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1. Wat verstaan wij onder een inbraak?
Er zijn ongewenst indringers op de peuterspeelzaal geweest, zonder dat er iemand aanwezig is. In het
geval van schade of vermissing hanteren wij het volgende stappenplan.
Stappenplan
Stap 1
Als er nog geen alarmmelding is geweest, wordt de directie op hoogte gesteld.
Stap 2
De politie (alarmnummer 112) wordt gebeld om eventueel te komen kijken. Er wordt aangifte gedaan.
Stap 3
Niemand zit ergens aan. Zoveel mogelijk blijft intact. Aan de politie wordt gevraagd wat wel en niet
aangeraakt of bewogen mag worden.
Stap 4
Indien dit nodig is worden ouders gebeld dat de kinderen niet kunnen komen.
Stap 5
Er wordt een lijst gemaakt van spullen die vermist of beschadigd zijn. Dit wordt aan de directie
doorgegeven in verband met de verzekering.
Stap 6
Alle medewerkers van de locatie worden op de hoogte gebracht van de inbraak.
2. Wat verstaan wij onder een overval?
Er zijn ongewenste indringers op de peuterspeelzaal aanwezig, tijdens dat er pedagogisch medewerkers,
en eventueel kinderen, aanwezig zijn. Degene(n) die de overval plegen hebben de intentie schade aan te
richten en/of spullen mee te nemen. Dit kan gebeuren met of zonder geweldpleging. In beide gevallen
hanteren we het volgende stappenplan.
Stappenplan
Stap 1
Er wordt door de pedagogisch medewerk(st)ers zo min mogelijk verzet gepleegd. Er wordt gehandeld in
het belang van de kinderen en henzelf.

Stap 2
Als het mogelijk is (de veiligheid van de kinderen en het personeel niet in gevaar brengt) wordt er naar
een collega geseind, zodat 112 gebeld kan worden.
Stap 3
Indien het alarmnummer niet gebeld is tijdens dat de indringers in het pand aanwezig zijn, wordt deze
zo snel mogelijk gebeld daarna. Er wordt een zo goed mogelijk signalement van de dader en
omschrijving van de situatie gegeven.
Stap 4
De directie wordt op de hoogte gesteld.
Stap 5
Indien nodig wordt slachtofferhulp (tel. 0900-0101) ingeschakeld.
Stap 6
Alle medewerkers van de locatie worden op de hoogte gebracht van de overval.

