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Protocol Inwerken Nieuwe Medewerkers 
 

Activiteit Datum Paraaf 
Medew. 

Paraaf 
Verantw. 

Uitleg Urenregistratie: hoe moet je inloggen, tot welke 
datum, wat moet je waar en wanneer registreren. 

   

Uitleg Protocollen: waar vind je ze, hoe pas je deze 
toe, etc. 

   

Uitleg Wachtwoorden: welke wachtwoorden, hoe 
inloggen, e-mailadres. 

   

Uitleg Sleutels: beheer en aftekenen, verantwoording 
en kosten. 

   

Uitleg Planning, afspraken met inloggen, vervoer, vrij 
vragen, wanneer kijken, etc. 

   

Uitleg Vervoer: protocol, verzekering, afspraken, 
muziek, verkeersregels en verantwoordelijkheden. 

   

Uitleg Communicatie: bij wie moet je wat 
neerleggen, rolverdeling, mailadres Het Robertshuis, 
afspraken omtrent derden, familie, etc. 

   

Uitleg Functie: verantwoordelijkheden, rechten en 
plichten, taken, plek in de organisatie. 

   

Uitleg Privacy: wat mag wel/niet, afspraken internet, 
mobiele telefoon, kletsen onderling. 

   

Uitleg Geheimhouding: plicht, wat mag je inhoudelijk 
wel/niet vertellen, Facebook, Hyves, MSN, maar ook 
in eigen situatie naar KVS, thuis, etc. 

   

Uitleg Kwaliteitshandboek: waar vind je dit, hoe werkt 
het, goed doorlezen, uitprinten formulieren, etc. 

   

Uitleg Calamiteiten: procedure en afspraken zowel 
binnen als buitenhuis, meldplicht bij Rob of Hanny, 
wanneer FOBO, etc. 

   

Uitleg Afdelingsafspraken: wat moet er gebeuren, 
wie doet wat, helpen, verantwoordelijk voelen elkaar 
helpen, maar ook praktisch wanneer gebeurt welke 
activiteit, risico’s en let op lijst. 

   

Uitleg FOBO: waar vind je de formulieren, wie 
bewaart/beheert deze, wanneer vul je er een in. 

   

Uitleg KAR: procedure, waar vind je die, wanneer 
invullen en waar inleveren. 

   

Uitleg HACCP: procedure, bewaartermijnen, 
thermometer, poetsen, aftekenen en labelen. 

   

Uitleg Formulieren: welke zijn er en waar en wanneer 
gebruik je welk formulier. 

   

Uitleg Kinderen: risico’s en let op lijst, specifiek over de 
kinderen zelf, afspraken en tips, 
verantwoordelijkheden en overdracht binnen en 
buiten het Robertshuis. 
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Uitleg Boodschappen: afspraken, wie doet wat, 
bewaren en inkoopbeleid, kosten, bonnen en 
beheren van beurs. 

   

Uitleg Dagverslag: wat wel erin, wat niet, hoe 
opslaan, wie maakt wat en wanneer, inloggen, 
printen of online. 

   

Uitleg Checklist kinderen: spullen en medicijnen 
beheren en niet vergeten terug te geven, hoe 
invullen en waar inleveren, etc. 

   

Uitleg Afdelingsactiviteiten: wanneer zwemmen, 
paardrijden, activiteiten, wie blijft achter, afstemmen, 
planning en afspreken waar je bent tot hoe laat, 
risico’s etc. 

   

Uitleg Poetsafspraken: wanneer, hoe en paraferen, 
wie doet wat. 

   

Uitleg Begeleiding: tips, en verantwoordelijkheden, 
agressiehantering, hulp vragen, 
verantwoordelijkheden, niet kletsen onderling, 
bewust met kinderen bezig zijn, enthousiast en 
motiverend. 

   

Uitleg Buiten Robertshuis: wat neem je mee, wie laat 
je weten waar je bent en hoe lang, 
calamiteitentelefoon, medicijnen, risico’s etc. 

   

Uitleg Overdracht: let op lijst, mensen goed inlichten, 
laten tekenen op checklist, protocollen en informatie 
juist en adequaat doorgeven. 

   

Uitleg Medicijnen: beheer, distributie en 
verantwoordelijkheden 

   

Uitleg Clientrie: waar vind je die, belang en beheer 
ervan. 

   

Uitleg VOG: verzekering, kopie ID, etc.     
Uitleg Profielen: welke info, opbouw, geheimhouding, 
aanvullend informatie, etc. 

   

Kennismaking collega’s, rondleiding pand, 
verzamelplaats ontruiming, BHV en 
vertrouwenspersoon. 

   

Uitleg Protocol ziekte, verhindering, vrij vragen    
5 minuten voor werktijd aanwezig zijn, code poort BL 
+ NW, alarm 

   

Uitleg ABA: methodiek en toepassingen, informatie, 
etc. 

   

Uitleg DTT: methodiek en toepassingen, informatie, 
etc. 

   

Uitleg PRT: methodiek en toepassingen, informatie, 
etc. 

   

Uitleg KVS: inloggen wat vind je waar gegevens, 
profiel, doelen, rapporten, contact/communicatie, 
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afsluiten, opslaan en bewerken, 
verantwoordelijkheden en vragen. 
Uitleg verdeling kinderen: toepassen methodieken, 
welke groep waar combinaties en planningen , 
rekening houden met elkaar, etc. 

   

Meegebrachte spullen uit de bakken van de 
kinderen iedere dag meegeven aan ouders bij 
overdracht of degene die het kind naar huis brengt 

   

Uitleg spullen personeel: waar sla je deze op, beheer 
van telefoons en persoonlijke eigendommen. 

   

 
Naam nieuwe medewerker: __________________________________________ 
 
Naam eindverantwoordelijke: __________________________________________ 
 
 
Waarschuwing 
Het paraferen van deze checklijst is niet geheel vrijblijvend. Onderdelen zullen bij 
beoordelingsgesprekken worden meegenomen en gewogen of deze naar behoren 
zijn uitgevoerd. 


