VERMISSING
Preventief beleid
Weet hoeveel kinderen er op de groep zijn. Doe dit door o.a. het bijhouden van de
presentielijst. Wanneer een kind is gehaald of gebracht, moet je het nieuwe aantal
kinderen weten.
De kans dat een kind wegloopt of door een onbekende wordt meegenomen, is het
grootst tijdens de haal- en brengtijden.
Let op dat de entreedeur altijd dicht is. Wanneer een ouder de deur laat openstaan, wijs
de ouder daar dan op. Wanneer een kind zelf de deur kan openen en dit doet zonder
toestemming van de pw’er, zorg dan voor maatregelen.
Vermissing tijdens de opvang
Wanneer je ontdekt dat je een kind uit de groep mist, kun je een aantal dingen
ondernemen, die helpen het vermiste kind op te sporen. Dit betreft niet alleen het zelf
zoeken, maar ook het verzamelen van informatie over het kind en over de
omstandigheden van de vermissing.
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
vermist
kind.
Blijf kalm en denk helder na. Wanneer heb je het kind voor het laatst gezien?Wat was het
kind
aan het doen? Waar zou het mis zijn gegaan?
Bekijk eerst goed alle hoekjes op de groep, in de wc en slaapkamer. Roep ondertussen
het kind.
Kijk op plaatsen waar kinderen zich kunnen verbergen. Het komt nogal eens voor dat
een kind
zich verstopt en dan in slaap valt. Als er tijdens de vermissing buiten werd gespeeld, kijk
je goed
waar het kind heen kan zijn gegaan. Bedenk wat interessant kan zijn.
Schakel meerdere collega’s in om te helpen zoeken. Vraag ook mensen in de omgeving.
Ook eventueel ouders die op dat moment aanwezig zijn.
De collega neemt contact op met de ouders/verzorgers.
Als het kind niet in het gebouw te vinden is, ga dan buiten zoeken. Neem als het kan een
foto van het kind mee en een telefoon, zodat je bereikbaar bent. Zoek buiten eerst op de
plekken waar het kind gevaar zou kunnen oplopen. Bijv. water, putten, verkeerswegen
of parkeerplaatsen.
Vraag aan voorbijgangers of zij het kind hebben gezien.
Na 15 min. zoeken, bel je de politie.
Noteer de naam van de politiefunctionaris die je aan de telefoon gesproken hebt en de
naam van de politiefunctionaris die als je contactpersoon is aangewezen.

Als het vermiste kind terecht is:
• Informeer je de politie als deze ingeschakeld is.
• Informeer je alle betrokkenen die weten dat het kind vermist is.
• Ga na wat de reden van de vermissing was, zodat herhaling voorkomen kan worden.

