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Ruimte voor het Kind 
 
Checklist stapelbed 

 

Eisen 

Ergonomie 

Ligt de bovenkant van de bovenste matras tussen de 85 en 110 cm 

boven de vloer voor kinderen die in en uit bed worden getild? 
ja/nee 

Kan één van de zijkanten aan de lange zijde van het bed gemakkelijk 

weggeschoven of weggeklapt worden? 
ja/nee 

Zit er geen constructiedwarsbalk boven de toegangszijde lager dan 180 

cm? 
wel/geen 

Kunnen kinderen zelfstandig in en uit bed klimmen? ja/nee 

Is bij het onderste bed de bovenkant van de matras maximaal 30 cm 

van de vloer? 
ja/nee 

Wettelijk geregeld  

Is het bed korter dan 140 cm? Voldoet het dan aan het Warenwetbesluit 

Kinderbedden en boxen (zie onderstaande eisen)? 
ja/nee 

Warenwetbesluit Kinderbedden en boxen en Warenwetregeling nadere 

eisen kinderbedden en -boxen kinderopvang 
 

Is de afstand gemeten van de bovenkant van de bodem tot het hoogste 

punt van de zijkant of einden minimaal 60 cm en gemeten vanaf de 

bovenkant van de matras minimaal 50 cm? 

ja/nee 

Ligt de afstand tussen de spijlen tussen de 4,5-6,5 cm? ja/nee 

Is de zijkant van stof/net? Zo ja, zijn dan de mazen van het vlechtwerk 

maximaal 0,7 cm? 
ja/nee/nvt 

Is de opening tussen de bodem en zijkanten/einden niet meer dan 2,5 

cm? 
wel/niet 

Is de bodem sterk genoeg? ja/nee 

Is er een vrije ruimte tussen het onder- en bovenbed van minimaal 68 

cm? 
ja/nee 
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Zijn de onderdelen van het kinderbed die voor het kind bereikbaar zijn 

afgerond? 
ja/nee 

Zijn bevestigingsmiddelen deugdelijk verzonken? ja/nee 

Is een bedieningsmechanisme niet te bedienen door een kind omdat het 

onbereikbaar is of tenminste een kracht van 50 Newton nodig is, of 

omdat er twee gelijktijdige bewegingen nodig zijn voor de bediening? 

wel/niet 

Zitten er geen knoppen op het bed? wel/geen 

Is de ladder goed/stevig/veilig bevestigd aan het bed? ja/nee 

Is de ladder voorzien van een leuning die aan de bovenzijde doorloopt 

tot boven de matras? 
ja/nee 

Is de bruikbare breedte van de treden minstens 30 cm? ja/nee 

Staan in de gebruiksaanwijzing aanwijzingen voor (de)montage? ja/nee 

Staan in de gebruiksaanwijzing aanwijzingen voor de instelling van de 

verschillende onderdelen en de in te stellen hoogte? 
ja/nee 

Staan in de gebruiksaanwijzing waarschuwingen voor mogelijke 

gevaarsrisico’s? 
ja/nee 

Zijn de kinderbedden of boxen voorzien van de naam of handelsnaam en 

het adres van de fabrikant, importeur of verkoper en een 

typeaanduiding? 

ja/nee 

Veiligheidseisen algemeen  

Afwerking  

Zijn alle scherpe randen, hoeken en punten afgeschuind, afgerond of 

anders bedekt? 
ja/nee 

Zijn er geen toegankelijke gaten en openingen tussen 0,7-1,2 cm, 2,5-

4,5 cm en 6,5-23 cm? 
wel/geen 

Zitten er geen buizen met open einden binnen het bereik van het kind? wel/geen 

Zitten er geen uitstekende delen/knoppen aan het kinderproduct? wel/geen 

Is het product splintervrij en van glad materiaal? ja/nee 

Is het product goed te reinigen? ja/nee 

Is de gebruikte verf krasvast en gifvrij? ja/nee 

Verstikkingsgevaar  

Zijn er geen kleine, losse onderdelen binnen het bereik van het kind? wel/geen 
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Zijn er geen v-vormige openingen binnen het bereik van het kind? wel/geen 

Zijn er geen koordjes langer dan 22 cm binnen het bereik van het kind? wel/geen 

Materialen  

Is hout vrij van verval en vrij van aantasting door insecten? ja/nee 

Is metaal beschermd tegen roest of van roestvrij staal? ja/nee 

Openen, sluiten, in -en uitklappen  

Voldoet het sluit/inklapmechanisme aan een van onderstaande principes 

zodat een kind het niet zelf kan bedienen?  

 Er is een minimale kracht van 50 Newton nodig voor het bedienen 

van de sluiting. 

 Het systeem vereist ten minste twee aparte, maar gelijktijdige 

acties om de sluiting te openen (voorbeeld is een kindveilige dop 

waarbij men moet duwen en draaien) 

 Het systeem vereist ten minste twee achtereenvolgende acties om 

de sluiting van het inklapsysteem los te maken, waarbij de tweede 

handeling alleen mogelijk is wanneer de eerste handeling heeft 

plaatsgevonden (bijvoorbeeld eerst een palletje er afhalen en 

daarna de haak openschuiven) 

 Twee sluitingen, die meer dan 85 cm uit elkaar liggen en 

gelijktijdig bediend moeten worden (de armen van een kind zijn in 

dit geval niet lang genoeg om de sluitingen gelijktijdig te openen).  

ja/nee/nvt 

Wielen  

Zitten er bij producten met twee of meer wielen tenminste ook twee 

vaste poten onder? 
ja/nee/nvt 

Zitten er bij producten met vier of meer wielen tenminste twee wielen bij 

die op slot kunnen worden gezet? 
ja/nee/nvt 

Veiligheidseisen stapelbed   

Is het bed zo geplaatst dat de ruimte tussen de bovenkant van het 

stapelbed en de muur kleiner is dan 7,5 cm of groter dan 23 cm? 
ja/nee 

Adviezen 

Ergonomie 

Ligt de bovenkant van de matras van het bovenste bed tussen de 85 en 

100 cm boven de vloer? 
ja/nee 



 

Koningin Wilhelminalaan 3 • 3527 LA  Utrecht • T 030 2985350 • F 030 2985333 • www.fcbkinderopvang.nl • gezondwerken@fcb.nl 

Is het stapelbed niet voorzien van een wegklaphekje die alleen aan de 

onderzijde scharniert? 
wel/niet/nvt 

Is het omhoog of omlaag schuiven van de zijkanten uitgevoerd met een 

blokkeersysteem? (m.a.w. als de zijkant wordt losgelaten, blijft deze dan 

hangen op de stand waarin hij dan staat?) 

ja/nee/nvt 

Veiligheid 

Is het matras stevig, zodat een kind er niet onder kan kruipen? ja/nee 

Ventileert de bedbodem? ja/nee 

Worden er geen kussenachtige bekleding (zoals stootranden van zacht 

materiaal) of kussens toegepast? 
wel/geen 

 


