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Inleiding 
In dit protocol staan de richtlijnen voor de handelswijze die de medewerkers volgen wanneer een kind 
vermist wordt. 
 
Een persoon (kind) is vermist als: 

• iemand die tegen redelijke verwachting in, afwezig is uit de, voor die persoon, gebruikelijke en 
veilige omgeving 

• er sprake is van een plotselinge en onverwachte afwezigheid 
• de verblijfplaats van iemand onbekend is, en als het in diens belang is, dat die wordt 

vastgesteld 
 
 
Preventief beleid 
Tijdens de buitenschoolse opvang kan het voorkomen dat een kind wegloopt of vermist wordt. Een 
kind kan zich elders in het pand bevinden of misschien wel buiten het pand.  
Om dergelijke situaties te voorkomen is het van belang dat er een aantal preventieve maatregelen in 
acht worden genomen. 
 
 
Preventieve maatregelen: 
 

• weet hoeveel kinderen er op de groep zijn. Doe dit o.a. door het bijhouden van de 
overdrachtslijst waar alle kinderen op staan. Wanneer een kind is gebracht of gehaald, moet 
je uiteraard het nieuwe aantal kinderen weten. Streep dus duidelijk aan welk kind wel en welk 
kind niet aanwezig is. 

• alle kinderen van de BSO worden door de pedagogisch medewerkers lopend opgehaald 
• kinderen van de buitenschoolse opvang, die naar activiteiten buiten de locatie gaan (denk 

hierbij aan BSO de Speedboot etc.) worden ook daar naar toe begeleid. Tenzij dit anders met 
ouders schriftelijk is vastgelegd. 

• wanneer je met de kinderen van de buitenschoolse opvang buiten gaat spelen, hou je je aan 
de daarvoor geldende huisregels. 

• wanneer je met kinderen op stap bent of buiten speelt, buiten het pand/speelplaats, maak dan 
duidelijke afspraken met hen (waar ze mogen spelen, waar kunnen ze de begeleiders vinden, 
wat doe je als je de begeleiders kwijtgeraakt bent, etc.) 

• zorg ervoor dat de kinderen tijdens uitstapjes altijd iets bij zich dragen (bijvoorbeeld een 
sticker op de trui, polsbandje etc) waarop de naam van het kind staat en het telefoonnummer 
waar de begeleiding te bereiken is. 

• tel regelmatig de kinderen, zowel binnen als buiten. 
• houdt bij het brengen en halen van de kinderen in de gaten dat een ander kind niet per 

ongeluk met een andere ouder mee naar buiten loopt. 
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Wat te doen bij vermissing. 
 
Indien er een kind vermist wordt, kan je het volgende stappenplan toepassen: 
 
 
Stap 1 
Waarschuw collega’s. Blijf hierbij rustig en voorkom paniek onder de kinderen. 
 
Stap 2 
Controleer alle deuren/hekken en aangrenzende ruimtes. 
 
Stap 3 
Beslis hoeveel en welke medewerkers er gaan zoeken en hoeveel er bij de groep blijven. 
Beslis ook welke medewerkers buiten en welke binnen gaan zoeken. Alle medewerkers die buiten 
gaan zoeken (eventueel op de fiets) nemen hun mobiel mee en zorgen dat ze bereikbaar zijn. Indien 
meerdere medewerkers buiten gaan zoeken, gaan zij ieder een andere richting op. 
Neem, als het kan, een foto van het kind mee. Zo kun je bij eventuele voorbijgangers navraag doen. 
 
De medewerker die bij de groep blijft licht intussen de locatiemanager in. 
Afspraak: na 10 minuten zoeken is iedereen weer terug op de vestiging. 
 
Nb. Tijdens uitstapjes blijft er tenminste 1 medewerker bij de rest van de groep terwijl de andere 
medewerkers zoeken. Spreek ook hier af dat de zoekende medewerkers na 10 minuten terugkeren 
naar de rest van de groep. Laat één medewerker de medewerkers van de organisatie (pretpark, 
museum o.i.d.) waar je bent waarschuwen. 
 
Stap 4 
Indien het kind niet gevonden is wordt de politie binnen 15 minuten na de vermissing gebeld door de 
locatiemanager. Zorg voor een signalement.  Politie 0900-8844. Noteer hierbij de naam van de 
politiefunctionaris of de naam van degene die als contactpersoon aangewezen is. 
 
De locatiemanager belt vervolgens de ouders en de directie. Ouders en directie worden ook 
telefonisch ingelicht als het kind wel gevonden is! 
 
 
Indien het vermiste kind terecht is: 
 

• informeer je de politie, als deze ingeschakeld is 
• informeer je alle betrokken medewerkers en locatiemanager direct. 
• is het belangrijk na te gaan wat de reden/oorzaak voor de vermissing was, zodat een 

herhaling voorkomen kan worden. 
 


