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INLEIDING 

In dit protocol staan de richtlijnen voor de werkwijze die de medewerkers van KDV De Speelhoeve 

volgen wanneer een kind vermist wordt tijdens de opvang. 

 

Een kind is vermist als: 

• iemand tegen redelijke verwachting 

• er sprake is van een plotselinge en onverwachte afwezigheid afwezig is uit de voor die persoon 

gebruikelijke en veilige omgeving 

• de verblijfplaats van iemand onbekend is, en als het in diens belang is, dat die wordt vastgesteld 

 

 

Preventief beleid 

• Weet hoeveel kinderen er binnen de stamgroep/ basisgroep zijn. Dit doe je o.a. door het bijhouden 

van de weeklijst  waar alle kinderen op staan. Beschrijf mutaties duidelijk en wanneer een kind niet is 

gebracht, meld dit dan op de weeklijst zodat deze kloppend blijft. 

• Laat geen onbekenden toe in de locatie. Vraag een onbekende naar de reden van komst en doe een 

verzoek weg te gaan als diegene niet kan aangeven wat de reden van komst is. De komst van 

onderhoudsmedewerkers of reparateurs van andere bedrijven etc. wordt altijd vooraf gemeld door 

de eigenaresse. Bij twijfel, vraag naar een legitimatie! 

 

De kans dat een kind wegloopt of door een onbekende wordt meegenomen is het grootst tijdens 

haal- en brengmomenten. 

• Let op dat de groepsdeur, de buitendeur en het hek bij het buitenspelen altijd goed dicht zijn. 

Wanneer een ouder/ verzorger de deur laat openstaan, wijs de ouder/ verzorger daar dan op. 

• Controleer of de buitendeur dicht is, wanneer je de groepsruimte verlaat om naar buiten te gaan 

met de kinderen. 

• De pedagogisch medewerker  op de hoogte van de bezigheden van de kinderen. Als kinderen naar 

buiten gaan om te spelen of andere activiteiten buiten het KDV doen, wordt dit doorgegeven bij de 

pedagogisch medewerker. 

• Houd altijd toezicht op de kinderen. Zorg ervoor dat je niet onnodig van de groep loopt. 

Overleg zo nodig dat een collega toezicht houdt. 

• In locaties waar de buitenspeelplaats afgesloten is mogen oudste peuters alleen buiten 

spelen (maximaal 4 peuters). Houd geregeld toezicht en zorg ervoor dat het hek gesloten is. 

  

 

Vermissing gebeurt tijdens de opvang 

Wanneer je ontdekt dat je een kind uit de groep mist, kun je een aantal dingen doen die 

helpen het vermiste kind op te sporen. Dit betreft niet alleen het zelf zoeken naar het 

vermiste kind, maar ook het verzamelen van informatie over het kind en over de 

omstandigheden van de vermissing. 
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Onderneem de volgende stappen: 

• Meld bij je naaste collega van de groep dat je een kind mist. Draag de zorg van de andere kinderen 

over aan je collega, zodat je je kunt richten op het vermiste kind. 

• Blijf kalm, denk helder na. Wanneer heb je het kind voor het laatst gezien? Wat was het kind aan 

het doen? Waar zou het mis kunnen zijn gegaan? 

• Bekijk eerst goed alle stamgroepen/ basisgroepen, gangen en slaapkamers van het kindercentrum. 

Roep ondertussen het kind. Kijk ook op plaatsen waar kinderen zich kunnen verbergen. Het kan 

voorkomen dat een kind zich verstopt en dan in slaap valt. 

• Schakel meerdere collega’s in om te helpen zoeken. 

• Vraag een collega die niet aan het zoeken is de leidinggevende op de hoogte te brengen. Deze 

neemt contact op met de ouders en licht de directie in, indien het kind niet binnen 

30 minuten wordt gevonden. 

• Als het kind niet in het gebouw te vinden is, ga dan buiten zoeken.  

• Zoek buiten eerst op de plekken waar het kind gevaar zou kunnen oplopen (water/sloot, putten, 

verkeerswegen, parkeerplaatsen etc.). Neem een telefoon mee, zodat je bereikbaar bent, mocht een 

collega het kind vinden. 

• Vraag aan voorbijgangers of zij een kind hebben gezien. 

• Na 1 uur zoeken bel je de politie: 0900 – 8844. 

• Noteer de naam van de politiefunctionaris die je geholpen heeft aan de telefoon en, zodra dat 

bekend is, de naam van de politiefunctionaris die als je contactpersoon aangewezen is. 

 

Als het vermiste kind terecht is: 

• Informeer je de politie als deze ingeschakeld is. 

• Informeer je vervolgens alle andere betrokkenen die weten dat het kind vermist is. 

• Is het belangrijk om na te gaan wat de reden voor de vermissing was, zodat een 

herhaling voorkomen kan worden. 


