Vierogenbeleid kinderdagverblijf Peuterthuis
Naar aanleiding van de zedenzaak is de commissie Gunning ingesteld om onderzoek te doen naar de
toedracht van de Amsterdamse zedenzaak met als doel om hieruit lessen te trekken voor een betere
en veiliger kinderopvang.
Na gedegen onderzoek naar de praktijk van de kinderopvang, de regelgeving, het toezicht en
hulpverlenende instanties is de commissie Gunning met een rapport vol aanbevelingen gekomen. De
commissie richt zich met haar aanbevelingen tot alle betrokkenen bij de kinderopvang. De
aanbevelingen zijn niet alleen relevant als het gaat om seksueel misbruik, maar ook als het gaat om
kindermishandeling, grensoverschrijdend gedrag of andere veiligheidsrisico's.
Na het bekend worden van het rapport Gunning hebben we de aanbevelingen voor de kinderopvang
naast onze eigen praktijk, protocollen en werkinstructies gelegd en zijn we verder gegaan met het
aanpassen van protocollen en hebben we advies gevraagd aan de oudercommissie. Daaruit zijn de
volgende afspraken ontstaan:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

In de slaapruimte staat de babyfoon altijd aan.
De rolgordijnen gaan ’s morgens meteen omhoog zodat er van buiten naar binnen gekeken
kan worden.
Het zicht wordt niet belemmerd door gemaakte werkjes of verftekeningen op de ramen.
Er is een vrije inloop mogelijk tussen beide groepen, de deuren zijn altijd van het slot.
In de deur zit een kijkraam.
Doordat er boven de locatie een BSO gevestigd zit is er altijd in- en uitloop van kinderen,
ouders en pedagogisch medewerkers.
De ramen grenzend aan het speelplein van de basisschool zijn de hele dag zichtbaar voor
kinderen en leerkrachten. Na schooltijd wordt het plein gebruikt door de BSO.
De tijden dat de pedagogisch medewerkers alleen staan zijn breng en ophaaltijden zodat er
altijd ouders in en uit lopen.
Stagiaires worden zoveel mogelijk ingezet op de tijden dat de pedagogisch medewerkers
alleen staan.
Bij uitjes worden er zo veel mogelijk pedagogisch medewerkers ingezet.
De uitjes worden georganiseerd naar openbare ruimten zodat er altijd zicht is door derden.

Alle pedagogisch medewerkers en gastouders zijn geschoold m.b.t. signalering Kindermishandeling,
wij hebben hiervoor uitgebreide protocollen.
Wij handelen volgens de Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld en wij zijn dit vanuit de
wet ook verplicht.
Wij hebben een heldere klachtenprocedure, zowel intern als extern en hiervoor hebben wij twee
vertrouwenspersonen in dienst.
Op de locaties hebben we zoveel mogelijk vaste medewerksters, de GGD controleert onze locaties en
gastouders ook regelmatig.
Alle medewerkers en gastouders een hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten
overleggen.
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