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1.0 Protocol ophalen van kinderen 
 
 
Doel: 
Ervoor zorgen dat kinderen alleen aan ouders/verzorgers worden meegegeven; 
of aan personen waarvoor ouders toestemming hebben gegeven. 
Waarom? 
De veiligheid van kinderen staat voorop 
Verankering: 

Dit protocol is verankerd in ons pedagogisch beleid 
Wie is uitvoerend verantwoordelijk? 
De pedagogisch medewerkers 
Wie is in de lijn eerst- verantwoordelijk? 
De coördinator 
Werkwijze bij: 
De ouder heeft doorgegeven dat het kind door iemand anders wordt 
opgehaald; 
De ouder heeft niet doorgegeven dat het kind door iemand anders wordt 
opgehaald; degene die het kind komt ophalen is een bekende op het 
kinderdagverblijf; 
De ouder heeft niet doorgegeven dat het kind door iemand anders wordt 
opgehaald; degene die het kind komt halen is niet bekend op het 
kinderdagverblijf. 
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2.0 Werkinstructies ophalen van kinderen 

Deze werkinstructie hoort bij het protocol ophalen van kinderen. 
Deze werkinstructie wordt toegepast: 
Kinderen worden opgehaald door iemand anders dan hun 
ouders/verzorgers/persoon met ouderlijk gezag. 
Deze werkinstructie wordt uitgevoerd door: 
Pedagogisch medewerkers 

Werkinstructie: 
De ouder heeft doorgegeven dat het kind door iemand anders wordt 
opgehaald; 
Bij het ophalen wordt de identiteit van de ‘ophaler’ gecontroleerd, daarna 
wordt het kind meegegeven. 
De ouder heeft niet doorgegeven dat het kind door iemand anders wordt 
opgehaald; degene die het kind komt ophalen is een bekende op het 
kinderdagverblijf; 
De pedagogisch medewerker van het kinderdagverblijf zal aan de ophaler 
vragen om even buiten de groep te wachten, terwijl zij telefonisch contact 
opneemt met de ouders. 
De ouder heeft niet doorgegeven dat het kind door iemand anders wordt 
opgehaald; degene die het kind komt halen is niet bekend op het 
kinderdagverblijf. De pedagogisch medewerker van het kinderdagverblijf 
zal dan aan de “ophaler” vragen om even buiten het kinderdagverblijf te 
wachten, tot de ouders gebeld zijn om toestemming te geven. 
1. Hierna zullen de ouders van het kind worden gebeld om de situatie te 
controleren. Pas als na controle is gebleken dat de ouders niet zelf zullen 
komen maar dat de aanwezige persoon inderdaad toestemming van de 
ouders heeft, zal het kind worden meegegeven. 
2. Mocht blijken dat na controle de “ophaler” niet de juiste persoon is of zo 
geïdentificeerd kan worden, dan zal het kind niet worden mee gegeven. 
3. Indien de pedagogisch medewerker de situatie niet vertrouwt, belt zij 
onmiddellijk de politie. 
4. Mochten de ouders niet telefonisch bereikbaar zijn, zal het kind niet 
meegegeven worden. 
5. Bij kinderen waarvan één van beide ouders beperkt of geen ouderlijk 
gezag heeft; wordt de ophaalinstructie van de gezaghebbende ouder als 
bepalend gezien. Als deze ouder met wettelijk gezag niet heeft 
doorgegeven dat de andere ouder het kind mag ophalen, zal het kind 
niet worden meegegeven. 
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Jaarlijks: 
Het protocol en de werkinstructie worden geëvalueerd 

 


