
Online leeromgeving

Bewijs van deelname

Inclusief:

Emma van één komt binnen op de kinderopvang. Ze heeft een volle

luier en rond haar mond zitten nog de kruimels van het ontbijt. De

moeder verontschuldigt zich en zegt dat ze veel haast heeft. Helaas is

dit niet de eerste keer. De pedagogisch professional geeft Emma een

bad en een schone luier. Is hier sprake van kindermishandeling?

Sinds 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en

kindermishandeling van kracht. Deze wet houdt in dat alle

organisaties die werken met kinderen en volwassenen, een meldcode

moeten hebben en werknemers in staat moeten stellen daarmee te

werken. In stap 1 breng je de signalen in kaart. Hoe herken je die

signalen eigenlijk en wanneer moet je er melding van maken?

Afgaan op je niet-pluisgevoel is vaak lastig. Heb je het signaal goed

gezien? Is het signaal zichtbaar of juist niet? Als je een signaal

opvangt, hoeft dat niet te betekenen dat er kindermishandeling in

het spel is - je moet hiermee voorzichtig zijn. Het vastleggen van de

signalen is belangrijk. Een signalenlijst helpt daarbij. Onthoud dat de

signalenlijst niet leidend is voor kindermishandeling. Het is een

hulpmiddel om kindermishandeling in kaart te brengen. 

Deze training staat geheel in het teken van signaleren. Je leert waar

je op moet letten om kindermishandeling te signaleren en hoe jij je

melding kunt onderbouwen. We gaan aan de slag met casussen uit de

praktijk. Het doel van deze training is dat je als pedagogische

professional zekerder en alerter wordt en de signalen 

van huiselijk geweld en/of kindermishandeling leert 

herkennen.

2,5 uur training

0,5 uur online leeromgeving

De verschillende signalen

van huiselijk geweld en

kindermishandeling

Het vroegtijdig signaleren

van zorgen

Het inschatten van ernst

Na de training ben je bekend met

de verschillende signalen van

huiselijk geweld en

kindermishandeling. Je bent in

staat de signalen vroegtijdig te

herkennen en kunt de ernst van

de situatie inschatten.

033-711 06 95

info@kiki-s.nl

www.kiki-s.nl Persoonlijke ontwikkeling duurt een leven lang

Signaleren kun je leren
– Meldcode kindermishandeling –

Voor pedagogisch professionals die werken met kinderen van 0 tot 12 jaar


