
Training gericht op organisatie-
en systeemverandering1



Doelgroep: Deze training is bedoeld voor iedereen die een 

bijdrage wil leveren aan het stoppen van kindermishandeling, 

en voor professionals die geacht worden te werken met de 

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld in het bij-

zonder.  

Duur: 2 dagdelen van 4 uur

Aantal deelnemers: Minimaal 6, maximaal 8

Accreditatie: 3,35 SKJ-punten

Kosten: € 400,- per deelnemer, met een minimale

groepsgrootte van 6 personen. De gehanteerde prijs

is inclusief opleidingsmateriaal.

Uiteraard kunt u deze training ook in-company laten verzor-

gen. We maken graag een op maat gemaakte offerte voor u.

Locatie: De training wordt op onze locatie in Amsterdam ver-

zorgd. Op uw verzoek kunnen we de training ook in-company 

verzorgen.  

Huiselijk geweld, niet naar school gaan en gebrek aan aan-

dacht van je ouders zijn allemaal situaties waarin kinderen 

mishandeld worden. In deze training wordt stilgestaan bij alle 

mogelijke vormen van kindermishandeling, wat de signalen 

ervan zijn, hoe hierover in gesprek te gaan met daders en 

slachtoffers, welke rol de verschillende professionals hebben 

en hoe de Wet Meldcode daarbij helpt. 

Het doel van de training is om huiselijk geweld en kinder- 

mishandeling te leren herkennen, bespreekbaar te kunnen 

maken en te kunnen stoppen. 

Deelnemers die de training gevolgd hebben:

•   weten wat verschillende vormen en signalen van  

kindermishandeling zijn;

•  kennen de belangrijkste risicofactoren van  

kindermishandeling;

•   kunnen die objectief benoemen en met ouders  

bespreekbaar maken;

•  overzien de gevolgen van kindermishandeling op de 

korte en lange termijn;

•  weten welke rol ze in samenwerking met andere  

professionals kunnen spelen in het signaleren en stoppen 

van kindermishandeling;

•  hebben geoefend met het systematisch in kaart brengen 

van risicofactoren en signalen met behulp van het  

‘Licht Instrument Risicotaxatie Kindveiligheid (LIRIK)  

en de pedagogische visie.

Kindermishandeling moet stoppen, en daar kan ik een rol in spelen. Maar 
wat kan ik doen? En hoe dan? En hoe weet ik of het werkt? Deze training 
geeft inzicht en handvatten. 

Borging: Zowel tijdens als na de training zal stilgestaan worden bij de vraag hoe de gewenste gedragsverandering geborgd kan 

worden. Deelnemers leren hoe ze inzicht blijven houden en hoe samen verbeteringen gevolgd kunnen worden. 
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