelijk blootgesteld worden aan
zogeheten derdehands rook omdat dit mogelijk slecht
is voor hun gezondheid.

Door een rookvrije kinderopvang:
• Geef je kinderen het goede voorbeeld (zien roken,
doet roken).
• Zorg je ervoor dat kinderen geen schadelijke rookresten
binnenkrijgen die zijn achtergebleven in bijvoorbeeld
kleding en haren (derdehands rook).
• Zet je de kinderopvang positief op de kaart.
• Draag je bij aan het realiseren van een Rookvrije
Generatie, een generatie kinderen die volledig rookvrij
kan opgroeien.

Derdehands rook: een onbekend gevaar
Rookresten die achterblijven in haren en kleding, op de
huid of in tapijt, gordijnen en meubels wordt ‘derdehands
rook’ genoemd. Er zitten schadelijke stoffen in deze
rookneerslag, zoals nicotine. Kinderen kunnen deze
stoffen inademen of binnenkrijgen via direct contact. In
de kinderopvang til je jonge kinderen op, houd je kinderen
tegen je aan en je neemt ze op schoot. Dat zijn allemaal
dagelijkse momenten waarop overdracht van derdehands
rook plaats vindt. Denk ook aan de verspreiding van
schadelijke stoffen in (baby)slaapkamertjes. De kans
dat kinderen derdehands rook binnenkrijgen is groot als
iemand gerookt heeft. We weten nog niet hoe groot de
gezondheidsschade is die derdehands rook veroorzaakt,
hiervoor is nog nader onderzoek nodig. Je kunt in ieder
geval zorgen dan tijdens het werk kleding, huid en haren
vrij zijn van derdehands rook.
Stappenplan Rookvrije Kinderopvang
Met het Stappenplan Rookvrije Kinderopvang kan gewerkt
worden aan een kinderopvang die geheel rookvrij is. Het
stappenplan is gemaakt door de Rookvrije Generatie, de
Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging
Maatschappelijke Kinderopvang en BOinK.

TIP: kies een positieve insteek: praat niet over
rookverbod maar over rookvrij.

Communicatie met ouders
Aan de slag met een rookvrijbeleid? Hartstikke mooi!
Kondig het beleid vast aan door gebruik te maken van de
poster ‘Deze kinderopvang wordt binnenkort rookvrij’.
Is de kinderopvang rookvrij? Gefeliciteerd! Via de webshop
van de rookvrijegeneratie.nl zijn diverse materialen met
het rookvrij teken verkrijgbaar. Zoals borden, raamstickers,
posters en spandoeken en een stoeptegel.
Kijk voor meer informatie
Rookvrijeorganisatie.
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Vragen? Neem dan contact op met Marijke de Kroes,
consulent gezondheidsbevordering; 088 0031 358 of mail
m.de.kroes@ggdbzo.nl.

NIEUWSBRIEF KINDEROPVANG

Privacy (verwerkersovereenkomst)

Wij ontvangen van houders soms vragen over de noodzaak
van het afsluiten van een verwerkersovereenkomst.
Omdat wij na het afronden van een rapport alle
documenten met gegevens van personen verwijderen, is
het afsluiten van een dergelijke verwerkersovereenkomst
niet nodig.

Gewijzigde links naar inspectierapporten

Sinds januari 2020 is een nieuwe versie van het Landelijk
Register Kinderopvang (LRK) ingevoerd. Hierdoor
zijn onder andere de URL’s van de inspectierapporten
gewijzigd. Hebt u op uw eigen websites links geplaatst naar
inspectierapporten? Check dan even of deze nog werken.
Meer informatie vindt u op de website Veranderingen
Kinderopvang.

COLOFON
Deze nieuwsbrief wordt verstuurd naar alle peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, buiten-schoolse
opvang, gastouderbureaus en de contactpersonen
Kinderopvang van de gemeenten in de hele regio
Zuidoost-Brabant.
Heeft u vragen
nieuwsbrief?
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GGD Brabant-Zuidoost
Postbus 8684
5605 KR Eindhoven
088 0031 377
www.ggdbzo.nl
kinderopvang@ggdbzo.nl
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