34109

BELANGRIJK (ORIGINELE VRAGENLIJST)
Deze vragenlijst wordt gescand om een snelle verwerking van de gegevens toe te laten.

Daarom zijn volgende punten van belang:
- Vul eerst een kladversie in alvorens de antwoorden te kopiëren naar de originele vragenlijst.
- De verschillende bladen van de vragenlijst niet aan elkaar nieten (enkel paperclips gebruiken).
- De vragenlijst niet plooien.
- Het zwarte antwoordbolletje VOLLEDIG ZWART MAKEN ; het antwoord niet aanvinken, niet
omcirkelen.
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Identificatienummer
Algemene informatie
1. Info rm atie o ver de functie van de persoon die de vragenlijst in vult :

Directie

Verzorgend personeel

Technisch personeel

Andere

2. Totaal a antal pe rsoneelsleden ?

<5

5-10

11-20

21-30

>30

3. Gem iddeld aantal personeelsleden aanwez ig gedurende een g ewone werkdag ?

<5

5-10

11-20

21-30

>30

4. Totaal a antal inges chre ven kinderen ?

< of = 38
39-60
61-95
96-120
> 120
5. Gem iddeld aantal kinde ren aanwezig op een gewon e werkdag (tijdens de afg elopen 3 m aanden)?

< of = 18
19-30
31-48
49-60
>60
6. Toegestane opvangcapa citeit ?

< ou = 18
19-30
31-48
49-60
>60
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kenmerken van het gebouw
7. Bouwjaar

Voor 1900
1900-1950
1951-1975
1976-2000
2001-Heden

8. Datum van uitvoering van grote renovaties

8

Voor 1980
1980-1989
1990-1999
2000-2006
2007-Heden
Geen grote renovaties
Weet niet
9. Is het gebouw oorspronkelijk ontworpen als kinderdagverblijf ?

9
Ja
Neen
Weet niet

10. Komt er in hetzelfde gebouw als het kinderdagverblijf een van volgende activiteiten en/of
situaties voor ?

10

Ja

Nee

Weet niet

Er is een garage
Er is een werkplaats
Er is een magazijn/loods
Het kinderdagverblijf maakt deel uit van
een appartementsblok

11. Omgeving van het gebouw

11
Stedelijk
Voorstedelijk
Landelijk
Industrieel

12. Bevindt het kinderdagverblijf zich op minder dan 50 m van een drukke verkeersweg ?

12

Ja
Neen
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13. Duid aan in welke kamers er ramen (of glazen buitendeuren) aanwezig zijn, en of het mogelijk
is om ze te openen ?

13

Geen ramen aanwezig
in minstens één ruimte

Ramen aanwezig maar niet
mogelijk om ze te openen
in minstens één ruimte

Ramen aanwezig en
mogelijk om ze te
openen in alle ruimtes

Speelruimte(s)
Slaapkamer(s)
Keuken(s)
Badkamer(s)
Eetkamer(s)
Administratieve ruimte(s)
Consultatieruimte(s)

14. Zijn de volgende ruimtes volledig afgesloten
(door gesloten deuren bv.)?

14

Nee, minstens één ruimte is niet
volledig afgesloten

Ja, elke ruimte is volledig
afgesloten

Keuken(s)
Badkamer(s)
Wasserij

Informatie over de staat en het gebruik van het gebouw
15. Stelt u één van de volgende zaken vast ? :
Ja, in kamers waar
kinderen toegang
tot hebben

Ja, in kamers waar
kinderen geen toegang tot
hebben (kelders, zolders,
keuken, voorraadkamer,
administratieve ruimtes

Neen, nergens

Weet niet

Opstijgend vocht aan
muur/vloer/tapijt

15a
Lek,/insijpelend water/
overstroming (leidingen, dak, ...)

15b
Muffe/onfrisse lucht
Condensatie op
ramen/muren

15c
Schimmel

15d
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16. Als u een lek, insijpelend water of een overstroming hebt meegemaakt, werd de schade dan
hersteld gedurende het afgelopen jaar?

16

Ja, met chemische behandeling
Ja, zonder chemische behandeling
Neen
Weet niet

17. Als u schimmelplekken hebt opgemerkt, geef een schatting van de totale oppervlakte in kamers
waar kinderen toegang toe hebben
Oppervlakte kleiner dan een A4-pagina (grootte van dit blad)
Oppervlakte tussen A4 - 1m2
Oppervlakte groter dan 1m2

18. Als u schimmelplekken hebt opgemerkt, geef een schatting van de totale oppervlakte in kamers
waar kinderen GEEN toegang toe hebben
Oppervlakte kleiner dan een A4-pagina (grootte van dit blad)
Oppervlakte tussen A4 - 1m2
Oppervlakte groter dan 1m2

19. Hoe gebeurt de ventilatie ?
(meerdere antwoorden zijn mogelijk)

19
Speelruimte(s) Slaapkamer(s)

Andere kamers
waar kinderen
toegang tot
hebben

Keuken

Badkamer

Ventilatie via ramen of buitendeuren

Ventilator in raam/muur
Airconditioning of
voortgestuwde lucht met
buitenluchtaanvoer



op het dak




aan de straatkant
in een andere kamer

Airconditioning of voortgestuwde
lucht in gesloten circuit (geen
buitenluchtaanvoer)
Geen ventilatie
Weet niet
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20. Wo rden de slaapzalen autom atis ch verlucht na elke slaapbeurt?

Ja

Neen

Weet niet

21. Als er een airconditioning of een systeem met voortgestuwde lucht met buitenluchtaanvoer is
geïnstalleerd, hoe wordt deze apparatuur onderhouden ?

21

Door een externe technische dienst

Door een interne technische dienst

Geen onderhoud

Weet niet

22. Worden warme maaltijden klaargemaakt in de keuken ?

22

Ja, met een elektrisch fornuis

Ja, met een gas fornuis

Neen

Weet niet

23. Beschikt de keuken over een afzuigkap?

23

Ja, verbonden met buitenlucht

Ja, hercirculatie met binnenlucht

Neen

Weet niet

24. Zo ja, wordt deze afzuigkap gebruikt bij elke kookbeurt?

24

Ja

Neen

Weet niet

25. Hoe vaak wordt de keuken verlucht ?

25

Continu
Meer dan één keer per dag (na elke kookbeurt)
1 keer per dag
Keuken wordt verlucht, maar niet elke dag
Keuken wordt niet verlucht
Weet niet

26. Hoe lang worden de ruimtes telkens verlucht gedurende de winterperiode?

26

Meer dan
een half uur

Tussen een
kwartier en een
half uur

Ongeveer
een
kwartier

Geen verluchting
in de winterperiode
Of minder dan 10
minuten

Weet niet

Speelruimte(s)
Slaapkamer(s)
Andere kamers
waar kinderen
toegang tot hebben
Keuken(s)

Badkamer(s)
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27. Hoeveel keer per dag wo rden de volg ende ruim te(s) verlucht gedu rende de winterperio de?

1-2 keer per dag

3-4 keer per dag

Meer dan 4 keer per dag

Speelruimte(s)
Slaapkamer(s)
Andere kamers
waar kinderen
toegang tot hebben
Keuken(s)
Badkamer(s)

28. Is er een zichtbare condensatie op ramen en spiegels en/of zijn er waterdruppels aanwezig op
de muren?

28

Ja, vaak
Ja, alleen in de winterperiode
Neen
Weet niet

29. Welke vloerbedekking is er ?
(meerdere antwoorden zijn mogelijk)

29

Vast tapijt

Mat

Gladde vloer

Speelruimte(s)
Slaapkamer(s)
Keuken(s)
Badkamer(s)
Eetkamer(s)
Administratieve ruimte(s)
Andere kamers

30. Zijn er stoffen kussens en/of hoofdkussens en/of knuffeldie ren aanwez ig?

Ja

Nee, ga naar vraag 32

Speelruimte(s)
Slaapkamer(s)
Andere kamers
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31. Op welke temperatuur worden de stoffen (hoofd)kussens en/of knuffeldieren gewassen (sloop
en vulling)?

31
Op 60°C of meer

Op minder dan
60°CC

Neen, niet
gewassen

Elke week
Tenminste 4 keer per jaar
Af en toe (in geval van vlekken)

32. Is er textiel bij het beddengoed (bedovertrek, slaapzak, langwerpig hoofdkussen, ergonomisch
kussen, sierkussen, …) ?

32

Ja

Nee, ga naar vraag 34

33. Wordt het beddengoed (bedovertrek, slaapzak, langwerpig hoofdkussen, ergonomisch kussen,
sierkussen, …) gewassen?

33

Op 60°C of meer

Op minder dan
60°

Neen

Elke week
Tenminste 4 keer per jaar
1 keer per jaar
Af en toe (in geval van vlekken)
Niet voorzien om te wassen
(bv. gewassen door de ouders)

34. Zijn alle m atrassen vo lledig geplastificeerd ?

Ja

Neen
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35. Zijn de volgende dieren aanwezig in het kinderdagverblijf en/of in de nabije omgeving ervan?

35

Altijd

Nooit

Soms

Kat(ten)
Hond(en)
Muis (Muizen)
Rat(ten)
Cavia('s)
Konijn(en)
Kakkerlak(ken)
Vogel(s)
Andere

36. Hebt u al overlast gehad door vogelpoep (duiven, spreeuwen, andere) op

Neen

Ja
De raamkozijnen
Het buitenluchtaanvoersysteem
Het voetpad

37. Is er één van de planten op de lijst van de verklarende gids aanwezig in het kinderdagverblijf?

37

Ja

Nee, ga naar vraag 39

38. Hoe vaak wordt de teelaarde van de aanwezige planten ververst?
Elk jaar

Minder dan 1 keer

Nooit

39. Op welke manier en hoe vaak worden de vloeren gereinigd ?
(meerdere antwoorden zijn mogelijk)

39

Elke dag

2-3 keer per
week

Minder dan 1 keer
per week

Met water
Met water en bruine zeep of met een
andere geurloos reinigingsmiddel
Met geparfumeerd reinigingsmiddel
Gebruik van ontsmettingsmiddel tijdens of
na het kuisen
Met een bezem of een stofzuiger zonder
HEPA-filter (droge reiniging)
Met een stofzuiger (met HEPA-filter)
Met een vochtig stofdoekje (een "Swiffer" of
equivalent)
Met boenmachine
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40. Worden de vaatdoeken en sponsen om eettafels te reinigen gewassen?

40

Elke dag gewassen
Niet elke dag
Wegwerpmateriaal: elke dag vernieuwd
Wegwerpmateriaal: NIET elke dag vernieuwd
Weet niet

41. Van welk materiaal is het oppervlak van de eettafels gemaakt?

41

Glad en niet-poreus materiaal (bv. plastic)
Poreus materiaal (bv. natuurhout)
Weet niet

42. Is er een zandbak aanwez ig (gebruikt door kin deren) buiten het gebou w ?

Ja

Nee, ga naar vraag 45

43. Wordt het zand van de zandbak jaarlijks vervangen ?

43

Ja

Neen

44. Wordt de zandbak hermetisch afgesloten ?

44

Ja

Neen

45. Worden de volgende producten gebruikt ?
(meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Ja, in kamers waar
kinderen toegang toe
hebben

Ja, in kamers waar
kinderen geen
toegang toe hebben

Nee,
nergens

Insecticiden tegen muggen (elektrisch
anti-muggen apparaat, spuitbussen, …)
en andere vliegende insecten
Acaricide (anti-mijt-insecticide)
Insecticiden tegen mieren
Insecticiden tegen kakkerlakken
Rodenticide (anti-knaagdier)
Producten met " Dettol "

46. Hoe vaak word en pesticiden g ebru ikt ?

Uitzonderlijk, na een invasie van insecten of knaagdieren
Permanent of regelmatig
Nooit
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47. W aar worden de pesticiden en de onderhoudsproducten bewaard ?

In een afgesloten kast waar kinderen geen toegang toe hebben
In een gewone kast
In een kast onder de gootsteen
Elders
48. Hoe worden pesticiden en onderhoudspro ducten bewaard ?

In de originele verpakking

Anders

49. Heeft er het voorbije jaar een van de volgende renovaties plaatsgevonden?

49

Ja, in kamers waar
kinderen toegang
toe hebben

Ja, in kamers waar
kinderen geen
toegang toe hebben

Nee, nergens

Schilder-/verniswerken
Nieuwe vloerbekleding met synthetische
materialen (vinyl, verglaasd linoleum ,
verglaasd parket)
Nieuw meubilair

50. Wordt er gebruik gemaakt van luchtverfrissers in het kinderdagverblijf (bv. in toiletten,
speelkamers, badkamers,…)?
Ja, in kamers waar
Ja, in kamers waar
Nee, nergens
kinderen geen
kinderen toegang
toegang tot hebben
tot hebben
Spray, gel of vloeibare luchtverfrissers (bvb.
met papieren strookje) of elektrische
luchtverversers
Vast blokje in toiletten, kasten, etc.
Te verbranden luchtverfrissers
(wierook, geurkaarsen,…)

51. W elk(e) type(s) verwa rm ing en/of waterverwarm ing is er geïnstalleerd?

Een ketel of een kachel (stookolie, gas, kolen of hout) of warmwatertoestel op gas
Elektrische verwarming
Weet niet
52. Staan deze verwarmingssystemen in rechtstreeks contact met een of meerdere kamers van de
crèche?

52

Ja

Neen

Weet niet

53. Hoe vaak worden de verbrandingsinstallaties en schoorsteenpijpen (rooster inbegrepen)
onderhouden?

53

1 keer per jaar
Minder dan 1 keer per jaar
Nog nooit onderhouden
Weet niet
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54. Wordt warm water geleverd door een boiler die zich juist achter de kraan bevindt?

54
Ja

Neen

weet niet

55. Duurt het soms lang voor er warm water uit de kraan komt?
Ja

Neen

Weet niet

56. Wat is de aangeduide temperatuur op de boiler ?

56

Minder dan 55°C

Meer of = dan 60°C

Weet niet

57. Zit er roest aan uw kraan en/of is er kalkaanslag zichtbaar aan uw kraan?

57

Ja

Neen

Weet niet

58. Is het w aterve rw arm ingssysteem uitgerust m et een waterontkalker?

Ja

Neen

Weet niet

59. Merkt u de aanwezigheid van sigarettenrook op in het kinderdagverblijf ?
Ja, het gebeurt dat iemand (personeel, ouders, techniekers, …) rookt in het kinderdagverblijf
Ja, het gebeurt dat we een sigarettengeur opmerken in het kinderdagverblijf
Neen, er wordt nooit sigarettengeur opgemerkt in het kinderdagverblijf

60. Zijn er oude verflagen die afbladderen in kamers waar kinderen toegang toe hebben?

60

Ja

Neen

Weet niet

61. Is de waterleiding die het water naar de kraan leidt van lood?

61

Ja

Neen

Weet niet

62. Zijn er kwikthermometers (om de temperatuur van de kinderen te meten) in het
kinderdagverblijf?
Ja

Neen
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63. Zijn de verwarmingsbuizen in de kelder of elders bedekt met een soort pleisterwerk?

63

Ja, in goede staat
Ja, in slechte staat
Neen
Weet niet

64. Werd de aanwezigheid van asbest vastgesteld of in kaart gebracht?

64

Ja

Neen

Weet niet

65. Kijk naar de gekleurde kaart van het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) in de
verklarende gids. Verduidelijk in welke zone jullie crèche ligt.

65

Bruin

Rood

Geel

Groen

66. Heeft u last van het geluid van...
Ja

Neen

Ventilatie
Buiten (verkeer, enz.)
Slechte akoestiek (bv. het lawaai van de kinderen
is storend)
67. Zijn de personeelsleden tevre den m et de gem iddelde tem peratuur in de crè che?

Ja

Neen

68. Zo nee, kan u het probleem ve rduidelijken ?

Te koud in de winter
Te koud gedurende het hele jaar
Te warm in de zomer
Altijd te warm

69. Werd u al eerder geïnformeerd over de problematiek van binnenluchtverontreiniging
(schimmels, vochtigheid, mijten, enz.) ?
Ja

Neen

70. Werd het kinderdagverblijf al eerder gescreend op binnenluchtverontreiniging (schimmels,
vochtigheid, mijten, enz.) ?
Ja

Neen

Weet niet

12/12

