Reactie VGOB; Incident Heerhugowaard
De VGOB is geschrokken van het incident van de man uit Heerhugowaard die in bezit van
kinderporno bleek te zijn. Het is extra pijnlijk omdat deze man de partner is van een
gastouder. Het is betreurenswaardig en het geeft eens te meer aan dat het gevaar soms uit
onverwachte hoek komt. Dit soort mensen zijn een gevaar voor onze kinderen in de gehele
samenleving en niet alleen voor kinderopvang. Het incident, wat in de openbaarheid kwam
in december 2016, kreeg deze week publiciteit in het programma Jinek en Uncover
Nederland van Alberto Stegeman.
Als branchevereniging staan we voor kwaliteit en bovenal veiligheid en op momenten als
deze waarop het vertrouwen in de kinderopvangsector op de proef wordt gesteld is het
goed te benadrukken wat er allemaal gedaan is en wordt om dit soort excessen te
voorkomen.
Gastouderopvang is een belangrijke en waardevolle vorm van kinderopvang. Er is een
intensieve relatie met de ouders en de kinderen en de opvang wordt altijd door dezelfde
persoon verzorgd. De opvang mag nooit worden overgedragen aan derden (slechts in
noodsituaties) en de Verklaringen omtrent Gedrag van de gastouder, huisgenoten en
anderen die frequent in de opvang komen worden continue gescreend. Een partner of een
buur kan dus nooit alleen zijn met de kinderen. Daarnaast is er een belangrijke rol voor het
gastouderbureau. Bemiddelingsmedewerkers bezoeken jaarlijks verschillende malen de
gastouders die zijn aangesloten. De bezoeken zijn aangekondigd als het gaat om nieuwe
koppelingen en ook onaangekondigd ter controle. Tijdens de verschillende bezoeken gaat
de bemiddelingsmedewerker in gesprek met de gastouder en wordt er geobserveerd. Wat
is de gastouder aan het doen? Hoe is het gesteld met de kinderen? Is er nog iemand
anders aanwezig naast de gastouder? Middels deze contacten verwacht en onverwacht
waarin gesprekken worden gevoerd en wordt geobserveerd beoordeelt de
bemiddelingsmedewerker of de opvang veilig is en er wordt voldaan aan de kwaliteitsnorm.
Bemiddelingsmedewerkers en gastouders worden uitvoerig getraind in de ‘meldcode
kindermishandeling en huiselijk geweld’ en zijn daarmee getraind om kindermishandeling
(waaronder misbruik) vroegtijdig te signaleren en bespreekbaar te maken. Het borgen van
veiligheid in de kinderopvang is ook een taak van gemeenten die deze taak uitbesteed
hebben aan de regionale GGD’s. Zij inspecteren onaangekondigd jaarlijks 5% - 30% van de
30.000 gastouders die momenteel ingeschreven staan in het Landelijk Register
Kinderopvang.
Er is in de uitzending gesuggereerd dat er sprake zou zijn van een grootschalig onderzoek
binnen de gastouderopvang omdat ‘er veel mis zou zijn’. Dit onderzoek betreft een
‘herijking’ van de gastouderopvang in vervolg op de ‘herijking’ kinderdagverblijven en BSO.
De VGOB juicht deze ‘herijking’ die op 7 februari is gestart vanzelfsprekend toe. Het is een
verdere stap richting nog meer kwaliteit en het nog beter waarborgen van de veiligheid in
de gastouderopvang.
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