
Locatie check list

Bĳspelen kan overal zolang het een veilige plek is. Het kan bĳ jou thuis indien de
groep niet groter is dan 6 kinderen. Het kan op een locatie in jouw buurt, een school,
gemeentezaaltje of zelfs op jouw werk, in een bedrĳfsruimte. Wĳ zorgen voor de
verzekering en helpen met afsprakenkaders en richtlĳnen. Cokido is er voor u 7/7

Bĳ twĳfel of je locatie beschikbaar gesteld mag worden, contacteer je Cokido - we
helpen je graag verder rond veiligheid en verzekeringen via 0492 76 11 23 of via
hallo@cokido.org.

Wat is een veilige locatie?
• Er is per kind 3,5 meter binnen speelruimte en 3m buitenspeelruimte beschikbaar

• Er is een overzichtelĳke speelruimte met vaste plekken voor de materialen.

• Kruip zelf eens op je kniee ̈n rond zodat je de ruimte ziet door de ogen van de
kinderen om zo onveilige zaken te detecteren en verwĳderen. (bvb medicĳnen
of scherpe voorwerpen,...)

• Zorg ervoor dat er zowel binnen als buiten gespeeld wordt.

• Zorg voor een EHBO-koffer.

Heb je een nieuwe locatie op het oog?
• Groepen die de locatie gebruiken zĳn verzekerd. Ook het lokaal dat u ter

beschikking stelt valt onder die polis.

• Groepen zĳn verantwoordelĳk voor het beheer en onderhoud. Ze worden geacht
de locatie als goede huisvader te beheren.

• Lokale overheden zĳn dit soort initiatieven zeer genegen en zolang er geen geld
gevraagd wordt voor de opvang zelf valt ze niet onder de klassieke wetgeving van
kinderdagverblĳven.



• Er bestaat een modelovereenkomst om de afspraken met de groep te
formaliseren. Deze is te vinden op www.cokido.org/download

• Gemeenschappelĳke ruimtes zĳn ideaal voor de Cokidogroep - specifieke ruimtes
zĳn zelden nodig

• We inspireren locatiehouders graag rond de voordelen van een cokidogroep op
hun locatie: stimuleren sociale cohesie tussen ouders en buren tot
bredeschoolprincipe

• Onkosten voor energie kunnen aangerekend worden - maar hou het schappelĳk -
Onthoud dat je je lokaal inzet voor een maatschappelĳk (burger) initiatief.

• We helpen graag mee. Vertel locatiehouders zeker dat ze ons mogen contacteren:
0492 76 11 23


