
Kinderopvang Poespas 
Protocol Vermoeden kindermishandeling/seksueel misbruik 
 
Signaleren pedagogisch medewerkers, invalkrachten en/of stagiaires ‘afwijkend’ gedrag bij een kind 
en/of afwijkend lichamelijk letsel, dan kan er meer aan de hand zijn.  
Daarom volgen wij in deze ongelukkige en mogelijke ernstig situatie het volgende protocol. Dit 
bestaat uit een 2 stappenplan bij vermoeden van kindermishandeling of misbruik: door 
ouders/familieleden of door een medewerker. 
 
Wettelijke verplichtingen en contactpersoon 
Vierogenprincipe  
Poespas werkt met het vierogenprincipe dat uitgebreider wordt omschreven in ons pedagogisch 
beleidsplan, zie 4.3. Vierogenprincipe Wet kinderopvang. 
 
Opendeurenbeleid 
Poespas heeft een opendeuren beleid dat uitgebreider wordt omschreven in ons pedagogisch 
beleidsplan, zie 4.3. Vierogenprincipe Wet Kinderopvang. 
 
Vertrouwensinspecteur 
Door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is er een vertrouwensinspecteur 
aangesteld. De inspecteur is zowel door ouders, werknemers als het managementteam bereikbaar 
via 0900 111 3111. Hij/zij kan je adviseren over de verder te ondernemen stappen bij het 
vermoeden. 
 
Ongewenste omgang 
Aanvullend op dit beleid en ter voorkoming van (het vermoeden van) kindermishandeling door ouder 
of medewerker kent Poespas een klachtenprocedure voor ongewenste omgangsvormen (zie ons 
Personeelsbeleidsplan).  Dit met als doel alles bespreekbaar te maken en zo signalen eerder te 
herkennen. Opvraagbaar via info@kinderopvangvelp.nl  
 

Poespas haalt advies uit onderstaande protocollen: 

De meldcode -  
Meldcode huislijk geweld en kindermishandeling uitgebracht door Ministerie van Volksgezondheid,     
Welzijn en Sport. 

Het afwegingskader in de meldcode huislijk geweld en kindermishandeling. Dit kader is een 

aanscherping en verbetering. Meldcode en werkwijze veilig thuis in opdracht van VW 

Preventie protocol van seksueel misbruik in de kinderopvang 
Uitgave van het Nederlands Jeugd Instituut 
 
Vermoeden kindermishandeling/seksueel misbruik ouders/thuissituatie 
Stappenplan 
1.Pedagogisch medewerker heeft een vermoeden (voor stagiaires geldt een meldplicht aan de 
stagebegeleider of leidinggevende)  
* Observeer en leg vast. 
* Onderzoek naar onderbouwing. 
* Leg waarneming voor aan leidinggevende. 
* Verantwoordelijkheid bij PM’er. 
 
2.PM’er bespreekt onderbouwd vermoeden met de leidinggevende 
* Bespreken informatie. 
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* Leidinggevende overlegt met MT. 
* Plan van aanpak wordt gemaakt door VM en MT. 
* Verantwoordelijkheid bij VM’er en MT. 
 
3. Plan van aanpak uitvoeren 
* Consulteren AMK. 
* Consultatie kinderpsycholoog. 
* Bespreken van de resultaten. 
* Verantwoordelijkheid bij VM’er en MT. 
 
4. Beslissing nemen 
* Vermoedens zijn na overleg met betrokkenen niet bevestigd. Hierna blijft het kind 
   wel enige tijd extra geobserveerd. 
* Het MT gaat samen met de leidinggevende in gesprek met de verzorger(s). 
* Het vermoeden blijkt na een gesprek met de verzorger(s) gegrond. 
* Er ontstaat een crisissituatie. 
* Verantwoordelijkheid bij VM’er en MT. 
 
5. Handelen 
* Wanneer de vermoedens na overleg met de betrokkenen niet zijn bevestigd, vernietig de  
   werkaantekeningen en sluit de zaak af. 
* Wanneer na gesprek(ken) met verzorger(s) duidelijk is dat de verzorger(s)ook bezorgd zijn  
   verwijs de verzorger(s) naar Bureau Jeugdzorg 
* Wanneer er na overleg met verzorger(s) ernstige twijfel blijft bestaan spreek een extra observatie 
   periode af. 
* Wanneer het vermoeden van kindermishandeling na het gesprek met de verzorger(s) gegrond blijkt  
   wordt er een melding gedaan bij het AMK. 
* Wanneer er een crisissituatie ontstaat, wordt er gemeld bij de politie of crisisdienst Bureau  
   Jeugdzorg. 
 
Verantwoordelijkheid bij MT 
6.Evaluatie 
* Evalueer het proces en de procedure. 
* Stel zo nodig afspraken bij. 
* Registreer. 
     
 Verantwoordelijkheid bij VM’er en MT 
7.Nazorg 
* Blijf alert op het welzijn van het kind. 
* Blijf signalen en zorgen melden bij het AMK.  
* Verantwoordelijkheid PM’er en VM’er. 
 
Vermoeden van kindermishandeling/seksueel misbruik door pedagogisch medewerker 
Stappenplan 
1.Maatregelen naar aanleiding van een melding 
In alle gevallen wordt het MT zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Zij zijn gehouden alle noodzakelijke 
maatregelen te nemen ten aanzien van: 
* Regelen van opvang van kind en ouders. 
* Afschermen van het kind van de mogelijke dader. 
* Het instellen van een onderzoek. 
 
2.Het regelen van opvang van kind en ouders: 



* Voor de opvang en steun voor het kind wordt een beroep gedaan op een instelling (GGD) die hierin  
   gespecialiseerd is. 
* In overleg met ouders en GGD wordt bezien of de opvang in het dagverblijf kan worden  
   gecontinueerd dan wel dat er een andere oplossing wordt geboden. 
* Het MT informeert de ouders over de mogelijkheid aangifte te doen bij de politie. 
* Het MT houdt contact en toont betrokkenheid en informeert de ouders regelmatig over de 
  voortgang van het onderzoek en andere zaken die voor de ouders van belang zijn. 
 
3. Afscherming van het kind van de mogelijke dader: 
* Het MT beslist in het belang van de afscherming van het kind van de mogelijke dader, of de  
   vermeende dader hangende het onderzoek op non-actief wordt gesteld of wordt geschorst. 
* Het verdient aanbeveling om voor de betrokken medewerker een contactpersoon aan te wijzen 
   en de betrokken medewerker erop te wijzen waar steun verkregen kan worden buiten het  
   kinderdagverblijf. 
 
4. Instellen van een onderzoek  
* Het MT draagt zorg voor een zorgvuldige procedure van onderzoek en legt een dossier aan. 
* Bij het interne onderzoek laat het MT zich adviseren door de politie. Zo mogelijk na raadpleging 
   van de ouders besluit het MT of eerst een intern onderzoek wordt gedaan of onmiddellijk aangifte 
   bij de politie. Ouders kunnen natuurlijk ook los van het MT beslissen onmiddellijk aangifte te doen.  
   In geval van aangifte bij de politie vindt het instellingsonderzoek plaats in nauw overleg met de 
   politie. 
* Het MT stelt binnen maximaal 2 werkdagen na de melding een commissie van onderzoek in. 
   De commissie bestaat uit 3 personen. Indien mogelijk 2 interne en 1 externe deskundige. Indien   
   niet mogelijk 1 interne en 2 externe deskundigen.       
 *De leden van de onderzoekscommissie hebben een geheimhoudingsplicht uit hoofde van hun  
    verantwoordelijkheid als lid van de commissie van het onderzoek. 
* De commissie voert het onderzoek uit en adviseert het MT op grond van de resultaten van het 
   onderzoek over de te nemen maatregelen. 
* De termijn voor het onderzoek bedraagt maximaal 3 weken. 
 
5. Procedure van onderzoek 
De commissie vraagt de ouders de door hen bemerkte reactie van het kind weer te geven. Indien het 
kind in staat is om zelf toedracht te verwoorden, wordt altijd na overleg met de ouders, het kind 
door de commissie gehoord. Hierbij wordt zorg gedragen dat dit door een daartoe deskundige 
gebeurd. 
De onderzoekscommissie hoort de betrokken medewerker. De toedracht van zaken volgens de 
medewerker wordt vastgelegd. De medewerker wordt geïnformeerd over het verdere verloop van de 
procedure. 
 
De commissie voert binnen maximaal 2 weken nadat zij is ingeroepen gesprekken met alle betrokken 
personen.  Op basis van deze eerste gesprekken adviseert de commissie het MT over de voorlopig te 
nemen maatregelen voor het kind en de medewerker, voor zover dit nog niet is gebeurd. 
Van de gesprekken wordt een schriftelijk verslag gemaakt, dat door de geïnterviewde moet worden 
goedgekeurd. Alle verslagen worden gebundeld en voorzien van advies overhandigd aan het MT. 
Deze informatie is geheim. 
 
6. Maatregelen naar aanleiding van het onderzoek 
Wanneer het MT constateert dat er op grond van het verrichte onderzoek geen aanleiding is aan te 
nemen dat seksueel misbruik heeft plaatsgevonden, wordt de betrokken medewerker die voor het 
onderzoek geschorst is of op non-actief gesteld, door het MT weer in functie hersteld.  



In een dergelijke situatie kan het van belang van de medewerker of in het algemeen belang wenselijk 
zijn de medewerker over te plaatsen als dit mogelijk is. 
 
Wanneer het MT constateert dat er op grond van het verrichte onderzoek aanleiding is om aan te 
nemen dat seksueel misbruik heeft plaatsgevonden, neemt het MT maatregelen van 
arbeidsrechtelijke aard, zoals ontslag wegens een dringende reden op grond van art. 677 en art. 678 
boek 7 BW, of ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter (art.685 boek 7B). 
Het MT doet, wanneer het rapport van de onderzoekscommissie hier aanleiding toe geeft, formeel 
aangifte van seksueel misbruik bij de politie en het openbaar ministerie.   
 


