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Verbeterde Meldcode met afwegingskader 

Vanaf januari 2019 moeten organisaties met de verbeterde Meldcode en het afwegingskader werken. De 

verbeterde Meldcode is tot stand gekomen om situaties van onveiligheid beter en eerder in beeld te krijgen. In 

de Meldcode is in stap 4 en 5 een afwegingskader opgenomen. Het afwegingskader bestaat uit vijf vragen. 

In de verbeterde Meldcode is ook de participatie van kinderen opgenomen. Het gaat hierbij om negen 

actiepunten, en in stap 3 is het gesprek met het kind toegevoegd. 

 

DE MELDCODE 

De Meldcode is gebaseerd op drie pijlers: Meldnormen, Situaties van Onveiligheid en de Afwegingsvragen. 

 

MELDNORMEN: IN WELKE SITUATIES MOETEN BEROEPSKRACHTEN MELDEN?  

Beroepskrachten moeten een melding doen bij Veilig Thuis in de volgende situaties: 

1. In alle gevallen van acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid en disclosure. 

2. In alle andere gevallen waarin de beroepskracht meent dat hij, gelet op zijn competenties, zijn 

verantwoordelijkheden en zijn professionele grenzen, in onvoldoende mate effectieve hulp kan bieden 

of kan organiseren bij (risico’s op) huiselijk geweld en/of kindermishandeling. 

3. Wanneer een beroepskracht die hulp biedt of organiseert om betrokkenen te beschermen tegen het 

risico op huiselijk geweld en/of kindermishandeling constateert dat de onveiligheid niet stopt of zich 

herhaalt. 

 

SITUATIES VAN ONVEILIGHEID  

In het afwegingskader zijn er situaties vastgelegd waarin de beroepskracht altijd moet melden bij Veilig Thuis. 

Dit zijn situaties waarbij er sprake is van: 

● Acute onveiligheid  

● Structurele onveiligheid  

● Disclosure (d.w.z. kind/volwassene geeft zelf aan slachtoffer te zijn van mishandeling /verwaarlozing) 

 

ACUTE ONVEILIGHEID 

Een zorgvrager die in direct fysiek gevaar is, diens veiligheid is de komende dagen niet gegarandeerd en hij of 

zij heeft direct bescherming nodig. 

Bij het afwegen van signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling schat een beroepskracht 

allereerst en voortdurend in of een betrokkene acuut (levens)gevaar loopt. Dit betreft de aanwezigheid van 

fysiek of seksueel geweld (met of zonder letsel) of, in geval van zorgafhankelijke kinderen of (oudere) 

volwassenen, de afwezigheid van de meest basale verzorging (waaronder eten, drinken, kleding en onderdak) 

maar bijvoorbeeld ook om het onnodig toedienen of juist nalaten van toedienen van medicijnen.  
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STRUCTURELE ONVEILIGHEID 

Er is sprake van herhaling of voortduren van onveilige situaties of geweld. Een voorgeschiedenis van huiselijk 

geweld of kindermishandeling is de belangrijkste voorspeller voor voortduren van onveiligheid (daderschap 

en slachtofferschap) in de toekomst.  

 

DISCLOSURE 

Slachtoffers die uit zichzelf een beroepskracht om hulp vragen bij huiselijk geweld of kindermishandeling of 

zich uiten bij een beroepskracht zonder hulp te vragen. Deze slachtoffers dienen ook bij Veilig Thuis gemeld te 

worden. Dit noemen we disclosure oftewel: onthulling. Wanneer een kind of volwassene uit zichzelf praat over 

mogelijk huiselijk geweld en/of kindermishandeling betekent dit veelal dat het (minderjarige) slachtoffer een 

acute crisis ervaart en vreest voor de veiligheid en/of het welzijn van zichzelf of gezinsleden. De drie 

meldnormen zijn te vertalen in vijf afwegingsvragen die u in stap 4 stelt. 

 

Voorbeelden van acute, structurele onveiligheid en disclosure voor deze beroepspraktijk zijn te vinden in de 

bijlage(n). 

 

AFWEGINGSVRAGEN 

Het afwegingskader (toe te passen in stap 4), bevat de vijf afwegingsvragen waarmee beroepskrachten bij de 

twee beslissingen, die in stap 5 van de meldcode moeten worden genomen, worden ondersteund. 
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MELDCODE WETTELIJK VERPLICHTE STAPPEN – STRUIN 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 1: In kaart brengen van 

signalen 

Stap 2: Collegiale consultatie 

Bij twijfel: Veilig Thuis (anoniem) 

Bij twijfel: letseldeskundige 

Stap 3: Gesprek met betrokkenen 

en (indien van toepassing) kind 

Stap 4: Wegen van geweld 

Gebruik het afwegingskader! 

Bij twijfel: altijd Veilig Thuis bellen 

Stap 5: Beslissen met veilig thuis 

 

PM’er observeert en brengt signalen in kaart in 

het kind dossier. Gebruikt signalenlijst en neemt 

contact op met Zorgco. Genoeg signalen voor 

vermoeden KM? Ga naar stap 2. Acute signalen? 

Bel veilig thuis en neem contact op met Zorgco. 

Informeer ouders over signaal. En registreer. 

PM’er bespreekt signalen met Zorgco en/of 

collega’s en vraagt advies Zorgco. Overleg met 

ouders over signalen en start meldcode op. 
(zie protocol Zorg). Vraag (anoniem) advies bij 

veilig thuis. 

De Zorgco deelt de zorg met ouders;  

bespreekt indien mogelijk met het 

kind; registreert. 

Weeg op basis van signalen/advies + 

gesprek het risico op geweld samen met 

Zorgco. Beslis; gaan we wel of niet naar 

stap 5. Zorgco registreert. 

De Zorgco: Beslist aan de hand van de uitkomsten (van 

het afwegingskader); Bespreekt een melding met de 

betrokkenen en registreert. 

Afweging 1: Is melden noodzakelijk? Afweging 2: Is hulpverlening ook mogelijk? 
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OMSCHRIJVING VAN DE STAPPEN 

 

STAP 1: IN KAART BRENGEN VAN SIGNALEN  

De PM’er brengt de signalen die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling 
bevestigen of juist ontkrachten in kaart en legt deze vast. De beroepskracht legt ook de 
contacten over de signalen vast, evenals de stappen die worden gezet en de besluiten die 
worden genomen tot stap 2 of 3 (nader beschreven bij stap 2 en 3). 

Bij vroegsignalering worden signalen gezien die duiden op een zorgelijke of mogelijk bedreigde 
ontwikkeling. Zelden zullen deze signalen direct duidelijkheid geven over de oorzaak zoals 
huiselijk geweld of kindermishandeling. Het is daarom verstandig uit te gaan van de signalen die de 
beroepskracht bij het kind of in de interactie tussen ouder en kind waarneemt. Bij het signaleren 
van huiselijk geweld of kindermishandeling kan gebruik gemaakt worden van de signalenlijsten 
(bijlage 2 en 3) en de observatielijst (bijlage 4) uit de handleiding.  

Het is gebruikelijk om in deze fase in gesprek te gaan met de ouder tijdens haal- en 
brengmomenten, tijdens een tien-minutengesprek of op een ander gepland moment. Hierbij gaat 
het vooral om het benoemen van feitelijkheden en zaken die opvallen. Daarnaast kan het kind in 
de groep geobserveerd worden en de ouder met het kind tijdens contactmomenten. 

Alle signalen dienen te worden verzameld waardoor het duidelijker wordt welke zorgen er zijn en 
of deze zorgen gegrond zijn. De PM’er vraagt de aandachtsfunctionaris(Zorgco) om te helpen bij het 
onderbouwen van de signalen. De PM’er registreert in kinddossier. 

Noodsituaties Bij signalen die wijzen op acuut en zodanig ernstig geweld dat het kind of zijn gezinslid 
daartegen onmiddellijk moet worden beschermd, kunt u meteen advies vragen aan Veilig Thuis. Komt 
men daar, op basis van de signalen, tot het oordeel dat onmiddellijke actie is geboden, dan kan zo nodig 
in hetzelfde gesprek een melding worden gedaan zodat op korte termijn de noodzakelijke acties in 
gang kunnen worden gezet om de veiligheid van het kind zoveel mogelijk te waarborgen. In 
noodsituaties kan overigens ook contact worden gezocht met de Raad voor de Kinderbescherming 
en/of de politie om hulp worden gevraagd.  

 

 

 

 

 

STAP 2: COLLEGIALE CONSULTATIE  

De beroepskracht bespreekt de signalen met de aandachtsfunctionaris. Het wordt aanbevolen om advies aan 

Veilig Thuis of een deskundige op het gebied van letselduiding te vragen mits nodig. Dit is een taak voor de 

aandachtsfunctionaris.  De aandachtsfunctionaris bespreekt dit met de PM’er en deze registreert in het 

kinddossier óf de aandachtsfunctionaris registreert na ‘wegen’ in zorgmap. Gebruik het “registratieformulier 

Meldcode”.  Denk ook aan ons verwijsprotocol zorg:  

Verwijs protocol ZORG 
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Het kan gaan om zorgen over de ontwikkeling van het kind of zorgen over de (on)veiligheid van een kind. 
 
Signaleren 

• Situatie met kind, eenmalig maar het houdt je bezig (niet pluis). 
• Situatie met ouder, eenmalig maar het houdt je bezig (niet pluis). 
• Kindbespreking met je collega waarin je beiden een niet pluis gevoel hebt. 
• Kindbespreking met je collega waarin blijkt dat er meerdere incidenten zijn gebeurd. 

 
Route 

• Medewerker signaleert zoals hierboven beschreven. 
• Medewerker stuurt een mail naar zorgCO / aandachtsfunctionaris, met de situatie(s) zoals zij 

hem mee heeft gemaakt met het kind. Let op: werk met 1 letter in plaats van de naam van het 
kind, we bespreken later wie het is. 

• ZorgCO / aandachtsfunctionaris slaat het verslag op in de zorgmap. Ze weegt de situatie en kiest 
vanuit daar een route. 
 

Consultatie is - afhankelijk van de interne afspraken van de kinderopvangorganisatie - mogelijk met de 

volgende interne collega’s: de leidinggevende, de Pedagogisch Coach, de Aandachtsfunctionaris of een collega 

uit dezelfde groep. Extern is consult mogelijk met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts van het 

consultatiebureau of de GGD. Indien de kinderopvangorganisatie deelneemt aan het zorgadviesteam (ZAT) of -

T is het ook mogelijk om het kind binnen dit team te bespreken. Tevens kan gebruik worden gemaakt van 

samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin.  

Consult bij Veilig Thuis of deskundige op het gebied van letselduiding Indien de aandachtsfunctionaris of 

bemiddelingsmedewerker ook maar enige twijfel heeft over de oorzaak van de situatie en/of eventuele 

mogelijke onveiligheid bij het kind, kan advies worden gevraagd bij het team van Veilig Thuis of een 

deskundige op het gebied van letselduiding. Het team van Veilig Thuis kan een eerste weging maken of het 

terecht is dat er zorgen zijn over deze situatie en of er mogelijk sprake kan zijn van huiselijk geweld of 

kindermishandeling. Veilig Thuis kan betrokken worden als er zorgen zijn over huiselijk geweld waarbij 

ouders c.q. meerderjarige huisgenoten betrokken zijn. Ook wanneer er kinderen bij zijn betrokken zal Veilig 

Thuis betrokken worden. Een deskundige op het gebied van letselduiding kan worden ingezet ter duiding van 

letsels waarbij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling speelt. Zorgvuldig handelen vereist 

dat de aandachtsfunctionaris of bemiddelingsmedewerker bij elk vermoeden nagaat of hij advies vraagt bij 

Veilig Thuis of een deskundige op het gebied van letselduiding  

STAP 3: GESPREK MET BETROKKENE(N) EN KIND  

De aandachtsfunctionaris bespreekt de signalen met de ouders, en indien mogelijk met het kind (eventueel 

samen met PM’er). Zie hiervoor ook het kopje “partcipatie kind”. Struin kan er echter ook voor kiezen dat het 

gesprek door de beroepskracht wordt gevoerd, eventueel samen met aandachtsfunctionaris. In die gevallen 

wordt het gesprek altijd voorbereid met de aandachtsfunctionaris. Ook kan tijdens de voorbereiding 

ondersteuning worden gevraagd aan Veilig Thuis.  

Voor het gesprek met de ouders (en eventueel het kind) kunnen de volgende stappen worden gevolgd:  

1. Leg de ouders (en eventueel het kind) het doel uit van het gesprek; 2. Beschrijf de feiten die zijn vastgesteld 

en de waarnemingen die zijn gedaan, geef daarbij geen waardeoordeel of eigen interpretatie; 3. Nodig de 

ouders uit om een reactie hierop te geven; 4. Kom pas na deze reactie zo nodig en zo mogelijk met een 

interpretatie van hetgeen er is gezien, gehoord en/of waargenomen; 5. Leg het gesprek vast en laat het indien 

mogelijk ondertekenen door alle betrokkenen.  

In de meeste gevallen is het onduidelijk wat de oorzaken zijn van de signalen. Door ouders te informeren en 

informatie uit te wisselen over de ontwikkeling van hun kind, kunnen zorgen verduidelijkt, ontkracht of 
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bekrachtigd worden. Nodig de ouders expliciet uit tot het geven van hun mening en vraag door over 

kindgerelateerde onderwerpen in de thuissituatie. Herkent de ouder de situatie? Hoe gedraagt het kind zich 

thuis? Hoe reageren de ouders daarop? Hoe gaat het opvoeden thuis? Hoe reageert het kind hierop? Hoe is de 

ontwikkeling van het kind tot nu toe verlopen? Wat vinden de ouders daarvan? Hoe ervaren de ouders de 

opvoeding en hun rol als ouders? Indien de ouders de zorgen herkennen, kan een begin worden gemaakt met 

het onderzoeken van kansen en oplossingen. Ouders moeten vaak eerst gemotiveerd worden zodat de zorgen 

over hun kind gedeeld kunnen worden. Het helpt dan om ouders meer informatie te geven over de 

ontwikkeling van het kind en de effecten voor het kind in de huidige situatie. Pas als ouders niet te motiveren 

zijn en de zorgen blijven ontkennen is het raadzaam Veilig Thuis om advies te vragen en een melding te 

overwegen. Veilig Thuis kan ook betrokken worden als er zorgen zijn over huiselijk geweld waarbij ouders c.q. 

meerderjarige huisgenoten betrokken zijn.  

Indien besloten wordt om ook met het kind zelf te spreken, is het van belang dat het kind zich veilig genoeg 

voelt om het gesprek te voeren. Maak hierbij de afweging of het in het belang van het kind zelf is om dit 

gesprek te voeren. Hierover kan ook advies worden gevraagd aan Veilig Thuis. Beloof tijdens een dergelijk 

gesprek nooit geheimhouding, maar geef wel aan dat de signalen serieus afgewogen zullen worden. Belangrijk 

is ook dat het kind niet wordt ondervraagd, maar dat het kind met name de ruimte wordt gegeven om zijn 

verhaal te vertellen. Zie ook de tips voor gesprekken met kinderen in hoofdstuk 6.1 van de handleiding. Het is 

belangrijk dat de kinderopvangorganisatie alles goed registreert. Alle gegevens die te maken hebben met het 

signaleren en handelen dienen schriftelijk te worden vastgelegd. 

STAP 4: WEGEN VAN GEWELD EN/OF KINDERMISHANDELING  

De beroepskracht weegt  bij stap 4 in samenwerking met de aandachtsfunctionaris op basis van de signalen, 

van het (extern) ingewonnen advies en van het gesprek met de ouders het risico op huiselijk geweld of 

kindermishandeling. Daarnaast wordt de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling 

gewogen aan de hand van het afwegingskader en al dan niet in overleg met Veilig Thuis. Voor de weging is het 

van belang dat in het dossier de signalen, de gesprekken en de stappen worden beschreven en vastgelegd die 

al zijn gezet. Bij twijfel over een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling is het verplicht om 

Veilig Thuis te raadplegen. Veilig Thuis kan helpen een risicotaxatie (inschatting van risicofactoren) uit te 

voeren en kan helpen bepalen of het verstandig is zelf hulp te bieden of organiseren of een melding te doen. 

Het is belangrijk dat de kinderopvangorganisatie alles goed registreert. Alle gegevens die te maken hebben 

met het signaleren en handelen dienen schriftelijk te worden vastgelegd.  Dit doen wij in het zorgdossier en 

kinddossier. Leidt weging tot de conclusie dat er geen zorgen (meer) zijn, dan kan de Meldcode in stap 4 

worden afgesloten. Als de zorgen blijven bestaan dan wordt in stap 5 besloten, op basis van het 

afwegingskader, of melden noodzakelijk is én of het mogelijk is om passende hulp te organiseren. De 

aandachtsfunctionaris zal uiteindelijk de melding doen. 

Het afwegingskader  

Afweging 1: Is melden noodzakelijk? Afweging 2: Is zelf passende en toereikende hulp bieden of organiseren 

mogelijk?  

Het is van belang dat beide afwegingen in deze volgorde worden genomen. Een beroepskracht vraagt zich 

eerst af of melden noodzakelijk is, aan de hand het afwegingskader samen met de aandachtsfunctionaris. 

Vervolgens besluit de signalerende beroepskracht en aandachtsfunctionaris of het bieden van hulp tot de 

mogelijkheden van zowel deze beroepskracht als de betrokkenen behoort. Wanneer melden volgens het 

afwegingskader noodzakelijk is, zal de tweede beslissingsvraag over eventuele hulp en aan welke 

voorwaarden deze moet voldoen, in overleg met Veilig Thuis worden beantwoord.  

 

Meldnormen: in welke situaties moeten beroepskrachten melden? Beroepskrachten moeten een melding doen 

bij Veilig Thuis in de volgende situaties:  
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Meldnorm 1: In ALLE gevallen van acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid en disclosure. Meldnorm 

2: In alle ANDERE gevallen waarin de beroepskracht meent dat hij, gelet op zijn competenties, zijn 

verantwoordelijkheden en zijn professionele grenzen, in onvoldoende mate effectieve hulp kan bieden of kan 

organiseren bij (risico’s op) huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Meldnorm 3: Wanneer een 

beroepskracht die hulp biedt of organiseert om betrokkenen te beschermen tegen het risico op huiselijk 

geweld en/of kindermishandeling, constateert dat de onveiligheid niet stopt of zich herhaalt. 
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VIJF AFWEGINGSVRAGEN 

 

 

1 

Heb ik op basis van de stappen 1 tot en met 4 van de Meldcode een vermoeden 

van (dreiging van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling?  

 

Nee: Afsluiten en vastleggen in dossier. 

Ja:  Ga verder met afweging 2. 

Meldnorm 1 

2 

Schat ik op basis van de stappen 1 tot en met 4 van de Meldcode in dat er sprake 

is van acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid? 

 

Nee: Ga verder met afweging 3. 

Ja:  Melden bij Veilig Thuis. De afwegingen 3 tot en met 5 worden samen 

met Veilig Thuis doorlopen.  

Meldnormen 

2 en 3 3 

Ben ik in staat effectieve hulp te bieden of organiseren om dreiging van 

(toekomstig) huiselijk geweld en/of kindermishandeling af te wenden? Bij acute 

onveiligheid en/of structurele onveiligheid wordt deze afweging samen met 

Veilig Thuis doorlopen. 

 

Nee: Melden bij Veilig Thuis. 

Ja:  Ga verder met afweging 4. 

4 

Aanvaarden de betrokkenen hulp om dreiging van (toekomstig) huiselijk geweld 

en/of kindermishandeling af te wenden en zijn zij bereid zich hiervoor in te 

zetten? Bij acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid wordt deze 

afweging samen met Veilig Thuis doorlopen. 

 

Nee: Melden bij Veilig Thuis. 

Ja: Hulp bieden of organiseren, ga verder met afweging 5. 
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5 

Leidt de hulp binnen de gewenste termijn tot de noodzakelijke resultaten ten 

aanzien van de veiligheid en/of het welzijn (herstel) van alle betrokkenen? Bij 

acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid wordt deze afweging samen 

met Veilig Thuis doorlopen. 

 

Nee: (Opnieuw) melden bij Veilig Thuis. 

Ja: Hulp opstarten met afspraken over het volgen van toekomstige 

(on)veiligheid met betrokkenen en samenwerkingspartners. 

 

STAP 5: BESLISSEN MET VEILIG THUIS:  

 

1: Is melden noodzakelijk? 

2: Is hulp inzetten/organiseren (ook) mogelijk? 

De melder neemt bij een melding samen met Veilig Thuis de laatste drie vragen van het afwegingskader door.  

Hier worden de stappen van het afwegingskader toegelicht.  

1. Heb ik op basis van de stappen 1 tot en met 4 van de meldcode een vermoeden van (dreiging van) huiselijk 

geweld en/of kindermishandeling? Nee: Afsluiten en vastleggen in dossier Ja: Ga verder met afweging 2 Als 

wordt ingeschat dat er géén zorgen zijn over (een dreiging van) huiselijk geweld of kindermishandeling, sluit 

de beroepskracht het doorlopen van de meldcode af en vermeldt deze conclusie in het kinddossier. Een 

veelvoorkomende situatie is dat er wel zorgen zijn, maar dat deze zorgen geen (dreiging van) huiselijk geweld 

of kindermishandeling betreffen. Bijvoorbeeld omdat er kindproblematiek is waargenomen in combinatie met 

pedagogische onmacht van ouders, echter zonder dat dit de (emotionele) veiligheid van het kind bedreigt. Ook 

dan sluit de beroepskracht de meldcode af en noteert deze conclusie in hetzelfde dossier met behulp van 

aandachtsfunctionaris. Hulp kan vervolgens worden georganiseerd, geboden en geëvalueerd voor de 

gesignaleerde, niet tot onveiligheid leidende, problemen. Wanneer een beroepskracht op basis van de stappen 

1 tot en met 4 van de meldcode een vermoeden heeft van (dreiging van) huiselijk geweld en/of 

kindermishandeling volgt de tweede afwegingsvraag.  

(Meldnorm 1) 2. Schat ik op basis van de stappen 1 tot en met 4 van de meldcode in dat er sprake is van acute 

onveiligheid en/of structurele onveiligheid? Nee: Ga verder met afweging 3 Ja: Melden bij Veilig Thuis. De 

afwegingen 3 tot en met 5 worden samen met Veilig Thuis doorlopen. Ernstige onveilige en/of schadelijke 

situaties dienen áltijd gemeld te worden bij Veilig Thuis, ook wanneer een beroepskracht inschat dat hij en de 

organisatie mogelijkheden hebben om hulp te bieden of te organiseren. Met deze melding kan Veilig Thuis 

vroegere, maar ook eventuele toekomstige signalen van huiselijk geweld over de betrokkenen, combineren.  

(Meldnorm 2 en 3) 3. Ben ik in staat effectieve hulp te bieden of organiseren om dreiging van (toekomstig) 

huiselijk geweld en/of kindermishandeling af te wenden? Bij acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid 

wordt deze afweging samen met Veilig Thuis doorlopen. Nee: Melden bij Veilig Thuis Ja: Ga verder met 

afweging 4 Bij effectieve hulp rondom huiselijk geweld en/of kindermishandeling is veiligheid het hoofddoel. 

Goede hulp bij huiselijk geweld en/of kindermishandeling is gericht op alle leden in een (gezins)systeem: 

minderjarigen en volwassen, pleger(s) en slachtoffer(s). Er wordt met alle betrokkenen samengewerkt in het 

maken, evalueren en uitvoeren van veiligheids- en hulpplannen.  
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(Meldnorm 2 en 3) 4. Aanvaarden de betrokkenen hulp om dreiging van (toekomstig) huiselijk geweld en/of 

kindermishandeling af te wenden en zijn zij bereid zich hiervoor in te zetten? Bij acute onveiligheid en/of 

structurele onveiligheid wordt deze afweging samen met Veilig Thuis doorlopen. Nee: Melden bij Veilig Thuis 

Ja: Hulp bieden of organiseren, ga verder met afweging 5. In deze afwegingsvraag staan de mogelijkheden van 

de betrokkenen tot het aanvaarden van hulp bij (dreigend) huiselijk geweld en/of kindermishandeling 

centraal. Het gaat erom dat de betrokkenen, alle leden van het (gezins)systeem, maar ook het (bredere) 

netwerk van (informele) steunfiguren bereid en in staat zijn de voorgestelde hulp direct aan te gaan. In het 

afwegingskader leidt de vierde afwegingsvraag tot een melding indien hulp wordt afgehouden. Vaak is bij 

aanvang niet helemaal helder hoezeer de betrokkenen bereid en in staat zijn zich in te zetten. De redenen om 

de hulp te aanvaarden kunnen divers zijn. Hun motivatie kan vooral intrinsiek of extrinsiek van aard zijn. Ook 

de mogelijkheden van de betrokkenen en hun netwerk verschillen. Door direct en in samenwerking met de 

betrokkenen en ketenpartners veiligheidsafspraken en hulpverleningsafspraken te maken wordt vaak helder 

wat de bereidheid en de mogelijkheden van de betrokkenen zijn.  

(Meldnorm 2 en 3) 5. Leidt de hulp binnen de gewenste termijn tot de noodzakelijke resultaten ten aanzien 

van de veiligheid en/of het welzijn (herstel) van alle betrokkenen? Bij acute onveiligheid en/of structurele 

onveiligheid wordt deze afweging samen met Veilig Thuis doorlopen. Nee: (Opnieuw) melden bij Veilig Thuis. 

Ja: Hulp opstarten met afspraken over het volgen van toekomstige (on)veiligheid met betrokkenen en 

samenwerkingspartners. De beantwoording van deze afwegingsvraag leidt tot een melding bij Veilig Thuis 

indien wordt vastgesteld dat hulp onvoldoende resultaat oplevert: (het risico op) onveiligheid duurt voort, 

onveiligheid herhaalt zich of hulp stagneert. Het gaat dus om situaties waarin hulpverleners hulp bieden bij 

zorgen over onveiligheid én de hulp binnen de gewenste termijn niet leidt tot de noodzakelijke resultaten ten 

aanzien van de veiligheid en het welzijn van de betrokkenen (en/of de ontwikkeling van minderjarigen) De 

problematiek ernstiger of groter blijkt dan verwacht De uitvoering van het veiligheid- en/of 

hulpverleningsplan is vastgelopen. Om deze laatste afwegingsvraag zorgvuldig te beantwoorden is het nodig 

dat binnen de hulp die beroepskrachten bieden, duidelijk is afgesproken met betrokkenen uit het 

(gezins)systeem en met andere hulpverleners met wie wordt samengewerkt, aan welke doelen en resultaten 

wordt gewerkt. Hoe en door wie wordt vastgesteld of de veiligheid voldoende is bereikt? Hoe wordt de 

veiligheid gemonitord en gedurende welke periode? Wanneer sprake is van een acuut onveilige situatie of 

structureel onveilige situatie is het van belang dat, na het doen van een melding bij Veilig Thuis, in de eerste 

plaats met Veilig Thuis duidelijk is besproken en afgesproken wat de termijn is (in dagen, weken of maanden) 

waarbinnen specifiek genoemde resultaten ten aanzien van de veiligheid behaald moeten zijn.  

Uitwerking meldnormen in vijf afwegingsvragen in stap 4 van de meldcode. Het is van belang dat goed wordt 

gekeken wanneer de vragen samen met Veilig Thuis moeten worden doorlopen. Als er sprake is van acute 

en/of structurele onveiligheid of disclosure, moet je melden bij Veilig Thuis en moeten de vragen drie tot en 

met vijf altijd met Veilig Thuis worden doorlopen. Indien er sprake is van ‘weet het niet’, ga je uit van ‘Nee’. 

Let op! 

1. Melden is noodzakelijk 

• Meld je vermoeden bij veilig thuis 

• Beschrijf zo veel mogelijk feiten en gebeurtenissen die je hebt vastgesteld 

• Geef duidelijk aan als de informatie bij je melding (ook) van anderen afkomstig is 

• Overleg met Veilig Thuis wat je na de melding binnen de grenzen van je gebruikelijke 

werkzaamheden, zelf kan doen om het kind en/of zijn gezinsleden tegen het risico op 

kindermishandeling en huiselijk geweld te beschermen 

  



 

13 

 

NA DE MELDING 

Hulpverlening na de melding: Beroepskrachten in de kinderopvang hebben geen hulpverlenende rol. 
Zij kunnen echter wel hulp organiseren rondom een gezin. Hiervoor kan een beroep gedaan worden op 
samenwerkingspartners van de kinderopvangorganisatie. Beroepskrachten kunnen ouders daarnaast 
ondersteunen door bijvoorbeeld extra opvang te bieden aan de kinderen en uiteraard kunnen zij aan 
kinderen een veilige omgeving bieden. De kinderopvang kan van grote toegevoegde waarde zijn 
aangezien zij goed vinger aan de pols kunnen houden. Zij zien kinderen en ouders immers zeer 
regelmatig. Onderlinge samenwerking en afstemming tussen sectoren (bijvoorbeeld met het onderwijs) 
is hierbij erg belangrijk.  

Inspanningen na de melding Een melding is geen eindpunt. Als de kinderopvangorganisatie een 
melding doet, geeft het stappenplan daarom aan dat de aandachtsfunctionaris in zijn contact 
met Veilig Thuis ook bespreekt wat hij zelf, na zijn melding, binnen de grenzen van zijn 
gebruikelijke taakuitoefening kan doen om het kind of zijn gezinsleden te beschermen en te 
ondersteunen. Dit is uitdrukkelijk in stap 5 bij de melding opgenomen om duidelijk te maken 
dat de betrokkenheid van de beroepskracht bij het kind en ouders en mogelijke gezinsleden na 
de melding niet ophoudt. Van hem wordt verwacht dat hij, naar de mate van zijn 
mogelijkheden, het kind blijft ondersteunen en beschermen. Uiteraard gebeurt dit in overleg 
met Veilig Thuis om zo tot een gemeenschappelijke aanpak te komen. Veilig Thuis houdt 
degene die de melding heeft gedaan op de hoogte van de uitkomsten van het onderzoek en van 
de acties die in gang worden gezet.  

Wanneer er sprake is van (een vermoeden van) kindermishandeling in de thuissituatie van 
één van de kinderen van de kinderopvangorganisatie kan dit ook impact hebben op de 
(andere) beroepskrachten en andere kinderen. Struin besteed hier aandacht in 
teamoverleggen of tijdens intervisie.  

De aandachtsfunctionaris evalueert systematisch elke melding. 

Geanonimiseerde gegevens met betrekking tot het vermoeden van kindermishandeling 
worden geregistreerd. Deze gegevens worden door de aandachtsfunctionaris in het 
zorgdossier bewaard. De gegevens worden geregistreerd en bewaard om bijvoorbeeld in kaart 
te kunnen brengen hoe vaak vermoedens van kindermishandeling binnen de gehele 
kinderopvangorganisatie voorkomen en op welke wijze daarmee wordt omgegaan.  

Het is belangrijk dat de kinderopvangorganisatie alles goed registreert. Alle gegevens die te 
maken hebben met het signaleren en handelen dienen schriftelijk te worden vastgelegd. 
Struin doet dit met behulp van het ‘registratieformulier meldcode’. 
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WETTELIJKE VERPLICHTINGEN 

 

VERANTWOORDELIJKHEID 

In de Meldcode dient de organisatie vast te leggen wie binnen de organisatie de stappen doorloopt. 

Bijvoorbeeld een leerkracht die de signalen bespreekt met de zorgcoördinator/aandachtsfunctionaris van een 

school. Daarnaast moet de organisatie in de Meldcode vastleggen wie eindverantwoordelijk is voor de 

beslissing om wel of geen melding te doen. Zie hiervoor bijlage 5. 

 

VERTROUWELIJKE INFORMATIE EN DOCUMENTEREN 

Het is belangrijk dat de kinderopvangorganisatie alle gegevens die te maken hebben met het signaleren en 

handelen schriftelijk vastlegt. Binnen kinderopvangorganisaties dienen er afspraken te worden gemaakt wie 

hiervoor verantwoordelijk is.  In uitwerking stappen van meldcode is te lezen hoe Struin hiermee omgaat. Dit 

geldt voor iedere stap bij het doorlopen van de meldcode. Tevens is het van belang dat er met de gegevens 

vertrouwelijk wordt omgegaan. Dit doen wij op de volgende manier. 

In het geval van signalen die kunnen duiden op kindermishandeling volgen wij het protocol Zorg en 

registreren wij zowel in het zorgdossier als in het kinddossier. Deze wordt bewaard op Google Drive. De 

informatie in het Zorgdossier is alleen toegankelijk voor de betrokken personen binnen de organisatie en kan 

door ouders opgevraagd worden. 
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BEROEPSGEHEIM EN WETTELIJK MELDRECHT  

ALGEMENE ZWIJGPLICHT 

Iedere beroepskracht die individuele cliënten3 (jeugd)hulp, zorg, steun of een andere vorm van begeleiding 

biedt heeft een beroepsgeheim. Dit geldt ook voor beroepskrachten in de kinderopvang. Deze zwijgplicht, 

zoals het beroepsgeheim ook wel wordt genoemd, verplicht de beroepskracht om, kort gezegd, geen 

informatie over kinderen en ouders aan derden te verstrekken, tenzij daarvoor toestemming bestaat. Voor de 

kinderopvang geldt dat hiervoor dus toestemming van ouders noodzakelijk is. Doel van het beroepsgeheim is 

de drempel voor de toegang tot de hulpverlening zo laag mogelijk te maken en de cliënt het vertrouwen te 

geven dat hij vrijuit kan spreken. Het beroepsgeheim of de zwijgplicht is een belangrijke voorwaarde voor 

effectieve hulpverlening. De vertrouwensrelatie is van wezenlijk belang. Toch kunnen er situaties zijn waarin 

de problematiek zo ernstig is dat het doorbreken van het beroepsgeheim noodzakelijk is. Dit is het geval bij 

ernstige vormen van huiselijk geweld of kindermishandeling, waarbij de betrokkenen zelf niet of onvoldoende 

mee kunnen of willen werken. 

WETTELIJK MELDRECHT 

Iedere beroepskracht met een beroepsgeheim of een andere zwijgplicht heeft het wettelijk recht om, zo nodig 

zonder toestemming van (de ouders van) hun cliënt, vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld, 

bij Veilig Thuis te melden. Daarnaast omvat het meldrecht het recht voor de beroepskracht om, zonder 

toestemming van de cliënt, op verzoek van Veilig Thuis informatie overbetrokkene te verstrekken. De regels 

voor het verbreken van het beroepsgeheim gelden voor allesituaties waarin een cliënt zich in een ernstige 

situatie bevindt.Voor een zorgvuldige besluitvorming is het noodzakelijk dat de beroepskracht de situatie, 

voordat hij zijn besluit neemt, bespreekt met een deskundige collega en zo nodig ook (op basis van anonieme 

cliëntgegevens) advies vraagt aan Veilig Thuis. Verder is het van belang dat de aanwezigheid van voldoende 

relevante feiten of signalen en zorgvuldige verzameling van deze feiten en signalen aantoonbaar is, en dat er 

een zorgvuldige en concrete afweging van belangen is geweest. 

NB: Het wettelijk meldrecht geldt ook als er alleen meerderjarigen bij het huiselijk geweld zijn betrokken. 

VERANTWOORDELIJKHEID 

In de meldcode dient de organisatie vast te leggen wie binnen de organisatie de stappen doorloopt. In bijlage 5 

is opgenomen wie welke verantwoordelijkheden heeft binnen Struin. 

DESKUNDIGHEID EERGERELATEERD GEWELD/MEISJESBESNIJDENIS  

Er gelden specifieke aandachtspunten als er sprake is van (een vermoeden van) eergerelateerd geweld. Zo 

dient men in deze zaken altijd een deskundige te raadplegen, omdat het collectieve karakter van deze vorm 

van geweld specifieke expertise vraagt. U kunt een op het gebied van eergerelateerd geweld deskundige 

raadplegen of Veilig Thuis. 

Bij acute bedreiging van de veiligheid worden de stappen versneld, zo nodig binnen een uur. Denk hierbij aan 

(vermoedens van) een gedwongen huwelijk, achterlating, eerwraak die op (zeer) korte termijn dreigen plaats 

te vinden. Niet ingrijpen kan leiden tot moeilijk of niet omkeerbare situaties. Neem in dergelijke gevallen 

direct contact op met een aandachtsfunctionaris eergerelateerd geweld bij de politie. Struin belt in alle 

gevallen Veilig thuis. 
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VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN  

De verwijsindex heeft tot doel om beroepskrachten uit verschillende organisaties die met hetzelfde kind te 

maken hebben met elkaar in contact te brengen als zij beiden risico’s signaleren met betrekking tot, kort 

gezegd, een veilige ontwikkeling naar volwassenheid van het kind. Doel daarvan is te komen tot een 

gezamenlijke aanpak van de problematiek van het kind en zijn gezin. De aandachtsfunctionaris kan een 

melding doen in de vewijsindex. 
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PARTICIPATIE VAN KINDEREN 

Voor kinderen die mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt worden, is het essentieel dat zij gezien en 

gehoord worden door volwassenen in hun omgeving die (professioneel) betrokken zijn en die zij vertrouwen.  

Indien wordt besloten om ook met het kind zelf te spreken, is het van belang dat het kind zich veilig 
genoeg voelt om het gesprek te voeren (bijlage 6). Maak hierbij de afweging of het in het belang van 
het kind zelf is om dit gesprek te voeren. Hierover kan ook advies worden gevraagd aan Veilig Thuis. 
Beloof tijdens een dergelijk gesprek nooit geheimhouding, maar geef wel aan dat de signalen serieus 
zullen worden afgewogen. Belangrijk is ook dat het kind niet wordt ondervraagd, maar dat het kind 
met name de ruimte wordt gegeven om zijn verhaal te vertellen. Zie voor tips ook de handreiking 
participatie van kinderen 2018.  

 

 

 

  

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2018/06/04/participatie-van-kinderen-in-de-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling/Handreiking_+Participatie+van+kinderen+in+de+Meldcode+huiselijk+geweld+en+kindermishandeling_2018.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2018/06/04/participatie-van-kinderen-in-de-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling/Handreiking_+Participatie+van+kinderen+in+de+Meldcode+huiselijk+geweld+en+kindermishandeling_2018.pdf
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BIJLAGE(N) 

BIJLAGE 1: DEFINITIES EN VOORBEELDEN ACUTE, STR UCTURELE ONVEILIGHEID EN 

DISCLOSURE 

In samenspraak met Veilig Thuis zijn standaard definities en voorbeelden opgesteld. Deze voorbeelden zijn 

zijn gericht op de praktijk van de kinderopvang, bijvoorbeeld: kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, 

gastouderbureau, buiten/tussenschoolse opvang. 

 

ACUTE ONVEILIGHEID 

Definitie Een persoon is in direct fysiek gevaar, diens veiligheid is de komende dagen niet 

gegarandeerd en hij of zij heeft direct bescherming nodig. 

Toelichting Bij het afwegen van signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling schat 

een beroepskracht allereerst en voortdurend in of een betrokkene acuut 

(levens)gevaar loopt. Dit betreft de aanwezigheid van fysiek of seksueel geweld 

(met of zonder letsel) of, in geval van zorgafhankelijke kinderen of (oudere) 

volwassenen, de áfwezigheid van de meest basale verzorging (waaronder eten, 

drinken, kleding en onderdak) maar bijvoorbeeld ook het onnodig toedienen van 

medicijnen of het verrichten van onnodige zorg. 

Voorbeelden ● Door geweld toegebrachte verwonding die medische behandeling behoeft. 

● (Ernstig) letsel met een vermoeden dat dit is toegebracht, of een poging 

daartoe. 

● Poging tot verwurging. 

● Wapengebruik. 

● Geweld tijdens de zwangerschap. 

● (Vermoeden van) seksueel misbruik of seksueel geweld of seksuele 

exploitatie van kinderen jonger dan 18 jaar. 

● Acute bedreiging om zichzelf of een naaste (waaronder (ex)-partner, 

kinderen of familielid) te doden, ernstig letsel toe te brengen of hun vrijheid 

te benemen (familiedrama, eerwraak, vrouwelijke genitale verminking). 

● Onthouden van zorg die acuut de gezondheid bedreigt van -9 maanden tot 

100 jaar, waaronder het onthouden van voedsel. 

● Als een ouder/verzorger (medische) klachten/aandoeningen bij een kind 

verzint/aandikt, (medische) onderzoeksgegevens betreffende bij het kind 

bestaande klachten en afwijkingen vervalst of in het kader van een 

onderzoek selectief verstrek of (medische) klachten en afwijkingen bij het 

kind daadwerkelijk veroorzaakt. 
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● Vrijheidsbeperkende maatregel voor pleger loopt af zonder dat er afdoende 

veiligheidsmaatregelen genomen zijn. 

● Acuut onveilige situatie bestaat of zorg dreigt weg te vallen vanwege 

suïcidepoging, automutilatie, acuut psychiatrisch beeld, intoxicatie door 

alcohol of drugs. 

● Noodgedwongen vlucht van huis door (dreiging van) huiselijk geweld en/of 

kindermishandeling. 

 

STRUCTURELE ONVEILIGHEID 

Definitie Er is sprake van herhaling of voortduren van onveilige situaties of van geweld. 

Toelichting Een voorgeschiedenis van huiselijk geweld of kindermishandeling is de 

belangrijkste voorspeller voor voortduren van onveiligheid (daderschap en 

slachtofferschap) in de toekomst. In de afweging of sprake is van structurele 

onveiligheid is ten minste over de volgende factoren informatie nodig: herhaling 

van geweld /onveiligheid, oudersignalen en eventuele kindsignalen/signalen van 

slachtoffers. 

Voorbeelden ● Minderjarigen die opgroeien bij ouders met zodanig ernstige problematiek 

ten gevolge van verstandelijke beperking, middelenverslaving, psychische 

problematiek dat de fysieke en emotionele veiligheid van het kind bij 

herhaling en/of voortdurend wordt bedreigd en de ontwikkelmogelijkheden 

van deze minderjarigen structureel ingeperkt worden. 

● Door geweld toegebrachte verwonding die medische behandeling behoeft. 

● Poging tot verwurging. 

● Wapengebruik. 

● Geweld tijdens de zwangerschap. 

● (Vermoeden van) seksueel misbruik of seksueel geweld of seksuele 

exploitatie van kinderen jonger dan 18 jaar. 

● Acute bedreiging om zichzelf of een naaste (waaronder (ex)-partner, 

kinderen of familielid) te doden, ernstig letsel toe te brengen of hun vrijheid 

te benemen (familiedrama, eerwraak, vrouwelijke genitale verminking). 

● Onthouden van zorg die acuut de gezondheid bedreigt van -9 maanden tot + 

100 jaar, waaronder het onthouden van voedsel. 

● Als een ouder/verzorger (medische) klachten/aandoeningen bij een kind 

verzint/aandikt, (medische) onderzoeksgegevens betreffende bij het kind 

bestaande klachten en afwijkingen vervalst of in het kader van een 
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onderzoek selectief verstrek of (medische) klachten en afwijkingen bij het 

kind daadwerkelijk veroorzaakt. 

● Vrijheidsbeperkende maatregel voor pleger loopt af zonder dat er afdoende 

veiligheidsmaatregelen genomen zijn. 

● Acuut onveilige situatie bestaat of zorg dreigt weg te vallen vanwege 

suïcidepoging, automutilatie, acuut psychiatrisch beeld, intoxicatie door 

alcohol of drugs. 

● Noodgedwongen vlucht van huis door (dreiging van) huiselijk geweld en/of 

kindermishandeling. 

● (Ernstig) letsel met een vermoeden dat dit is toegebracht, of een poging 

daartoe. 

● Ernstige verwaarlozing die voor jonge opgroeiende kinderen blijvende 

schade kan veroorzaken. 

● Minderjarigen die een hoog schoolverzuim hebben. 

● Minderjarigen die stelselmatig getuige zijn van huiselijk geweld. 

● Minderjarigen die geregeld fysiek mishandeld worden. 

● Psychische en/of fysieke mishandeling door escalerende vormen van 

langdurige stalking in partnerrelaties. 

 

DISCLOSURE 

Definitie Slachtoffers die uit zichzelf een beroepskracht om hulp vragen of zich uiten bij 

(mogelijk) huiselijk geweld en/of kindermishandeling. 

Toelichting Wanneer een slachtoffer, kind of volwassene, uit zichzelf een beroepskracht om 

hulp vraagt bij mogelijk huiselijk geweld en/of kindermishandeling of zich 

hierover uit, zonder hulp te vragen, betekent dit veelal dat het (minderjarige) 

slachtoffer een acute crisis ervaart en vreest voor de veiligheid en/of het welzijn 

van zichzelf of gezinsleden. Het met onvoldoende voorbereiding met de 

ouders/pleger(s) bespreken van de (door het slachtoffer) geuite zorgen kan 

leiden tot (verergering van) situaties van acute of structurele onveiligheid. Dit 

geldt uitdrukkelijk ook voor specifieke vormen van huiselijk geweld zoals (ex-

)partnerstalking, huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en 

ouderenmishandeling. Een professionele norm tot melden betekent in dit geval 

zorgvuldige afstemming over de vervolgacties tussen de beroepskracht, Veilig 

Thuis en het slachtoffer. 

Voorbeelden  
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BIJLAGE 2: SIGNALENLIJST KINDEREN VAN 4 –  12 JAAR  

Deze lijst geeft een overzicht van signalen van kindermishandeling bij kinderen in de leeftijd van 4 - 12 
jaar. De signalenlijst is een hulpmiddel om een vermoeden van kindermishandeling te onderbouwen, niet 
om kindermishandeling te ‘bewijzen’. Vrijwel alle genoemde signalen kunnen namelijk een andere 
oorzaak hebben. Hoe meer van de genoemde signalen het kind uitzendt, hoe groter de kans dat er 
sprake is van kindermishandeling. Maar er zijn ook kinderen waaraan niet of nauwelijks valt op te merken 
dat ze worden mishandeld  
 

LICHAMELIJK WELZIJN  

• blauwe plekken, brandwonden, botbreuken, snij-, krab- en bijtwonden  

• groeiachterstand  

• te dik  

• slecht onderhouden gebit  

• regelmatig buikpijn, hoofdpijn of flauwvallen  

• kind stinkt, heeft regelmatig smerige kleren aan  

• oververmoeid  

• vaak ziek  

• ziektes herstellen slecht  

• kind is hongerig  

• eetstoornissen  

• achterblijvende motoriek  

• niet zindelijk op leeftijd dat het hoort  

GEDRAG VAN HET KIND  

• timide, depressief  

• weinig spontaan  

• passief, lusteloos, weinig interesse in spel  

• apathisch, toont geen gevoelens of pijn  

• in zichzelf gekeerd, leeft in fantasiewereld  

• labiel  

• erg nerveus  

• hyperactief  

• negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, faalangst  

• negatief lichaamsbeeld  

• agressief, vernielzucht  

• overmatige masturbatie  

Tegenover andere kinderen:  

• agressief  

• speelt weinig met andere kinderen  

• vluchtige vriendschappen (12-18)  

• wantrouwend  

• niet geliefd bij andere kinderen  
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Tegenover ouders:  

• angstig, schrikachtig, waakzaam  

• meegaand, volgzaam  

• gedraagt zich in bijzijn van ouders anders dan zonder ouders  

Tegenover andere volwassenen:  

• angst om zich uit te kleden  

• angst voor lichamelijk onderzoek  

• verstijft bij lichamelijk contact  

• angstig, schrikachtig, waakzaam  

• meegaand, volgzaam  

• agressief  

• overdreven aanhankelijk  

• wantrouwend  

• vermijdt oogcontact  

Overig:  

• plotselinge gedragsverandering  

• gedraagt zich niet naar zijn leeftijd  

• slechte leerprestaties  

• rondhangen na school  

• taal- en spraakstoornissen  

GEDRAG VAN DE OUDER  

• onverschillig over het welzijn van het kind  

• laat zich regelmatig negatief uit over het kind  

• troost het kind niet  

• geeft aan het niet meer aan te kunnen  

• is verslaafd  

• is ernstig (psychisch) ziek  

• kleedt het kind te warm of te koud aan  

• zegt regelmatig afspraken af  

• houdt het kind vaak thuis van school  

• heeft irreële verwachtingen van het kind  

• zet het kind onder druk om te presteren  
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GEZINSSITUATIE  

• samengaan van stressvolle omstandigheden, zoals slechte huisvesting, financiële 
problemen en relatieproblemen  

• sociaal isolement  

• alleenstaande ouder  

• partnermishandeling  

• gezin verhuist regelmatig  

• slechte algehele hygiëne  
 

SIGNALEN SPECIFIEK VOOR SEKSUEEL MISBRUIK   

LICHAMELIJK WELZIJN  

• verwondingen aan geslachtsorganen  

• vaginale infecties en afscheiding  

• jeuk bij vagina of anus  

• pijn in bovenbenen  

• pijn bij lopen of zitten  

• problemen bij plassen  

• urineweginfecties  

• seksueel overdraagbare aandoeningen  

GEDRAG VAN HET KIND  

• drukt benen tegen elkaar bij lopen  

• afkeer van lichamelijk contact  

• maakt afwezige indruk bij lichamelijk onderzoek  

• extreem seksueel gekleurd gedrag en taalgebruik  

• zoekt seksuele toenadering tot volwassenen  

 

 

 
© 2011 NEDERLANDS JEUGDINSTITUUT  Alle informatie uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of 
openbaar gemaakt worden. Graag de bron vermelden.  
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BIJLAGE 3: SIGNALENLIJST KINDEREN VAN 0 -4 JAAR 

 

Deze lijst geeft een overzicht van signalen van kindermishandeling bij kinderen in de leeftijd van 

0 - 4 jaar. De signalenlijst is een hulpmiddel om een vermoeden van kindermishandeling te 

onderbouwen, niet om kindermishandeling te ‘bewijzen’. Vrijwel alle genoemde signalen kunnen 

namelijk een andere oorzaak hebben. Hoe meer van de genoemde signalen het kind uitzendt, 

hoe groter de kans dat er sprake is van kindermishandeling. Maar er zijn ook kinderen waaraan 

niet of nauwelijks valt op te merken dat ze worden mishandeld 

 

LICHAMELIJK WELZIJN 

• blauwe plekken, brandwonden, botbreuken, snij-, krab- en bijtwonden 

• groeiachterstand 

• voedingsproblemen 

• ernstige luieruitslag 

• slecht onderhouden gebit 

• kind stinkt, heeft regelmatig smerige kleren aan 

• oververmoeid 

• vaak ziek 

• ziektes herstellen slecht 

• kind is hongerig 

• achterblijvende motoriek 

• niet zindelijk op leeftijd dat het hoort 

 

GEDRAG VAN HET KIND 

• weinig spontaan 

• passief, lusteloos, weinig interesse in spel 

• apathisch, toont geen gevoelens of pijn 

• in zichzelf gekeerd, leeft in fantasiewereld 

• labiel 

• erg nerveus 
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• hyperactief 

• negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, faalangst 

• negatief lichaamsbeeld 

• agressief, vernielzucht 

Tegenover andere kinderen: 

• agressief 

• speelt weinig met andere kinderen 

• wantrouwend 

• niet geliefd bij andere kinderen 

Tegenover ouders: 

• angstig, schrikachtig, waakzaam 

• meegaand, volgzaam 

• gedraagt zich in bijzijn van ouders anders dan zonder ouders 

 

TEGENOVER ANDERE VOLWASSENEN: 

• angst om zich uit te kleden 

• angst voor lichamelijk onderzoek 

• verstijft bij lichamelijk contact 

• angstig, schrikachtig, waakzaam 

• meegaand, volgzaam 

• agressief 

• overdreven aanhankelijk 

• wantrouwend 

• vermijdt oogcontact 

Overig: 

• plotselinge gedragsverandering 

• gedraagt zich niet naar zijn leeftijd 

• taal- en spraakstoornissen 

GEDRAG VAN DE OUDER 

• onverschillig over het welzijn van het kind 
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• laat zich regelmatig negatief uit over het kind 

• troost het kind niet 

• geeft aan het niet meer aan te kunnen 

• is verslaafd 

• is ernstig (psychisch) ziek 

• kleedt het kind te warm of te koud aan 

• zegt regelmatig afspraken af 

• vergeet preventieve inentingen 

• houdt het kind vaak thuis van school 

• heeft irreële verwachtingen van het kind 

• zet het kind onder druk om te presteren 

Gezinssituatie 

• samengaan van stressvolle omstandigheden, zoals slechte huisvesting, financiële 

problemen en relatieproblemen 

• sociaal isolement 

• alleenstaande ouder 

• partnermishandeling 

• gezin verhuist regelmatig 

• slechte algehele hygiëne 
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SIGNALEN SPECIFIEK VOOR SEKSUEEL MISBRUIK  

LICHAMELIJK WELZIJN 

• verwondingen aan geslachtsorganen 

• vaginale infecties en afscheiding 

• jeuk bij vagina of anus 

• pijn in bovenbenen 

• pijn bij lopen of zitten 

• problemen bij plassen 

• urineweginfecties 

• seksueel overdraagbare aandoeningen 

Gedrag van het kind 

• drukt benen tegen elkaar bij lopen 

• afkeer van lichamelijk contact 

• maakt afwezige indruk bij lichamelijk onderzoek 

 

 

 
© 2011 NEDERLANDS JEUGDINSTITUUT  Alle informatie uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of 
openbaar gemaakt worden. Graag de bron vermelden.  
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BIJLAGE 4. OBSERVATIELIJST  

Deze observatielijst kan een instrument zijn om de signalen beter in kaart te brengen. 

De  lijst is niet uitputtend en dient als hulpmiddel te worden gebruikt.  

Vragen over ‘opvallend gedrag van een kind’  

Naam kind (evt. initialen): _______________________________________  

jongen/meisje  

Leeftijd: _______________________________________________________  

1. Sinds wanneer vertoont het kind opvallend gedrag?  

□ laatste weken  

□ laatste maanden  

□ sinds ______________________________________________________________________  

2. Het opvallende gedrag bestaat uit (meer dan één antwoord mogelijk): □ 
(zeer) meegaand gedrag  
□ gebrek aan vertrouwen in anderen  

□ ouwelijk, zorgend gedrag  

□ verzet, passief  

□ verzet, actief  

□ agressief  

□ angstig  

□ druk  

□ negatief zelfbeeld  

□ angst voor lichamelijk contact  

□ seksueel uitdagend gedrag  

□ gespannen  

□ faalangstig  

□ signalen uit de signalenlijsten (Zie bijlage 1 t/m 3) ________________________________  

3. Hoe is de verhouding tot broertjes en zusjes? (meer dan één antwoord mogelijk): □ 
prettig  
□ geen aansluiting  

□ bang  

□ plagerig  

□ agressief naar jongere kinderen  

□ bazig  

□ wordt gepest  

□ pest broertje/zusje  

□ anders, namelijk ____________________________________________________________ 
4. Hoe is de verhouding tot andere kinderen? (meer dan één antwoord mogelijk): 

□ prettig  
□ geen aansluiting  
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□ bang  

□ plagerig  

□ agressief naar jongere kinderen  

□ bazig  

□ wordt gepest  

□ pest andere kinderen  

□ anders, namelijk ______________________________________________________________  

5. Hoe is de uiterlijke verzorging van het kind, zoals kleding en dergelijke? □ 
over het algemeen verzorgd  
□ over het algemeen onverzorgd  

□ sterk wisselend  

□ anders, namelijk ______________________________________________________________  

6. Hoe is de verhouding tot moeder?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

7. Hoe is de verhouding tot vader?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

8. Hoe is de verhouding tot de beroepskrachten?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

9. Hoe is het contact tussen de ouders en de beroepskracht? 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 

10. Zijn er bijzonderheden over het gezin te melden? Indien mogelijk ook de 

bron  vermelden.  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

11. Is er de laatste tijd iets in het gedrag of in de situatie van het kind veranderd? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________  

12. Wat is er bij u bekend over eventuele broertjes en zusjes?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

13. Wat zijn volgens u de problemen?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2011 Handleiding Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de branche kinderopvang  
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BIJLAGE 5 VERANTWOORDELIJKHEDEN IN HET SCHEPPEN VAN  

RANDVOORWAARDEN VOOR EEN VEILIG WERK- EN MELDKLIMAAT 

Om het voor beroepskrachten mogelijk te maken in een veilig werkklimaat huiselijk geweld 
en kindermishandeling te signaleren en de stappen van de meldcode te kunnen zetten, 
draagt Struin er zorg voor dat:  

De houder of directie: Matthijs de Gruijter;  

• de meldcode opneemt in het veiligheids- of gezondheidsbeleid van 

de kinderopvangorganisatie;  

•  een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling 

(mogelijk de direct leidinggevende of bemiddelingsmedewerker) aanstelt; 

•  de deskundigheidsbevordering opneemt in het scholingsplan; Þ 

regelmatig trainingen en andere vormen van 
deskundigheidsbevordering aanbiedt aan beroepskrachten, zodat zij 

voldoende kennis en vaardigheden ontwikkelen en ook op peil houden 

voor het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling en voor 

het zetten van de stappen van de meldcode; Þ de meldcode en 

bijbehorende routes laat aansluiten op de werkprocessen binnen 
de kinderopvangorganisatie;  

• ervoor zorgt dat er voldoende deskundigen intern en extern beschikbaar 

zijn om de beroepskrachten te kunnen ondersteunen bij het signaleren 

en het zetten van de stappen van de meldcode;  

• de werking van de meldcode regelmatig evalueert en zo nodig acties in 

gang zet om de toepassing van de meldcode te optimaliseren; 

•  binnen de kinderopvangorganisatie en in de kring van ouders 

bekendheid geeft aan het doel en de inhoud van de meldcode; Þ 

afspraken maakt over de wijze waarop Struin haar beroepskrachten zal 
ondersteunen als zij door ouders in of buiten rechte worden 

aangesproken op de wijze waarop zij de meldcode toepassen; 

• afspraken maakt over de wijze waarop Struin de verantwoordelijkheid 

opschaalt indien de signalering en verwijzing voor een kind stagneert;  

• eindverantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering van de meldcode;  

• investeert in de opleidingen voor aankomend beroepsbeoefenaren: zorgt 

voor kennis en vaardigheden inzake het herkennen van en omgaan met 

een vermoeden van seksueel misbruik, waarbij de ontwikkeling van de 

seksualiteit van kinderen en het bespreekbaar maken van de eigen 
normen en waarden aan de orde komt; 

•  investeert in nascholing van zittend personeel in de 

kinderopvangorganisatie (staf/management en beroepskrachten): zorgt 

voor kennis en vaardigheden inzake het herkennen van en omgaan met 

een vermoeden van seksueel misbruik, waarbij de ontwikkeling van de 

seksualiteit van kinderen en het bespreekbaar maken van de eigen 

normen en waarden aan de orde komt; Þ investeert in een open 
aanspreekcultuur binnen kinderopvangorganisaties: zorgt voor een 

open cultuur waarbinnen op professionele wijze reflectie op normen en 

waarden, werkwijze en handelen plaatsvindt;  

• investeert in een goede ‘zorgstructuur’ binnen kinderopvangorganisaties: zorgt voor  

voldoende lucht in teams, vertrouwenspersonen, vertrouwenscommissie (als van 

toepassing), structurele agendering, bij- en nascholing, etc.  
 

 

 
 



 

32 

De aandachtsfunctionaris: Saskia Kroese  
 

Als aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling is aangesteld;  

• als vraagbaak functioneert binnen de kinderopvangorganisatie voor algemene 

informatie over (de meldcode) kindermishandeling;  

• signalen herkent die kunnen wijzen op kindermishandeling of huiselijk geweld; 

•  kennis heeft van de stappen volgens de meldcode;  

• taken vaststelt van een ieder (wie doet wat wanneer) en deze in de meldcode vastlegt;  

• de sociale kaart in de meldcode invult;  

• deelneemt aan het zorgadviesteam of -T (indien dit beschikbaar is);  

• de aansluiting van de meldcode op de werkprocessen uitvoert; Þ de aansluiting van de 

meldcode op de zorgstructuur uitvoert; Þ samenwerkingsafspraken vastlegt met 

ketenpartners; 

•  de uitvoering van de meldcode coördineert bij een vermoeden van huiselijk geweld 
en/of kindermishandeling;  

• waakt over de veiligheid van het kind bij het nemen van beslissingen;  

• zo nodig contact opneemt met Veilig Thuis voor advies of melding;  

• de genomen stappen evalueert met betrokkenen;  

• toeziet op zorgvuldige omgang met de privacy van het betreffende gezin; 

•  toeziet op dossiervorming en verslaglegging.  

De beroepskrachten/pedagogisch 

medewerkers:  

• signalen herkent die kunnen wijzen op kindermishandeling of huiselijk geweld;  

• overlegt met de direct leidinggevende of bemiddelingsmedewerker bij zorg over een 

kind aan de hand van waargenomen signalen die kunnen wijzen op 

kindermishandeling of huiselijk geweld;  

• afspraken uitvoert die zijn voortgekomen uit het overleg met de assistent 
leidinggevende bemiddelingsmedewerker, zoals observeren of een gesprek met de 

ouder;  

• de resultaten bespreekt van deze ondernomen stappen met de direct leidinggevende 

of bemiddelingsmedewerker.  

de houder, directie, de leidinggevende, de beroepskrachten zijn niet 
verantwoordelijk voor:  

• het vaststellen of er al dan niet sprake is van kindermishandeling of huiselijk 

geweld;  

• het verlenen van professionele hulp aan ouder of kind (begeleiding).  
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BIJLAGE 6. IN GESPREK MET OUDERS EN KINDEREN  

 

Openheid is een belangrijke grondhouding in het contact met de ouders.  Zoek daarom in de drie 
routes zo snel mogelijk contact met de betreffende ouders om de signalen te bespreken. Soms zal, 
als sprake is van een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling, door het gesprek met 
de ouders het vermoeden worden weggenomen. In dat geval zijn de volgende stappen in de route 
niet nodig. Het is belangrijk hiervan wel een verslag te maken voor in het kinddossier. Worden de 
zorgen door het gesprek niet weggenomen, dan worden ook de volgende stappen gezet. 

Heeft een beroepskracht behoefte aan ondersteuning bij een gesprek, dan kan hij daarover ook advies vragen 
aan een collega, de leidinggevende of aan de aandachtsfunctionaris. Ook kan er advies worden gevraagd aan 
Veilig Thuis.  

 
GESPREK MET KINDEREN  

Ook als een kind nog jong is, is het van belang dat de beroepskracht het gesprek met het kind aangaat, tenzij 
dat niet mogelijk is omdat het kind te jong is of het te belastend is. De beroepskracht beoordeelt in overleg 
met de leidinggevende of een gesprek zinvol en mogelijk is. Al dan niet in overleg met de 
aandachtsfunctionaris. Ook hierin kan Veilig Thuis om advies worden gevraagd. 
 
In bepaalde situaties kan het van belang zijn om een kind even alleen te spreken over de signalen, zonder dat 
de ouders daarbij aanwezig zijn. Als uitgangspunt geldt dat de ouders hierover vooraf worden geïnformeerd. 
In verband met de veiligheid van het kind, van de beroepskracht, of die van anderen, kan worden besloten om 
toch een eerste gesprek met het kind te voeren zonder dat de ouders hierover van te voren worden 
geïnformeerd. De leidinggevende dient op de hoogte te zijn dat een dergelijk gesprek plaatsvindt. Dit kan 
schriftelijk worden vastgelegd in het kinddossier.  

 

TIPS VOOR HET GESPREK 

▪ bepaal van tevoren het doel van het gesprek 
▪ voer het gesprek met een open houding 
▪ sluit aan bij waar het kind op dat moment mee bezig is, bijvoorbeeld spel, een tekening of knutselen 
▪ ga op dezelfde ooghoogte zitten als het kind en kies een rustig moment uit 
▪ steun het kind en stel het op zijn gemak 
▪ gebruik korte zinnen 
▪ vraag belangstellend en betrokken, maar vul het verhaal niet in voor het kind 
▪ begin met open vragen (Wat is er/is er iets gebeurd? Wanneer is dat gebeurd? Hoe komt dat?) en 

wissel deze af met gesloten vragen (Ben je gevallen? Heb je pijn? Ging je huilen? Vond je dat leuk of 
niet leuk?) 

▪ vraag niet verder wanneer het kind niets wil of kan vertellen 
▪ houd het tempo van het kind aan, niet alles hoeft in één gesprek 
▪ laat het kind niet merken dat je van het verhaal schrikt 
▪ Val de ouders (of andere belangrijke personen voor het kind) niet af, in verband met 

loyaliteitsgevoelens 
▪ geef aan dat je niet geheim kunt houden wat het kind vertelt. Leg uit dat je met anderen gaat kijken 

hoe je het beste kunt helpen. Leg het kind uit dat je het op de hoogte houdt van elke stap die je neemt. 
Het kind moet nooit zelf de verantwoordelijkheid krijgen in de keuze van de te nemen stappen 

▪ vertel het kind dat het heel knap is dat hij/zij het allemaal zo goed kan vertellen 
▪ let tijdens het gesprek goed op de non-verbale signalen van het kind 
▪ stel geen “waarom”-vragen 
▪ stop het gesprek wanneer de aandacht bij het kind weg is. 

 

 

KINDERMISHANDELING AANPAKKEN IS EEN ZAAK VAN VOLWASSENEN  
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Het doel van een gesprek met een kind is het ondersteunen en het laten uiten van gevoelens en gedachten van 
het kind. Het doel van een gesprek is niet om via het kind de situatie te onderzoeken. Het kind is het 
slachtoffer en kan hierdoor in een onveilige situatie terecht komen of gaan worstelen met loyaliteit ten 
opzichte van de ouder. Het is belangrijk dat de beroepskracht zich bewust is van de sterke loyaliteitsgevoelens 
van een kind ten opzichte van zijn/haar ouders. De beroepskracht moet in het gesprek met het kind nooit de 
ouders afvallen, al hebben ze nog zulke afschuwelijke dingen gedaan. Het kind zal over het algemeen geen 
vertrouwen meer hebben in iemand die zijn ouders veroordeelt. Wel kan het gevoel van het kind worden 
verwoord of bevestigd.  

Wees bij een vermoeden van seksueel misbruik terughoudend in het gesprek met het kind in verband met 
mogelijke toekomstige bewijslast. Wees met name voorzichtig met het stellen van gesloten vragen. Hierdoor 
kan het namelijk gebeuren dat het kind woorden in de mond gelegd wordt. Het gesprek heeft niet tot doel het 
bewijs van seksueel misbruik te leveren. Laat dat over aan een deskundige op het gebied van letselduiding en 
vraag advies bij Veilig Thuis. 

Indien er vermoedens zijn van een mogelijk geweld- of zedendelict door een collega is het belangrijk dat een 
bevoegde deskundige het kind hoort. De kinderopvangorganisatie dient conform de stappen uit route 2 ‘Route 
bij signalen mogelijk geweld- of zedendelict door een collega’ te handelen. 

 

BELOOF NOOIT GEHEIMHOUDING  
Het is belangrijk nooit op voorhand geheimhouding aan een kind te beloven. Veel kinderen willen in eerste 
instantie alleen iets vertellen als wordt beloofd om het tegen niemand anders te zeggen. Als deze belofte 
wordt gegeven, komt de beroepskracht voor een groot dilemma te staan als het kind vertelt dat het 
mishandeld wordt: hij moet dan of het vertrouwen van het kind schaden of medeplichtig worden aan het in 
stand houden van een schadelijke situatie. De beroepskracht die een kind geheimhouding belooft uit angst dat 
het kind anders blijft zwijgen, moet zich bewust zijn van de consequenties van deze belofte. 

Als een beroepskracht geen geheimhouding wil toezeggen kan hij/zij het kind wel beloven dat hij/zij geen 
stappen zal ondernemen zonder dit van tevoren aan het kind te vertellen. 

 
GESPREK MET DE OUDER(S) EN/OF VERZORGER(S) 

Normaal gesproken zal een gesprek over de signalen worden gevoerd met de ouders. Dit is niet alleen van 
belang als de ouders mogelijkerwijs betrokken zijn bij het huiselijk geweld of de mishandeling, maar ook als 
dit niet aan de orde is. De ouders behoren te worden geïnformeerd over wat er bij hun kind speelt.  

in het gesprek met de ouder gaat het er om dat de beroepskracht of de aandachtsfunctionaris: 
▪ het doel van het gesprek uitlegt 
▪ de signalen, dit wil zeggen de feiten die hij/zij heeft vastgesteld en de waarnemingen die hij/zij heeft 

gedaan, bespreekt 
▪ de ouder uitnodigt om daarop te reageren 
▪ de reactie van de ouder interpreteert en dit checkt bij de ouder. 

 

Voorkomen moet worden dat de beroepskracht of aandachtsfunctionaris eigen meningen of interpretaties van 
feiten ter sprake brengt. 
 
Een gesprek met (een van) de ouders kan achterwege blijven in verband met de veiligheid van het kind of die 
van anderen. Bijvoorbeeld als de beroepskracht redenen heeft om aan te nemen dat hij/zij het kind dan uit het 
oog zal verliezen omdat de ouders het kind bij de kinderopvangorganisatie weg zullen halen of niet meer 
zullen brengen of dat het geweld zal escaleren. Overleg dit altijd met de aandachtsfunctionaris en 
leidinggevende. Het is belangrijk ook dit vast te leggen in het ZORGdossier. 

 

 

 


