
 

Protocol liftgebruik 2023 

Protocol lift gebruik 

Inleiding 
Binnen kinderdagverblijf Villa Kakelbont zijn er 2 liften aanwezig.  
Eén lift (zwart) bevindt zich aan de voorzijde van het pand in de entree bij het Eiland. 
Deze lift kan zowel door ouders als medewerkers van Villa Kakelbont worden gebruikt. 
De tweede lift (wit) bevindt zich aan de achterzijde van het pand. Deze lift wordt voornamelijk gebruikt bij het naar 
bed brengen van kinderen en het verplaatsen van voorraad en boodschappen. Tevens wordt deze lift gebruikt 
door de medewerkers en kinderen om in het Eiland te gaan spelen. 
 
De liften zijn plateauliften. Dat betekent dat alleen het platform waar men op staat naar boven of beneden gaat. 
Indien de kinderen per ongeluk met de vingers in de rand zouden komen, dan stopt de lift direct (dit is een beveiligd 
systeem). 
 
Bij de zwarte lift aan de voorzijde, bevindt zich boven aan de zijde van het zwaairaam een deurstrip. Deze 
beveiligt net als bij de gewone deuren de scharnieren van de liftdeur. Kinderen kunnen hierdoor niet met de vingers 
tussen de deur komen als ze gaan zwaaien. 
 
Om door iedereen veilig gebruik te maken van deze liften hebben wij een protocol opgesteld. Dit protocol is 
opgesteld om voor de kinderen geen verwarring te creëren. Er is duidelijk in gesteld wat van ons, de medewerkers 
van de Villa, wel of niet mag. Wij verwachten van ouders dezelfde handelingswijze als van onze medewerkers. Dit 
biedt voor de kinderen duidelijkheid en zorgt voor veiligheid. 
 
Daar waar gesproken wordt over volwassenen, bedoelen wij zowel pedagogisch medewerksters als ouders en 
verzorgers. Mocht een kind opgehaald of gebracht worden door iemand anders dan de ouders, is het belangrijk 
dat zij ook op de hoogte zijn van onze regels. 
 
Hoeveel kinderen met medewerkers/ouders mogen er in de lift 
Om de veiligheid van de kinderen te garanderen hebben wij het aantal kinderen dat een volwassene mee mag 
nemen in de lift beperkt. 
 
Een volwassene mag voor groep Nielson (leeftijd 0-2 jaar) maximaal meenemen: 
- 1 baby op de arm zonder dreumes 
- 2 dreumesen zonder baby  
Dit mag ook met twee volwassenen in bovenstaande combinatie. 
 
Eén volwassene mag voor groep Pippi en Witje (leeftijd 2-4 jaar) maximaal 3 peuters meenemen in de lift. 
 
Een volwassene mag voor de nieuwe groep (leeftijd 0-4 jaar) maximaal meenemen: 
- 1 baby op de arm en 1 peuter 
- Dreumes en een peuter zonder baby 
Dit mag ook met twee volwassenen in bovenstaande combinatie. 
 
Gezinnen waar zowel een dreumes, peuter als een baby in het gezin is, verzoeken wij de ouders om de baby in 
de Maxi-Cosi mee naar boven te nemen, zodat de aandacht vooral op de dreumes gericht kan zijn. 
 
Wanneer ouders er zelf voor kiezen om meer kinderen (dan hierboven staat beschreven) in de lift mee te nemen, 
dat is dat uw eigen verantwoordelijkheid. Ook als u samen besluit met meerdere ouders en kinderen de lift te 
gebruiken. Altijd met maximaal vijf personen. 
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Regels betreffende het gebruik van de lift   KINDEREN BEDIENEN DE LIFT NOOIT 
- De volwassene opent de lift en houdt de deur open; 
- De volwassene instrueert het kind de lift in te lopen en met 2 handen de grijze beugel (onder de knoppen) vast 

te houden; 
- De volwassene laat de deur in het slot vallen en wacht op de klik die het teken geeft dat de deur is 

vergrendeld; 
- Als de kinderen of het kind stabiel staat, drukt de volwassene de groene knop in (0 = naar beneden) of de 

zwarte knop (1 = naar boven). Deze dient ingedrukt gehouden te worden; 
- Als de lift op de verdieping van bestemming is, maakt alleen een volwassene de deur van de lift open en houdt 

deze open; kinderen doen dit niet. 
- De volwassene instrueert het kind/de kinderen de lift uit te stappen (indien van toepassing) en kijkt de deur na 

tijdens het dichtvallen. Dit is van belang voor de veiligheid van alle kinderen, zowel de kinderen die uitstappen 
als de kinderen in de groep. 

- De volwassene wacht tot de deur van de lift in de vergrendeling klikt alvorens weg te lopen! 


