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Wordt gepubliceerd in: de informatie email die aan alle (potentiele) ouders wordt verstuurd en in de informatie map die op de 

peuterspeelzaal ligt.  

Gan Tzemach Hasadeh vindt het belangrijk dat kinderen in een veilige en vertrouwde omgeving worden opgevangen. We 

brengen het principe van vier ogen, vier oren en transparantie op verschillende manieren in praktijk. Vanaf juli 2013 moeten de 

peuterspeelzalen aan de eisen, die gesteld worden in dit principe, voldoen. De GGD controleert hierop. 

Binnen onze kinderdagopvang  proberen we de veiligheid van de kinderen op een zo grootst mogelijke manier te waarborgen. 

We proberen dit zo goed mogelijk na te streven. Om misbruik of mishandeling te voorkomen, hanteren wij de volgende 

maatregelen: 

 We zijn altijd met 2 leidsters op een groep. 

 Er zijn ramen bij elke klas zodat iedereen op elk moment kan binnenkijken 

 Wij zorgen dat we niet vergaderen op een dag dat we open zijn, zodat er dus geen leidster uit de klas zou 

moeten. 

 Leidsters gaan altijd met z'n tweeën op stap met de kinderen. 

 Bij aanname van nieuwe medewerkers checken we altijd naar de vorige werkgever voor  evt. referenties. 

 Nieuwe medewerkers mogen pas gaan werken op het moment dat ze een recent VOG hebben ingeleverd. 

 Wij hebben iemand die regelmatig zomaar onaangekondigd binnen komt stappen. De leidsters weten dat 

het op ieder moment kan gebeuren. 

Goede uitvoering 

Het is belangrijk om regelmatig na te gaan of de maatregelen goed worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld door na te gaan: 

 of alle medewerkers de gedragscode of meldingsprocedure kennen of kunnen vinden; 

 hoeveel tijd en gelegenheid er is om elkaar aan te spreken op grensoverschrijdend gedrag; 

 of de maatregelen leiden tot angst om warm en met aandacht voor lichamelijke verzorging met de kinderen 

om te gaan. 

Een andere maatregel in het licht van kwaliteitszorg is om steevast in functioneringsgesprekken met werknemers aandacht te 

besteden aan mogelijk grensoverschrijdend gedrag van hem of van zijn collega's. 

De ondergoedregel 

Om ouders en beroepskrachten te helpen heeft De Raad van Europa de 'ondergoedregel' opgesteld. De ondergoedregel luidt: 

'anderen mogen een kind niet aanraken op plekken die normaal gesproken met ondergoed zijn bedekt. En kinderen mogen 

anderen daar ook niet zomaar aanraken.' Dit is een eenvoudige richtlijn die ouders helpt om hun kinderen uit te leggen waar ze 

door anderen niet mogen worden aangeraakt, hoe ze kunnen reageren en waar ze hulp kunnen zoeken. 

De ondergoedregel helpt ook om kinderen uit te leggen dat zij de baas over hun eigen lichaam zijn, dat er goede en slechte 

geheimen bestaan en dat er goede en slechte manieren van aanraken bestaan. Zowel in ouderavond, aan de ouders, als in de 

groep met de peuters behandelen wij deze regels. Een boekje “Let’s stay safe” wordt regelmatig aan de kinderen voorgelezen en 

behandelt.  


