
Raspberry Pi Foundation beschermingsbeleid

Gemaakt door: Maria Quevedo (RPF Safeguarding Lead)
Goedgekeurd door: Philip Colligan (RPF-directeur)
Datum goedkeuring: december 2021
Datum volgende beoordeling: december 2022

1. Dit beleid beschrijft de benadering van bescherming door de Raspberry Pi Foundation.
Het beleid wordt regelmatig herzien en goedgekeurd door de directeur.

2. De Raspberry Pi Foundation is van mening dat een kind, jongere of kwetsbare
volwassene nooit enig misbruik mag ervaren. We hebben de verantwoordelijkheid om
het welzijn van alle kinderen, jongeren en kwetsbare volwassenen te bevorderen en hen
veilig te houden. We zijn vastbesloten om praktijken te volgen die hen beschermen.

3. Dit beleid is van toepassing op alle personeelsleden, RvT-leden, vrijwilligers en
sessiemedewerkers, uitzendkrachten en iedereen die in opdracht van de Raspberry Pi
Foundation (RPF) werkt, zoals regionale instanties, clubs of nationale partners.

4. Het omvat alle RPF-programma's en -activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot Code
Club, CoderDojo, Raspberry Jams, Picademy, Coolest Projects en andere evenementen
die de RPF leidt. We nemen ook deel aan evenementen op locaties die hun eigen
beschermingsbeleid hebben en in deze gevallen moet dit beleid worden gezien als een
aanvulling op het beleid van de locatie.

5. Het doel van dit beleid is:

a. Bescherming van kinderen, jongeren en kwetsbare volwassenen die deelnemen
aan RPF-activiteiten.

b. Om personeel en vrijwilligers te voorzien van de overkoepelende principes die
richting geven aan onze aanpak van veiligstelling en kinderbescherming.

6. Dit beleid is geschreven op basis van wetten en regelgeving die kinderen beschermen,
waaronoder: UK Children Act 1989, United Convention of the Rights of the Child 1991, UK
Data Protection Act 1998 en 2018, UK Human Rights Act 1998, UK Sexual Offenses Act
2003, UK Children Act 2004, UK Safeguarding Vulnerable Groups Act 2006, UK Protection
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of Freedoms Act 2012, UK Children and Families Act 2014, Ireland's Children First 2015.

7. Dit beleid moet worden gelezen naast ons privacybeleid, waarin ook informatie wordt
gegeven over de rechten van betrokkenen en ons beleid voor het bewaren van gegevens.
Andere relevante beleidsregels zijn onder meer:

a. Gedragscode.
b. Richtlijnen voor sociale media en communicatie.
c. Richtlijnen voor het herkennen van misbruik en het omgaan met meldingen.
d. Richtlijnen voor het veilig organiseren van online sessies.
e. Gids voor volwassenen ter ondersteuning van kinderen die online sessies

bijwonen.
f. Gedragscode voor kinderen die online sessies bijwonen.

8. We erkennen dat:

a. Het welzijn van kinderen, jongeren en kwetsbare volwassenen voorop staat.

b. Alle kinderen en kwetsbare volwassenen, ongeacht hun leeftijd, handicap,
geslacht, raciaal erfgoed, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid of identiteit,
recht hebben op gelijke bescherming tegen alle soorten misstanden en misbruik.

c. Samenwerken met kinderen, jongeren, kwetsbare volwassenen, ouders/voogden,
verzorgers en hun instanties essentieel is voor het bevorderen van welzijn.

9. Om kinderen, jongeren en kwetsbare volwassenen te beschermen, zullen we:

a. Alle kinderen, jongeren en kwetsbare volwassenen waarderen, respecteren en
naar ze luisteren.

b. Het benoemen en trainen van een algemeen aangewezen
beschermingsmedewerker voor de Raspberry Pi Foundation, een medewerker
voor elk belangrijk werkterrein en een lid van de Raad van Toezicht die
verantwoordelijk is voor de bescherming.

c. Beschermingsrichtlijnen implementeren door het bevorderen van duidelijke
procedures, een gedragscodeen richtlijnen voor sociale media en communicatie
voor medewerkers en vrijwilligers.

d. Veilig personeel en vrijwilligers rekruteren, en ervoor zorgen dat alle
noodzakelijke controles worden uitgevoerd in overeenstemming met lokale
wetten en goede praktijken. Alle medewerkers van de Raspberry Pi Foundation
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ondergaan elke drie jaar een strafbladcontrole. In overeenstemming met de
lokale wetgeving zijn alle Ierse werknemers ook verplicht om te voldoen aan een
verklaring inzake bescherming van kinderen die in onze kantoren in Ierland wordt
getoond.

e. Zorgen voor effectieve beschermingstraining voor alle medewerkers, beheerders
en vrijwilligers, inclusief een gratis online trainingsmodule, en het aangewezen
beschermingsteam volgt regelmatig diepgaande beschermingstrainingen.

f. Snel reageren op veranderingen in de context waarin we opereren door onze
systemen te herzien en waar nodig aanvullende begeleiding, training en middelen
te ontwikkelen.

g. Ervoor zorgen dat alle nationale, regionale en growth partner overeenkomsten
van de Raspberry Pi Foundation beschermingsverplichtingen bevatten om te
voldoen aan dit beschermingsbeleid en alle relevante lokale wetgeving en
gebruiken, en om een beschermings zelfbeoordeling te voltooien als onderdeel
van de jaarlijkse partnerlicentiebeoordeling.

h. Extra begeleiding bieden aan al onze internationale partners om ervoor te zorgen
dat ze in staat zijn om alle beschermingsbeleid en richtlijnen van de Raspberry Pi
Foundation effectief te implementeren.

i. Duidelijke procedures volgen om eventuele beschuldigingen tegen personeel en
vrijwilligers op de juiste manier af te handelen.

j. Informatie delen over zorgen met de juiste instanties en ouders, kinderen en
kwetsbare volwassenen op de juiste manier erbij betrekken.

k. Ervoor zorgen dat beschermingsincidenten en -problemen consequent
onmiddellijk worden gerapporteerd aan de algehele Raspberry Pi Foundation
Safeguarding Lead; en aan de Chief Executive en Safeguarding Lead Trustee
binnen 24 uur na ontvangst, met ernstige bezorgdheid geëscaleerd naar de
volledige Raad.

l. Zorgen voor een online meldingsformulier voor beschermingszorgenen een
24-uurs telefonische ondersteuningsdienst voor dringende beschermingszorgen:
+44 (0) 800 1337 112 (alleen VK) of +44 (0) 203 6377 112 en ervoor zorgen dat al
het personeel en vrijwilligers op de hoogte zijn van deze service.

m. Een omgeving zonder pesten creëren en onderhouden en ervoor zorgen dat we
een beleid en procedure hebben om ons te helpen effectief om te gaan met
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pestgedrag dat zich wel voordoet.

n. Ervoor zorgen dat we een effectieve klachten- en klokkenluidersregeling hebben.

o. Ervoor zorgen dat we een veilige fysieke omgeving hebben voor onze kinderen,
jongeren, medewerkers en vrijwilligers door het toepassen van gezondheids- en
veiligheidsmaatregelen in overeenstemming met de wet en regelgeving.

p. Elke drie jaar een externe audit laten uitvoeren van het beleid, de praktijken en de
cultuur van de Raspberry Pi Foundation, en jaarlijks een interne audit uitvoeren,
inclusief de update van dit beleid.

q. Een keer per jaar een beoordeling van de Raspberry Pi Foundation delen die de
beschermingsprestaties, het beleid en de procedures met het bestuur.

10. Aangewezen Safeguarding Team:

Trustee Safeguarding Lead: Charles Leadbeater
Aangewezen veiligheidsverantwoordelijke: Maria Quevedo, maria@raspberrypi.org
Aangewezen beschermingsbeambten:

a. Code Club: Tamasin Greenough Graham, tamasin.g.graham@raspberrypi.org
b. CoderDojo: John McAtominey, john.mcatominey@raspberrypi.org
c. Clubs Global Partners: Sonja Bienert, sonja@raspberrypi.org
d. Computer Science Team: Fergus Kirkpatrick, fergus.kirkpatrick@raspberrypi.org
e. Educator Support Team: Dan Elwick, dan.elwick@raspberrypi.org
f. Evenementen: Helen Drury, helen.drury@raspberrypi.org
g. Informal Learning Team: Marc Scott, marc@raspberrypi.org
h. Operations: Andrew Morton, andrew.morton@raspberrypi.org
i. Youth Partnerships: Tom Hadfield, tom@raspberrypi.org

Beleid eindigt
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