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1 Doel 
Naar aanleiding van de Amsterdamse zedenzaak in 2010 werd door de Commissie Gunning een 
onderzoek uitgevoerd naar de veiligheid in de kinderopvang. Om dergelijke situaties in de toekomst 
sneller te signaleren of te voorkomen, gaf de Commissie Gunning in haar rapport een groot aantal 
aanbevelingen aan de kinderopvang. Veel van deze aanbevelingen zijn al jaren verweven in ons 
beleid en de uitvoering daarvan. Daarnaast is er ook een verscherping in de wet- en regelgeving; deze 
hebben wij vertaald naar nieuw beleid. Dit document is te lezen als een totaaldocument van beleid dat 
wij binnen de stichting voeren i.v.m. ongewenste omgangsvormen. Het gaat om schakels die samen 
leiden tot het voorkomen van ongewenste omgangsvormen binnen SKDT. Mochten er onverhoopt 
toch vermoedens ontstaan dan zijn wij daar op voorbereid. 

 
2 Procedure 
2.1. Inhoudsopgave 
2.2  Visie  
2.3 Seksualiteit en assertiviteit; nauw verbonden ontwikkelingsgebieden 
2.3.1 Professionaliteit rond een kwetsbaar onderwerp  
2.3.2 Kinderen weerbaar maken 
 Effectief signaleren 
2.4 Omgangsvormen en open aanspreekcultuur 
2.5 De rol van ouders 
2.6 Vierogenprincipe 
2.7 Werving en selectie 
2.8 Zorgen voor deskundig en stabiel personeel 
2.9 Kwaliteitszorg 
2.10 Foto/video protocol 
2.11 Calamiteit: melding (vermoedens) van seksueel misbruik 

  
  
2.2 Visie 
Wij streven transparantie na en willen elkaar laten zien wat we doen. Door open te communiceren wat 
we doen, hoe we dat doen en waarom we dat doen leggen wij verantwoording af. Zo zijn we van 
elkaars handelingen en motieven op de hoogte en vergroten we kansen op samenwerking tussen 
groepen en locaties. Door middel van bouwkundige, technische of organisatorische aanpassingen 
creëren we kansen om onderling contact te houden en worden kansen elkaar aan te spreken op 
gedrag vergroot. 
 
2.3  Seksualiteit en assertiviteit; nauw verbonden ontwikkelingsgebieden 
Wanneer we denken aan seksuele ontwikkeling van kinderen dan denken we al snel aan de pubertijd. 
Kinderen doorlopen van hun geboorte tot de pubertijd verschillende fasen en elke fase heeft zijn eigen 
kenmerken. De seksuele ontwikkeling is een onderdeel van de algemene ontwikkeling en begint al in 
de wieg.  Vanaf jonge leeftijd genieten kinderen van nabijheid en aanraking en laten dat duidelijk 
merken. Kinderen zijn van nature geïnteresseerd in lichamelijkheid. Ze experimenteren met hun eigen 
lichaam en ontdekken de mogelijkheden en onmogelijkheden. De ene keer ontdekken ze een 
moedervlek, de andere keer het lichamelijke verschil tussen jongens en meisjes.  
 
2.3.1 Professionaliteit rond een kwetsbaar onderwerp 
Tijdens hun opleiding hebben onze medewerkers geleerd hoe zij op professionele wijze met dit 
kwetsbare onderwerp om kunnen gaan. Bovendien wordt in interne trainingen voor 
deskundigheidsbevordering aandacht besteed aan hoe zij dingen bespreekbaar maken, welke 
protocollen er worden gehanteerd en aan welke gedragscode zij zich dienen te houden. Dit alles bij 
elkaar biedt helderheid over begeleiding van kinderen in hun ontwikkeling en de werkwijzen in de 
kinderopvang.  
 
2.3.2  Kinderen weerbaar maken 
Wanneer volwassenen respectvol en assertief met kinderen omgaan, zullen kinderen zichzelf (als 
gevolg daarvan) ook gaan zien als „te respecteren‟ mensen. Ons pedagogisch beleid voorziet erin dat 
kinderen voorbeelden krijgen waarmee zij leren hoe zij zelf ook grenzen kunnen aangeven. De 
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pedagogisch medewerkers hanteren op het gebied van communiceren met kinderen de Gordon
®
 

methode. Deze methode biedt handvatten voor het assertief aangeven van grenzen. Wanneer een 
volwassene onaanvaardbaar gedrag benoemd, grenzen aangeeft en uitlegt waarom iets niet kan 
(gedrag, gevoel, gevolg) is dit een voorbeeld voor het kind. Door er geen taboe van te maken en open 
te communiceren leert het kind op zo‟n moment iets over zijn/haar eigen grenzen en de grenzen van 
een ander. Volwassenen leveren door hun voorbeeldgedrag een belangrijke bijdrage aan de 
ontwikkeling van kinderen.  
 
Door kinderen in de dagelijkse omgang met onderstaande waarden kennis te laten maken helpen wij 
hen om deze ook in hun seksuele ontwikkeling te integreren. 
 

 Respect (Het kind is uitgangspunt (en niet de eigen beleving) 

 Zelfvertrouwen: „Ik ben het waard om……………..‟ 
 Weerbaarheid 

 Mondigheid 

 Positieve informatie en kennis 

 Geen dwang 
 
Praktijkvoorbeeld: In de groepscultuur is het gebruikelijk dat kinderen invloed hebben en hun mening 
geven. Kinderen kiezen bv. zelf waar en met wie ze spelen of wat zij op hun boterham smeren. Nu 
spelen 2 kinderen in de huishoek van de peutergroep. Finn ( 3.2 j. ) vraagt aan Faye (2,9 j)   ‘Mag ik 
jou een kusje geven?’ Faye antwoord: ‘Nee! want ik ben net gewassen… 
 
Mannen in de kinderopvang 
Mannen in de kinderopvang hebben in de visie van SKDT een meerwaarde; de omgang met hen 
maakt dat kinderen in latere ontwikkelingsstadia weerbaarder zijn, respectvolle en warme relaties 
kunnen aangaan met mannen. Deze visie is tevens gebaseerd op de gedachten van Tavecchio. Deze 
hoogleraar houdt zich specifiek bezig met de ontwikkeling van jongens en vraagt regelmatig de 
aandacht voor het gebrek aan mannelijke opvoeders in o.a. de kinderopvang. 
 
 
2.3.3  Effectief signaleren 
 
Twijfel over bepaald (seksueel) gedrag 
Opvallende signalen worden al in een vroeg stadium opgemerkt en gecommuniceerd volgens het 
Stappenplan Signaleren: “Waar vraagt dit kind aandacht voor?”  Open gesprekken met ouders en 
collega‟s ondersteunen het onderzoeksproces rond de oorsprong van de waargenomen signalen. 
Wanneer dit onderzoek wijst in de richting van vermoedens van ongewenste omgangsvormen, 
hanteren wij deel drie van dit Stappenplan. Daarin staat de procedure beschreven die wij volgen bij 
vermoedens van ongewenste omgangsvormen door een medewerker. Ook hierbij wordt 
gecommuniceerd volgens de Gordon

®
 methode. De (pedagogisch) medewerkers zijn daarin 

geschoold en zijn er aan gewend elkaar feedback te geven in een open aanspreekcultuur. Ons 
pedagogisch beleid biedt handvatten voor de omgang met zowel ouders, kinderen als collega‟s.  
 
Onze pedagogisch medewerkers zijn op de hoogte van verschillende ontwikkelingsfases en welk 
onderzoeksgedrag daarbij past. Deze informatie helpt hen een juiste inschatting te maken of bepaald 
gedrag past bij de ontwikkelingsfase van het kind of als opvallend moet worden beschouwd. Vanuit dit 
kader gaan zij met de kinderen om en stellen zij grenzen. Wanneer er twijfels zijn over een juiste 
inschatting van (seksueel) gedrag zijn er hulpvragen;  
 

 Past het op dit moment binnen de seksuele ontwikkeling van dit kind? 

 Schadelijk? Gevaren? 

 Veilig?  

 Verantwoord voor gezondheid? 

 Zijn er regels overtreden? 

 Werden eigen grenzen overschreden? 
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2.4 Open aanspreekcultuur en omgangsvormen 
Een open aanspreekcultuur betekent dat medewerkers zich vrij voelen om elkaar aan te spreken op 
(vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van de kinderen. Seksueel getinte 
uitingen tegen kinderen of het isolement zoeken met een kind vallen onder andere onder gedrag 
waarop medewerkers elkaar aanspreken.  
In de organisatie  geldt een gedragscode  voor onderlinge omgangsvormen en (on)toelaatbaar gedrag 
ten opzichte van kinderen en ouders. Bovendien zijn medewerkers geschoold als het gaat om effectief 
communiceren. 
 
Zie: gedragscode kwaliteitshandboek 5.19; (Bijlage 1) 
 
2.5 De rol van de ouders 
 
2.5.1 Niet-pluis gevoel 
Ouders die het gevoel hebben dat er iets „niet-pluis‟ is in relatie tussen hun kind en een bepaalde 
medewerker adviseren wij dit bespreekbaar te maken met de medewerker in kwestie. Wellicht is er 
sprake van een misverstand of kan een „niet-pluis‟ gevoel weggenomen worden door af te stemmen. 
Wanneer het om een bepaalde reden voor de ouder te moeilijk is om de medewerker aan te spreken, 
of in geval het gesprek met de medewerker het „niet-pluis‟ gevoel niet heeft weggenomen, adviseren 
wij ouders om de kwestie te bespreken met de locatiemanager. Deze zal vervolgens de procedure bij 
vermoedens van ongewenste omgangsvormen in gang zetten. SKDT hanteert tevens een 
klachtenprocedure conform de HKZ normen. Deze is echter niet bedoeld voor situaties waarin sprake 
is van vermoedens van ongewenste omgangsvormen.  
 
2.5.2 Ouderbijeenkomsten 
Ouderbijeenkomsten over de pedagogische bejegening in relatie tot ontwikkelingsgebieden bieden  
gelegenheid voor informatieoverdracht en uitwisseling. Voorbeelden hiervan zijn een SKDT-brede 
ouderavond over seksuele ontwikkeling en opvoeding en een ouderavond in de BSO rond 
weerbaarheid in relatie tot sociale ontwikkeling.  
 
2.6  Vierogenprincipe 
Het vierogen- of orenprincipe houdt in dat volwassenen / medewerkers ten alle tijden gezien of 
gehoord kunnen worden door een tweede volwassene. Een beroepskracht kan nog steeds alleen op 
de groep staan, zolang een andere volwassene de mogelijkheid heeft om mee te kijken of te luisteren. 
Om dit vierogenprincipe effectief door te voeren binnen de organisatie is er een scan uitgevoerd en 
zijn knelpunten geanalyseerd. Per 1 juli 2013 wordt het vierogenprincipe opgenomen in de wetgeving. 
 
Zie: procedure vierogenprincipe kwaliteitshandboek 2.15; (Bijlage 2) 
 
2.7 Werving en selectie 
SKDT hanteert een werving en selectieprocedure waarin alle activiteiten zijn omschreven die 
voorafgaand aan de indiensttreding van een medewerker plaatsvinden. In een aparte procedure: 
„‟Verklaring omtrent Gedrag (VOG)‟‟ staat vermeld dat medewerkers voorafgaand aan hun 
indiensttreding deze VOG hebben opgevraagd en ingediend. Daarnaast is er een doorlopende 
controle op de VOG‟s. Een VOG is namelijk een momentopname. Mensen kunnen zich na afgifte van 
de VOG schuldig maken aan een strafbaar feit en daardoor een bedreiging vormen voor de veiligheid 
van kinderen. Zolang dit niet bekend is bij de werkgever of de toezichthouder, kunnen zij in de 
kinderopvang blijven werken. Dit is ongewenst. Daarom heeft de overheid besloten dat alle mensen 
die in de kinderopvang of peuterspeelzalen werken, vanaf 1 maart 2013 continu worden gescreend. 
 
Zie: Verklaring Omtrent Gedrag, kwaliteitshandboek 5.2; (Bijlage 3) 
 
2.8 Selectie deskundig personeel 
Deskundig personeel maakt dat medewerkers op professionele wijze met elkaar omgaan en betrokken 
zijn bij elkaar. Door op deze manier samen te werken wordt de kans op het ontstaan van seksueel 
misbruik verkleint. Deskundigheid heeft zowel te maken met kennis en vaardigheden als met de juiste 
houding. Voor het bevorderen van deskundigheid is nascholing belangrijk. SKDT besteed veel zorg 
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aan het scholingsbeleid. Ieder jaar wordt er een nieuw scholingsaanbod ontwikkeld en onder het 
personeel verspreid. Er zijn diverse onderwerpen welke hierin aandacht krijgen, waaronder „signaleren 
kindermishandeling‟. 
 
2.9 Kwaliteitszorg 
Belangrijk is om na de implementatie te zorgen voor een goede continuïteit van het beleid om zo de 
kwaliteit te borgen. De methode die wij hiervoor gebruiken is de RIE sociale veiligheid. Een jaarlijkse 
risico inventarisatie waaruit blijkt in welke mate de locatie de risico‟s heeft afgedekt. Daarin is ook het 
risico voor seksueel misbruik specifiek benoemd. 
 
Zie: RIE sociale veiligheid (wordt nog opgesteld) 
 
2.10 Regels camera gebruik 
Voor het maken van foto‟s en video‟s is er binnen SKDT een beleid geformuleerd. Alle gemaakte 
beelden vallen onder de privacywet waarmee wij de privacy van de kinderen (en ouders) willen 
garanderen. De regels omtrent camera gebruik vindt u in ons foto/video protocol (vermeld op de 
website). Voor medewerkers is er een bijbehorende werkinstructie geschreven. 
 
2.11 Calamiteit: Melding van (vermoedens) van seksueel misbruik 
Wanneer het gaat om het melden van vermoedens van seksueel misbruik biedt dit protocol de 
richtlijnen die daarbij gevolgd dienen te worden. Belangrijk aspect hierin is dat vanaf de eerste 
gesprekken uitdrukkelijk wordt uitgegaan van vermoedens. Het uitspreken van deze vermoedens 
vormt de start van onderzoek.  
 
 

3 Bijlagen 
 
Bijlage 1: Gedragscode 
Bijlage 2: Procedure Vierogenprincipe 
Bijlage 3: Verklaring omtrent gedrag 
 
Hoofdstuk 2.3 
In dit hoofdstuk wordt gerefereerd naar ons stappenplan Signaleren. 
Dit stappenplan ligt ter inzage op iedere locatie.  
 
Hoofdstuk 2.4 
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Bijlage 1 Gedragscode SKDT 
  

Onder een professionele attitude/ houding verstaan wij; 

 

 
Professionele dienstverlening aan ouders en kinderen, meewerken aan de 
ontwikkeling van de organisatie en gebruik maken van de mogelijkheden  
om de eigen professionaliteit uit te breiden, zien onze medewerkers als 

hun primaire taken. 
 

Medewerkers van SKDT weten wat zij belangrijk vinden in hun leven, 
welke waarden en behoeften zij hebben. Deze zijn in overeenstemming 

met hun werk.  
 

Ze zijn oprecht in hun omgang met anderen, terwijl zij een evenwicht 
bewaren  

tussen zorg voor zichzelf en zorg voor anderen.  
 

In hun houding naar ouders, kinderen en collega‟s  stellen zij zich open 
voor feedback en vragen daar gericht naar. 

 
Medewerkers zetten hun kwaliteiten en talenten in tijdens hun werk en zijn 
zich tegelijkertijd bewust van hun valkuilen. Zij werken steeds actief aan 

leerdoelen  
en zorgen ervoor dat zij daarop invloed hebben.  

 
Zij handelen assertief en dragen zelf de verantwoordelijkheid voor het 
voorzien in eigen behoeften binnen de professionele kaders van de 

organisatie.   
 

Medewerkers van SKDT proberen graag nieuwe dingen uit en hebben 
daarbij een onderzoekende houding. Ervaringen worden met anderen 

gedeeld om er samen van te leren. 
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1 Doel 
 
Doel van een gedragscode is het bieden van veiligheid en het stimuleren van het welbevinden van 
medewerkers, zodat zij optimaal in hun werk kunnen functioneren. Ook klanten en externe relaties 
moeten zich binnen Stichting Kinderopvang Den Helder – Texel (SKDT) geaccepteerd, gerespecteerd 
en veilig voelen. 
  
SKDT acht het voorkomen en bestrijden van agressie, seksuele intimidatie en discriminatie van groot 
belang. Discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, 
geslacht, nationaliteit, hetero of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat en handicap wordt door 
SKDT binnen de organisatie niet geaccepteerd. SKDT wil hier door middel van een gedragscode vorm 
en inhoud aan geven. De stichting onderschrijft daarmee hetgeen is neergelegd in artikel 8.3 van de 
CAO Kinderopvang en in artikel 1.6.3 van de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening. 

 
 
2 Definities 
 
Ongewenste omgangsvormen: handelingen van een groep of van een individu, die door een persoon, 

die deze handelingen als tegen zich gericht ziet, als vijandig, 
vernederend of intimiderend worden beschouwd. 

 
Seksuele intimidatie:  ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander 

verbaal, non verbaal of fysiek gedrag. Dit gedrag wordt door degene die het 
ondergaat, ongeacht sekse en/of seksuele voorkeur, ervaren als ongewenst 
en onplezierig. Seksuele intimidatie kan zowel opzettelijk als onopzettelijk zijn. 

 
Agressie: voorvallen waarbij een werknemer psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, 

bedreigd of aangevallen, onder omstandigheden die rechtstreeks verband 
houden met het verrichten van de arbeid. Hieronder valt ook pesten.  

 
Discriminatie: elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die ten 

doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de 
uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of 
op andere terreinen van het maatschappelijk leven, wordt teniet gedaan of 
aangetast.  

 
Levensbeschouwing: een min of meer samenhangend stelsel van waarden, normen en opvattingen 

die zin en richting geven aan het leven.  
 

Klant:  een kind dat door SKDT wordt opgevangen, een ouder of verzorger van een 
kind dat door SKDT wordt opgevangen of een werkgever die voor een 
werknemer de dienst kinderopvang afneemt.  

 
 
Voor de begrippen werkgever, werknemer en andere begrippen die voor deze gedragscode van 
belang zijn wordt uitgegaan van de definities in de CAO Kinderopvang en CAO Welzijn en 
Maatschappelijke dienstverlening. 
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3 Algemeen uitgangspunt 
 
Deze gedragscode is bedoeld als referentiekader. Het biedt een beeld van SKDT waaraan iedere 
medewerker zich kan spiegelen en waar iedere medewerker zich aan dient te houden. Het biedt 
herkenbaarheid voor klanten en voor elkaar, zodat iedereen weet waar men aan toe is. Indien 
iedereen op deze manier handelt en elkaar erop aanspreekt, wordt de hoge kwaliteit van de 
dienstverlening niet alleen behouden maar ook verbeterd.  
 
3.1. 
Seksuele intimidatie, agressie en discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensovertuiging, 
godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, 
burgerlijke staat en handicap worden door SKDT als vormen van ongewenst gedrag nadrukkelijk 
verboden.  
 
3.2. 
SKDT wil in het dagelijks handelen en bij het ontwikkelen van beleid deze vormen van ongewenst 
gedrag actief voorkomen en bestrijden. De gedragscode maakt deel uit van het algemeen beleid van 
SKDT en van de professionele houding van de medewerkers.  
 
3.3. 
SKDT wil een open aanspreekcultuur creëren, een belangrijk onderdeel van de communicatie binnen 
de organisatie. 
 
3.4. 
In het contact met kinderen hebben medewerkers wat betreft het voorkomen van deze vormen van 
ongewenst gedrag een nadrukkelijke taak en voorbeeldfunctie.  
 
3.5. 
De gedragscode biedt veiligheid en stimuleert het welbevinden van medewerkers, zodat zij optimaal in 
hun werk kunnen functioneren. De gedragscode en professionele houding van medewerkers biedt 
klanten en externe relaties bescherming. Zij moeten zich ook binnen SKDT geaccepteerd, 
gerespecteerd en veilig voelen. 
 
3.6. 
Op indirecte wijze beschermt de gedragscode de positie van de organisatie SKDT.  
 

 
4 Status en reikwijdte van de gedragscode 
 
4.1. 
De gedragscode is een nadere invulling van de wettelijke bepalingen omtrent (onder andere) seksuele 
intimidatie, agressie en discriminatie en van artikel 8.3 uit de CAO Kinderopvang (2010-2011) en 
artikel 1.6.3 uit de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening (2008-2011). 
 
4.2. 
De gedragscode geldt voor medewerkers, bestuursleden, stagiaires, vrijwilligers en door SKDT 
ingehuurde derden, hierna te noemen medewerkers. 
 
4.3. 
Alle medewerkers zijn op de hoogte van de inhoud van de gedragscode. De werkgever draagt zorg 
voor bekendmaking van de gedragscode. Bij de implementatie of bij een belangrijke wijziging ervan 
wordt de inhoud besproken in het overleg tussen leidinggevende en medewerkers. 

 
4.4. 
Afdeling personeelszaken van SKDT draagt zorg voor archivering van de gedragscode en legt deze 
aldaar ter inzage. Ook is de gedragcode voor iedereen beschikbaar gesteld via intranet.  
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De gedragscode wordt op een voor klanten, bezoekers en derden zichtbare plaats gelegd. Van hen 
wordt verwacht dat zij niet in strijd handelen met de in deze gedragscode opgenomen bepalingen. In 
voorkomende gevallen kunnen zij op het bestaan en de inhoud van de gedragscode gewezen worden. 
 
 

5 Gedragsregels m.b.t. specifieke onderwerpen  
 
Er is in onze maatschappij gedrag dat niet wordt geaccepteerd, gedrag dat onwenselijk of bij wet 
verboden is. Dat geldt uiteraard ook binnen SKDT. Daarnaast zijn er bepaalde normen vastgelegd met 
betrekking tot gedrag dat buiten de organisatie wellicht is toegestaan, maar binnen de organisatie niet 
wordt getolereerd. De stichting heeft met betrekking tot deze onderwerpen beleid en specifieke 
protocollen vastgelegd. 
 
 
5.1. Arbeidsovereenkomst 
Het niet aangaan, beëindigen of niet verlengen van een arbeidsovereenkomst zal niet samenhangen 
met een in de wet verboden discriminatiegrond, leeftijd en/of handicap. Bij de werving en selectie van 
nieuwe medewerkers zal een onderdeel van de NVP (Nederlandse Vereniging voor 
Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling) sollicitatiecode in acht genomen worden met als 
doel om een transparante en eerlijke werving en selectieprocedure te bieden. Deze rechten van de 
sollicitant zijn terug te vinden in de werving en selectieprocedure in het kwaliteitshandboek.  

 
In geval van reorganisatie of inkrimping worden bij de beoordeling wie voor ontslag in aanmerking 
komt slechts objectieve criteria gehanteerd op basis van de CAO Kinderopvang artikel 10.5 of de CAO 
Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening artikel 11.5.1 of een daaruit voortvloeiend 
reorganisatieplan. 
 
5.2. Arbeidsomstandigheden en werkvloer 
De inrichting van locaties binnen SKDT voldoen aan wettelijke eisen, in het bijzonder de ARBO 
wetgeving, maar is in ieder geval zodanig dat medewerkers en klanten zich veilig voelen. 
Medewerkers dienen ervoor te zorgen dat zij er tijdens het werk alles aan doen om hun eigen 
veiligheid en die van anderen op geen enkele manier in gevaar te brengen. Hiertoe dienen zij zich te 
houden aan de veiligheidsvoorschriften en bij het ontbreken van specifieke voorschriften zich te 
houden aan wat in de betreffende situatie algemeen als verantwoordelijk wordt beschouwd. In 
situaties waarbij de zorg en veiligheid van kinderen in gevaar is, treedt de medewerker direct op. 

 
De omgang tussen medewerkers en klanten wordt bepaald door respect voor ieders ras, sekse, 
levensbeschouwing, leeftijd en andere gronden genoemd in deze gedragscode. 

 

5.3. Seksuele intimidatie 

Het is verboden op een of ander wijze seksueel te intimideren, daaraan bij te dragen, te bevorderen of 
toe te staan. Iedereen heeft de plicht seksueel misbruik of vermoeden van seksueel misbruik van 
kinderen onmiddellijk te melden bij de leidinggevende (zie stappenplan signaleren). 

5.4. Agressie en geweld 

Het is verboden op enigerlei wijze kinderen, ouders/verzorgers, medewerkers of andere personen 
psychisch of fysiek lastig te vallen, te bedreigen of aan te vallen, daar aan bij te dragen, te bevorderen 
of toe te staan.  
 
Uitingen van pesterijen kunnen worden omschreven als vijandig, vernederend of intimiderend gedrag, 
dat steeds gericht is op dezelfde persoon. Het gebeurt vaak en gedurende langere tijd. Deze uitingen 
zijn niet toegestaan. Aan leidinggevenden de taak om pestgedrag van medewerkers tijdig te 
herkennen en in te grijpen. Hiernaast is het aan de pedagogisch medewerker om pestgedrag van 
kinderen tijdig te herkennen en in te grijpen. 
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5.5. Discriminatie 

Discriminatie en racisme is niet toegestaan en wordt in woord en daad bestreden. De medewerker 
accepteert geen discriminerend gedrag en werkt niet mee aan en/of neemt zelf geen initiatief tot 
discriminerend gedrag. Van iedereen wordt verwacht dat zij uitingen van racisme en discriminatie 
veroordelen, feedback hierop leveren, en melden bij de leidinggevende.  
 
5.6. Vandalisme en diefstal 
SKDT wil een veilige stichting zijn, waar geen plaats is voor vandalisme en diefstal. Van iedereen die 
bij de opvanglocaties betrokken is, wordt verwacht dat zij respect heeft voor de ander en diens 
eigendommen. Ook willen we zorgvuldig omgaan met de omgeving van de locaties. Binnen de 
locaties wordt geen enkele vorm van diefstal, vernieling en heling zowel door volwassenen als door 
kinderen getolereerd. 

 

5.7. Omgangsvormen en bejegening 
De medewerker bejegent iedereen met respect en volgens de gedragsregels zoals die gelden voor de 
beroepsgroep. Medewerkers zijn oprecht in hun omgang met anderen, terwijl zij een evenwicht 
bewaren tussen zorg voor zichzelf en zorg voor anderen. In de houding naar ouders toe stelt de 
medewerker zich open voor feedback. Kinderen zijn erbij gebaat wanneer ouders en (pedagogisch) 
medewerkers samenwerken. Een open en betrokken samenwerking met ouders is de basis voor een 
warme en opbouwende relatie met een kind. 
 
SKDT wil als organisatie bewust een inspirerend voorbeeld zijn voor een humane, democratische 
samenleving; in ontmoetingen zijn wij erop uit dat iedere betrokkene zich gezien, veilig en welkom kan 
voelen en er heerst een open aanspreekcultuur. Medewerkers zijn er in hun contacten met ouders en 
kinderen op gericht mogelijkheden te scheppen voor een democratische gezindheid en solidariteit.   

Privé relatie met klant 

De medewerker gaat in werk- en privésituaties geen emotionele afhankelijkheidsrelaties met klanten 
(kinderen en ouders/verzorgers) aan. De medewerker toont betrokkenheid maar weet op het juiste 
moment afstand te nemen. Oppassen in privésituaties op kinderen met wie tussen kind/ouder ook een 
zakelijke relatie bestaat is niet toegestaan. Hiernaast worden kinderen niet alleen en zonder 
medeweten van ouders/verzorgers, bij een medewerker thuis uitgenodigd. Indien er een privérelatie 
bestaat tussen de medewerker en kinderen en hun ouders/verzorgers voordat zij opvang afnemen bij 
SKDT, zal de medewerker hier vooraf de manager over informeren.  
 

Relatie/contact met concurrenten 

Het is niet toegestaan om - op welke manier dan ook - informatie te verschaffen, mee te werken aan 
activiteiten en/of andere handelingen te verrichten, waarvan aangenomen kan worden dat deze 
schadelijk (kunnen) zijn voor de concurrentiepositie van SKDT. Indien de medewerker twijfelt aan de 
aard van de activiteiten, zal deze navraag doen bij leidinggevende. 
 
De medewerker zal niet meewerken aan (commerciële) activiteiten die de onafhankelijkheid, 
betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de beroepsgroep aantast.  
 
Contact met kinderen 
Met name in de buitenschoolse opvang zal er toezicht zijn van pedagogisch medewerkers bij kleed- 
en doucheruimtes. Tijdens kampen zullen jongens en meisjes apart slapen en worden er aparte 
afspraken gemaakt m.b.t. „zaalwachten‟. Eén op één situaties tussen medewerker en kind wordt 
zoveel mogelijk voorkomen en deuren blijven zoveel mogelijk open. Mocht de situatie voorkomen dat 
een medewerker vechtende kinderen uit elkaar moet houden, zal dit met minimale aanraking door 
volwassene zijn. Wanneer een kind in bedwang gehouden dient te worden bij controleverlies/verlies 
zelfbeheersing zal er alleen lichamelijk contact zijn om het kind en de ander in bescherming te nemen. 
 
Bij verder lichamelijk contact, zoals het troosten van een kind, het geven van een kus (uitsluitend op 
de wang) of knuffel, ligt het initiatief bij het kind en niet bij de pedagogisch medewerker.   
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Aanspreekvormen 
Binnen SKDT worden de medewerkers door kinderen aangesproken met hun voornaam. Het wordt 
niet op prijs gesteld om bijnamen te laten circuleren.  

 

5.8. Omgaan met informatie 

 
De medewerker gaat zorgvuldig om met privacygevoelige informatie (persoonsgegevens) verkregen 
tijdens de uitoefening van het werk. De medewerker verzamelt en verwerkt deze informatie slechts ten 
behoeve van professionele beroepsuitoefening (nodig voor verzorging en begeleiding kind, voor opzet 
contract, versturen factuur, etc.) en bewaart deze informatie op een veilige, af te sluiten, plaats.  

 
De medewerker verstrekt alleen persoonsgegevens aan anderen als dit voor de directe 
beroepsuitoefening van belang is. Dit gebeurt alleen na schriftelijk toestemming van de betrokkene. 
Daarnaast is de medewerker zich bewust van de mogelijkheid dat zij alleen bevoegd zijn om 
gegevens van kinderen te raadplegen en waar zij verantwoordelijk voor zijn (van de eigen locatie) uit 
bijvoorbeeld het observatiesysteem Horeb.  

 
Voor persoonsgegevens waarvan een medewerker tijdens het werk kennis neemt, geldt een 
geheimhoudingsplicht zoals beschreven in artikel 12 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
Enige uitzondering is als een wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of wanneer uit hun taak 
de noodzaak tot mededeling voortvloeit.  
 
5.9. Professioneel handelen 
 
Medewerkers van SKDT zijn enthousiaste professionals met een warm hart voor kinderen en zijn zich 
bewust van hun voorbeeldfunctie. Zij dragen een democratische gezindheid uit waarmee zij in 
samenwerkingsrelaties kinderen een voorbeeld geven om hun weg te vinden in een democratische 
maatschappij. 
 
Van de medewerkers wordt verwacht dat ze een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de 
organisatie en zichzelf blijven ontwikkelen in hun beroepsmatige en persoonlijke ontwikkeling om zo 
de professionaliteit uit te breiden. De medewerker oefent zijn/haar beroep uit op basis van 
deskundigheid en kent de grenzen van het beroep. Hiernaast is de medewerker verantwoordelijk voor 
het eigen beroepsmatig handelen, legt hier verantwoording over af en kan dit bespreekbaar maken. 
 
5.10. Digitale communicatie 
 
Gebruik internet en e-mail 
Het gebruik van internet en e-mail is bedoeld voor zakelijke doeleinden, voor iedereen die voor SKDT 
werkzaam is. In pauzes is het de medewerker wel toegestaan in beperkte mate gebruik te maken van 
internet en e-mail voor privé kwesties.  

Gebruik beeldmateriaal kinderen 
Werknemer is bekend met het nadrukkelijke verbod om beeldmaterialen zoals foto en video-opnamen 
van kinderen, verkregen door haar werkzaamheden als pedagogisch medewerker, zelf buiten SKDT te 
verspreiden (te denken valt aan het plaatsen van foto‟s op (eigen) social media pagina‟s zoals Hyves, 
Facebook, Twitter en Youtube). Tevens is het de werknemer verboden zich negatief uit te laten over 
de SKDT, collega‟s en klanten op social media pagina‟s. SKDT houdt zich het recht voor 
consequenties te verbinden aan overtreding van deze regel. 

 
Gebruik mobiele telefoon 
Het gebruik van de mobiele telefoon tijdens het werk is alleen toegestaan in uiterste noodgevallen en 
er wordt verwacht dat de mobiele telefoon tijdens werktijd uitgeschakeld is. Privé gesprekken kunnen 
gevoerd worden tijdens pauzes, dit geldt ook voor het versturen van sms berichten. Bij aanname van 
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telefoongesprekken is namelijk de aandacht weg van het kind waardoor er iets onverwachts kan 
gebeuren, collega‟s het werk moeten overnemen en het is storend voor de kinderen.  
 
5.11. Gezondheid 

Gebruik alcohol, drugs, medicijnen 

Het is medewerkers verboden om gedurende werkzaamheden onder invloed te zijn van alcohol, drugs 
of andere geestverruimende en verdovende middelen die het oordeelsvermogen en reactievermogen 
sterk beïnvloeden, of kunnen beïnvloeden. Gebruik van medicijnen die, gedurende werktijden, een 
dergelijke invloed kunnen hebben, dient met de leidinggevende besproken te worden.  

Roken 

In overeenstemming met de landelijke wet- en regelgeving mag er binnen de kinderopvang niet 
gerookt worden in ruimten waar kinderen direct of indirect in contact kunnen komen met rook. Roken 
is alleen toegestaan in pauzes (eigen tijd), buiten het zicht van klanten en waarbij de continuïteit van 
de opvang niet verstoord wordt. Ook de bedrijfskleding van de medewerker zal in het openbaar niet 
opvallend zichtbaar zijn tijdens een rookpauze. 
 
5.12. Overige aspecten 
 
Voertaal 
Op alle locaties en gedurende de hele opvang gebruiken alle beroepskrachten het ABN algemeen 
beschaafd Nederlands als voertaal. 
 
(Bedrijfs)kleding en uiterlijkheden 
Alle pedagogisch medewerkers  en chauffeurs zijn verplicht tot het dragen van de uitgereikte 
bedrijfskleding welke SKDT de medewerker in bruikleen geeft. De kleding heeft tot doel herkenbaar te 
zijn voor klanten en heeft een professionele uitstraling. Het niet dragen van deze kleding kan leiden tot 
een officiële waarschuwing. Bij drie officiële waarschuwingen wordt ontslag niet uitgesloten. 
 
Medewerkers hebben ook een representatieve functie, wat inhoudt dat werknemers in hun kleding, 
uiterlijkheden, houding en optreden acceptabel dienen te zijn voor zowel klanten als organisatie. Niet 
representatief wordt geacht:  

 het dragen van onverzorgde (kapotte en/of vuile) kleding; 

 het zichtbaar dragen van ondergoed; 

 het dragen van schoenen met hakken hoger dan 4 centimeter; 

 het dragen van zeer korte rokjes en broeken en shirts waarbij de (blote) buik en diep decolleté 
getoond wordt; 

 het dragen van badkleding.  
 
Verder mogen uiterlijkheden geen gevaar opleveren voor de kinderen of de werknemer zelf. Denk 
hierbij aan scherpe nagels, sieraden en oorbellen. Basisprincipes zijn dat het uiterlijk het functioneren 
niet in de weg mag staan en dat dit uiterlijk niet als stoorzender mag werken naar klanten, collega‟s of 
derden.  Zichtbare piercings zijn alleen toegestaan mits dit is goedgekeurd door afdeling 
personeelszaken. Vanuit hygiënisch oogpunt worden ook loshangende lange haren niet wenselijk 
geacht. 
 
Video Interactie Begeleiding 
Iedere werknemer is bereid om in de werksituatie deel te nemen aan Video Interactie Begeleiding 
(VIB), die vanuit SKDT geboden wordt.  
 
Maaltijden en consumpties 
Van alle pedagogisch medewerkers wordt verwacht dat zij zelf lunch en eventuele tussendoortjes 
meenemen om te nuttigen. Consumpties als koffie en thee mogen wel onbeperkt genuttigd worden. 
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Geschenken 
Medewerkers zullen geen cadeaus, geld, leningen e.d. aannemen van klanten. Het uitgangspunt 
hierbij is dat wanneer een geschenk meer is dan een symbolisch gebaar van dank, de medewerker de 
klant zal bedanken voor het aanbod maar deze vervolgens afslaan. Kleine cadeautjes (met een 
waarde minder dan € 10,-) mogen op de verjaardag van de medewerker, op de dag van de 
pedagogisch medewerker en bij vertrek van kinderen wel worden aangenomen. 
 
5.13. Toezicht gedragscode en evaluatie 
Voor het toezicht op de naleving van deze gedragscode is de directie verantwoordelijk. Met het 
inwerking treden van deze gedragscode wordt tevens verwezen naar de bestaande 
klachtenprocedure.  
 
Zo vaak als nodig maar in ieder geval één keer per jaar wordt deze gedragscode geëvalueerd. 
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Bijlage 2: Procedure Vierogenprincipe 
 
1 Doel 
 
Beschrijving van afspraken binnen de stichting hoe invulling wordt gegeven aan het vierogenprincipe. 
Vanaf 1 juli 2013 treedt het “vierogenprincipe” in werking. Dit principe houdt in dat altijd een 
volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. Een beroepskracht mag 
nog steeds alleen op de groep staan, zolang maar op elk moment een andere volwassene de 
mogelijkheid heeft om mee te kijken of luisteren. Het vierogenprincipe gaat vooralsnog alleen gelden 
voor dagopvang.   

 
2 Procedure 
 
2.1. Inhoudsopgave 
2.2  Wat is vierogenprincipe 
2.3  Stichtingbrede aanbevelingen vierogenprincipe 
 
 
2.2. Wat is vierogenprincipe 
Het vierogen- of orenprincipe houdt in dat volwassen / medewerkers ten alle tijden gezien of gehoord 
kunnen worden door een tweede volwassene. Een beroepskracht mag nog steeds alleen op de groep 
staan, zolang een andere volwassene de mogelijkheid heeft om mee te kijken of te luisteren. 
 
2.3. Aanbevelingen vierogenprincipe 
Om dit meeluisteren en meekijken zo optimaal te faciliteren hebben wij stichtingbreed aanbevelingen 
gemaakt. Deze afspraken gelden voor ieder kinderdagverblijf en zijn op bouwkundig, transparantie en 
audio/visueel niveau en gelden voor iedere locatie indien men alleen staat op een groep. 
 
2.3.1  Gebouw en ruimte 

- Iedere groepsruimte heeft doorzichtige afscheidingen naar de (gemeenschappelijke) gang 
en/of naar aangrenzende groepsruimtes of buiten. 

- Verschoonruimtes moeten zicht of hoorbaar zijn vanuit de groepsruimte. 
- Ramen worden niet beplakt (folie, foto‟s of werkjes) om de zichtbaarheid te vergroten. 
- Kinder wc‟s zijn open of voorzien van halve deuren. 
- Slaapkamers zijn indien mogelijk voorzien van een raam (patrijspoort) en babyfoon. 

 
2.3.2 Transparantie 

- Men werkt zoveel mogelijk met de (groeps)deuren open. Groepen worden samengevoegd 
wanneer mogelijk. Vaak aan het begin of het einde van de dag. 

- Men loopt makkelijk elkaars ruimte binnen (zie ook open aanspreekcultuur). 
- Werktijden van stagiaire, schoonmaak etc. wordt waar mogelijk gekoppeld aan het alleen 

staan van medewerkers. 
 

2.3.3 Audio visueel 
- Inzet babyfoons of cameratoezicht op groepen waar de zichtbaarheid ondanks de doorzichtige 

afscheidingen niet optimaal is. Door het inzetten van babyfoons kan in een andere groep 
worden meegeluisterd. 

 
 

3 Bijlagen 
 
Geen. 
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Bijlage 3 Verklaring Omtrent Gedrag 
 
 1 Doel 
 
Alle medewerkers met een arbeidsovereenkomst bij de Stichting Kinderopvang Den Helder en Texel 
zijn in het bezit van een verklaring omtrent goed gedrag (V.O.G.). Ook medewerkers die een fictieve 
overeenkomst hebben bij de stichting (zoals klusjesmannen) dienen te beschikken over een VOG. 
 
De VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van de medewerker geen 
belemmering vormt voor de (nieuwe) functie. Dit vormt, naast het opvragen van referenties, een 
controle om zoveel mogelijk te ondervangen dat er medewerkers worden aangenomen waarbij een 
risico bestaat dat deze onjuist zullen handelen in het bijzijn van vertrouwelijke gegevens, kwetsbare 
personen (kinderen), geld of goederen. 
 

2 Nieuwe medewerker 
 
Nieuwe medewerkers moeten voorafgaand hun indiensttreding een verklaring omtrent goed gedrag 
aanleveren. De aanvraag hiervan dient te worden gedaan bij zijn/ haar gemeente middels formulier 

FML-PZ-75 Verklaring Omtrent het Gedrag. Pas nadat personeelszaken beschikt over een geldig 
V.O.G. van de medewerker, kan de indiensttreding plaatsvinden. 
In bijzondere gevallen kan –na toestemming van een MT lid- hiervan worden afgeweken (bijv. in 
noodgevallen), mits de medewerker nooit alleen op de groep komt te staan.  
De V.O.G zal worden bewaard in het persoonlijk dossier van de betreffende medewerker (hierbij geldt 
de Wet Bescherming Persoonsgegevens). 
 
Ook medewerkers die een fictief dienstverband hebben bij de stichting (zoals klusjesmannen) dienen 
te beschikken over een VOG, evenals gastouders. Dat geldt ook voor huisgenoten van de gastouder 
die ouder zijn dan 18 jaar, wanneer de kinderen thuis worden opgevangen. Stagiaires en vrijwilligers 
dienen tevens een V.O.G. te overleggen.  
 
Bij aanvang van de werkzaamheden bij de Stichting is het te overleggen V.O.G. van de nieuwe 
medewerkers niet ouder dan twee maanden. Ook wanneer medewerkers eerder bij de stichting 
werkzaam zijn geweest, dient de verklaring niet ouder te zijn dan twee maanden. 
 
De kosten die verbonden zijn aan de Verklaring omtrent het Gedrag, worden vergoed door de 
stichting, mits de medewerker de aankoopbon heeft ingeleverd. Indien een medewerker is 
aangenomen maar uiteindelijk afziet van indiensttreding en wel als een V.O.G. heeft aangevraagd, 
worden de kosten niet vergoed. 
 

3 Continue screening 
 
De Rijksoverheid heeft besloten dat alle mensen die in de kinderopvang of peuterspeelzalen werken, 
vanaf 1 maart 2013 continu worden gescreend. Continue screening betekent dat strafrechtelijke 
gegevens in het Justitieel Documentatie Systeem, dagelijks worden vergeleken met een bestand van 
mensen die werken in de kinderopvang of peuterspeelzalen om na te gaan of een persoon een 
strafbaar feit heeft begaan dat een belemmering vormt bij het werken in de kinderopvang. 
 
3.1. Procedure bij strafbare feiten 
Wanneer er door continue screening een signaal is binnengekomen over een werknemer die op dat 
moment niet voldoet aan de eisen voor een VOG voor zijn functie in de kinderopvang, zal de GGD 
contact opnemen met de directie van SKDT. De GGD verlangt van SKDT dat er binnen vijf werkdagen 
een aanvraagbewijs voor  een nieuwe VOG voor de desbetreffende medewerker overlegd wordt. 
 
Omdat de medewerker op dat moment niet voldoet aan de vereisten voor een VOG wordt deze 
uitgenodigd voor een gesprek met locatiemanager en personeelszaken. Indien werknemer hier geen 
gehoor aan geeft, wordt  de medewerker per direct op non-actief gezet. In dit gesprek worden de 
volgende zaken besproken: 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/valerie/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/6.%20TOTAAL%20REGISTER%20FORMULIEREN/FML-PZ-75%20Verklaring%20Omtrent%20Het%20Gedrag.pdf
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 Werkgever geeft medewerker uitleg over het systeem van continue screening; 

 Werkgever deelt medewerker mee dat er over hem/haar een signaal is ontvangen en geeft 
uitleg over de betekenis van het signaal. 

 Werkgever vraagt aan medewerker of hij/zij dit herkent en kan toelichten.  

 Werkgever geeft de medewerker de opdracht direct een nieuwe VOG aan te vragen en binnen 
de door de GGD toezichthouder gestelde termijn een aanvraagbewijs te overleggen. 

 Werkgever legt de medewerker uit wat er gebeurt als hij/zij geen VOG krijgt (beëindiging 
arbeidsovereenkomst). 

 Werkgever zet medewerker op non-actief. 
 
Na afloop van het gesprek legt personeelszaken het gesprek schriftelijk vast en vraagt de medewerker 
te tekenen voor gezien. De medewerker overlegt binnen de termijn van vijf dagen een aanvraagbewijs 
VOG aan personeelszaken. 
 
3.2. Medewerker krijgt nieuwe VOG 
Indien de medewerker een nieuwe VOG krijgt toegestuurd, wordt medewerker weer uitgenodigd voor 
een gesprek met locatiemanager en personeelszaken. De VOG wordt overhandigd door de 
medewerker. Door het verkrijgen van een nieuwe VOG wordt de non-actief stelling opgeheven. Dit zal 
schriftelijk aan werknemer worden bevestigd en personeelszaken zal ervoor zorgen dat GGD wordt 
geïnformeerd. 
 
3.3. Medewerker krijgt geen nieuwe VOG 
Ook wanneer de medewerker geen nieuwe VOG krijgt toegestuurd, wordt medewerker uitgenodigd 
voor een gesprek met locatiemanager en personeelszaken. Het niet verkrijgen van een VOG heeft 
arbeidsrechtelijke gevolgen voor de medewerker.  
 
Een VOG is een wettelijke eis om werkzaam te kunnen zijn in de kinderopvang. De medewerker kan 
een bezwaar- en beroepsprocedure starten tegen het niet verstrekken van de VOG. Desondanks zal 
SKDT aansturen op een beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden. De non-
actiefstelling van de medewerker zal gehandhaafd blijven en SKDT zal de ontslagprocedure starten.  
 
Personeelszaken zal GGD informeren en de locatiemanager licht de oudercommissie in over de 
beëindiging van het dienstverband van de medewerker. 

 


