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Tijdelijke kinderopvang en -activiteiten 

Als er een tijdelijke kinderopvang aanwezig is en/of als er activiteiten voor kinderen 

worden georganiseerd bij een publieksevenement kan dat risico’s met zich meebrengen. 

Het is de verantwoordelijkheid van de organisator van het evenement de gezondheid, 

veiligheid en kwaliteit van de kinderopvang te waarborgen. Ouders moeten hierop kunnen 

vertrouwen.  

 

Indien de organisatie geen specifieke kennis heeft van de doelgroep ´kinderen´, wordt 

geadviseerd gebruik te maken van de kennis van een eventuele overkoepelende 

organisatie. 

 

• De organisator is verantwoordelijk om de kwaliteit van een tijdelijke kinderopvang te 
waarborgen. 

Risico’s in kaart brengen 

De basis voor een verantwoorde opvang is het in kaart brengen van de risico’s. Tref 

vervolgens maatregelen om de aanwezige risico’s te beperken. Dit geldt ook voor 

eventuele activiteiten die voor kinderen worden georganiseerd. 

 

• Voer een risico-inventarisatie uit op veiligheid en gezondheid (hygiëne) van de 
opvangruimte, de activiteiten en de omgeving.  

o Beoordeel vanuit technisch inzicht en ook vanuit ervaring met het gedrag van 
kinderen. 

• Stel een actieplan op aan de hand van de resultaten van de risico-inventarisatie 
waarin de maatregelen beschreven staan om alle aanwezige risico’s te beperken. 

Beleid t.a.v. gezondheid, veiligheid en kwaliteit 

Als organisator bent u verantwoordelijk voor kwaliteit van een tijdelijke kinderopvang. Om 

de kwaliteit te waarborgen is het raadzaam om een beleid t.a.v. gezondheid, veiligheid en 

kwaliteit op te stellen.  

 

 

 



 

Hygiënerichtlijnen Tijdelijke kinderopvang en -activiteiten 

In het beleid moeten de volgende onderwerpen aan de orde komen: 

• Gezondheid 

o Persoonlijke hygiëne en handhygiëne. 

o Hygiëne verschoonruimte en toiletten. 

o Schoonmaakplan voor opvangruimte, speelgoed en verschoonruimte. 

• Veiligheid 

o Temperatuur- en vochtbeheersing, ventilatie van de opvanglocatie. 

o Bedrijfshulpverlening en EHBO bij kinderen. 

o Voedselveiligheid. 

o Preventie wiegendood. 

o Veiligheidsbeleid opvangruimte: binnen en buitenruimte. 

• Kwaliteit 

o Stel de hoeveelheid begeleiders vast die aanwezig moeten zijn. Dit is afhankelijk van de te 
verwachten hoeveelheid kinderen. 

o Zorg voor geschoolde/bekwame begeleiders. 

o Alle begeleiders moeten op de hoogte zijn van het beleid t.a.v. gezondheid, veiligheid en 
kwaliteit. 

 

Tip: denk bij een ontruiming e.d. aan de begeleiding van de kinderen en hoe ouders hun kind weer 

terug kunnen vinden (bijvoorbeeld het telefoonnummer van de ouders op een polsbandje dat het 

kind om krijgt).  

Attractie- en/of speeltoestellen 

Indien er attractie- en/of speeltoestellen zijn, dienen deze te voldoen aan de gestelde eisen in het 

warenbesluit Attractie –en Speeltoestellen. Meer informatie is te vinden op de site van de NVWA 

(www.nvwa.nl). 

Besmettelijke ziekten 

Bel het Meldpunt infectieziekten van de GGD (053 487 6840) bij vragen over infectieziekten en bij 

meldingen van mensen die ziek geworden zijn na het bezoeken van het evenement.  

Richtlijnen Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid 

Als organisator bent u verantwoordelijk voor het naleven 

van de “Hygiënerichtlijn voor Evenementen”. Kijk voor de 

volledige richtlijn op https://www.rivm.nl/landelijk-centrum-

hygiene-en-veiligheid-lchv/lchv-richtlijnen 

Meer informatie 

• Informatie over gezondheid: RIVM voor informatie 
Hygiënerichtlijn voor kinderopvang . 

• Informatie over de Risico-inventarisatie is te vinden op 
www.veiligheid.nl  

 

 

Colofon 

Dit is een uitgave van GHOR Twente 

(onderdeel van Veiligheidsregio Twente) en 

GGD Twente.  

 

Nadere informatie: GHOR Twente 

Telefoon: 088 256 8173 

E-mail: 

evenementenadvisering@ghortwente.nl 
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