
 
 

INLEIDING 

In 2017 zijn in Nederland tussen de 90.000 en 127.000 kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar 

blootgesteld aan een vorm van kindermishandeling. Dit blijkt uit cijfers van het Nederlands Jeugdinstituut. 

We weten dat dit ongeveer 3 procent van alle kinderen in Nederland is, maar dat het hier gaat om een 

ondergrens omdat niet alle signalen worden herkend.  Een realistisch, maar zorgelijk gegeven.  

Want hoe herken je nou de signalen van kindermishandeling, hoe maak je deze moeilijke onderwerpen 

bespreekbaar, in een open sfeer waarin de (vertrouwens)relatie met kind of ouders intact blijft? Hoe 

creëer je als professional ruimte voor het verhaal van het kind en ouders? Dit zijn vragen die in deze 

training worden behandeld, om zo met jou uiteindelijk te werken aan onze gezamenlijke missie ‘Ieder kind 

blijvend veilig!’.  

Ook is per 1 januari 2019 is de Meldcode verbeterd. Als hulpmiddel om te komen tot het besluit om te 

melden is het verplicht om als beroepskracht een afwegingskader te gebruiken in de laatste stappen van 

de meldcode. Hoe en wanneer gebruik je dit afwegingskader? In de training oefen je hier mee.  

VOOR WIE? 

Deze training is 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 bijzonder. Samen kunnen we het verschil maken! 

 

WAT? 

Tijdens de training komen deze aandachtgebieden aan bod:  

• Kindermishandeling (definitie, signalen, gevolgen) 

• Kindermishandeling bespreekbaar maken 

• Meldcode 

• Bewustwording eigen normen en waarden op het gebied van veilig opgroeien. 

Je leert veel! Na afloop 

• Weet je wat kindermishandeling is en weten wat de signalen zijn; 

• Ken je de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld en kunnen deze toepassen; 

• Wat je wat je eigen verantwoordelijkheid is in het signaleren en stoppen van kindermishandeling; 

• Kun je signalen objectief benoemen en bespreken met betrokkenen;  

• Ben je je bewust van hun krachten en van hun eigen belemmerende 

factoren als het gaat om het signaleren en bespreken van 

kindermishandeling en huiselijk geweld. 

HOE LANG? 

De training duurt 1 hele dag. 

ACCREDITATIE? 

Deze training levert je 8 accreditatiepunten voor het SKJ-register op. 

 

 

 

Op uw verzoek kunnen we de 

training ook in-company verzorgen 

Uiteraard kan deze training ook per 

team worden verzorgd. 

Meer info? 

akademie@jeugdbescherming.nl 

 



 
 

INLEIDING 

Wist je dat… per 1 januari 2019 de Verbeterde Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling van 

kracht is gegaan? Organisaties wordt aangeraden het gebruik van de Meldcode binnen de organisatie 

zelf te bevorderen en hiervoor een aandacht functionaris aan te stellen én op te leiden. Deze 

aandachtsfunctionaris is hét aanspreekpunt voor medewerkers op het gebied van huiselijk geweld en 

kindermishandeling en heeft de regie bij de aanpak van zorgelijke situaties. Ook zorgt de aandachts-

functionaris voor de implementatie van de meldcode. Een zeer belangrijke en uitdagende rol!  Maar hoe 

kan die rol nu het beste uitgedragen worden en welke vaardigheden en kennis zijn daarvoor nodig?  Dat 

leer je in deze training.  

 

VOOR WIE? 

Pedagogen, docenten (VO en BO), psychologen, (psycho)therapeuten, sociaal werkers, jeugd- en 

gezinsprofessionals, artsen, verpleegkundigen, verloskundigen, verzorgenden en pedagogisch 

medewerkers (kinderopvang) - kortom: iedereen die met kinderen werkt! En ook als jij al 

aandachtsfunctionaris bent of recent bent aangesteld, ondersteunen wij jou graag met onze training. 

 

WAT? 

De aandacht functionaris leert hoe hij/zij op de onderdelen kennis, houding en vaardigheden de expert op 

het domein Kindermishandeling en Huiselijk Geweld wordt binnen de eigen instelling en hoe deze te 

implementeren in de organisatie.  Aan bod komen: 

• Kindermishandeling en huiselijk geweld en de Wet Meldcode; 

• Verantwoordelijkheden en taken van de functie aandachtfunctionaris; 

• Zicht op mogelijke spanningen waar beroepskrachten mee te maken hebben zoals de spanning 

tussen persoonlijke emoties en professionele verantwoordelijkheid; 

• Bewustwording van eigen handelen; 

• Gespreksvoering met zowel ouders als professionals. 

 

Je leert veel! Na afloop van de training 

• Ken je de verschillende aspecten van huiselijk geweld en kindermishandeling; 

• Kun je huiselijk geweld en kindermishandeling signaleren; 

• Ken je de wet Meldcode ‘Kindermishandeling en Huiselijk Geweld’ en ben je in staat deze te 
implementeren binnen de eigen organisatie; 

• Kun je de Meldcode ‘Kindermishandeling en Huiselijk Geweld’ 
toepassen; 

• Ben je je bewust van mogelijke belemmeringen bij het signaleren en 

handelen. 

 

HOE LANG? 

De training duurt 3 dagdelen á 4 uur. Tussen ieder dagdeel zit 1 week. 

 

ACCREDITATIE? 

• Deze training levert je geen accreditatiepunten voor het SKJ-register op. 

Op uw verzoek kunnen we de 

training ook in-company verzorgen 

Uiteraard kan deze training ook per 

team worden verzorgd. 

Meer info? 

akademie@jeugdbescherming.nl 

 


