
Scholen en kinderopvangorganisaties zijn verplicht om de Meldcode Huiselijk

geweld en kindermishandeling te hanteren. In de wet inzake de meldcode wordt

geadviseerd om een aandachtsfunctionaris en vertrouwenspersoon aan te stellen en

op te leiden. Bij veel scholen en kinderopvangorganisaties is de intern begeleider of

zorgcoördinator de aandachtsfunctionaris. In die hoedanigheid is deze persoon de

deskundige binnen de organisatie wanneer het gaat om kindermishandeling,

huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag. De aandachtsfunctionaris

en/of vertrouwenspersoon heeft ervaring met het voeren van gesprekken over

gevoelige onderwerpen, is bekend met de sociale kaart, kan kennis delen en kan

medewerkers coachen bij het gebruik van de meldcode. 

De aandachtsfunctionaris heeft zowel uitvoerende als beleidsmatige taken. Bij

uitvoerende taken kun je denken aan het ondersteunen, adviseren, begeleiden,

motiveren en informeren van medewerkers. De beleidsmatige taken zijn het

invullen, bijstellen en evalueren van de meldcode, het bespreken van

ontwikkelingen met de pedagogisch professional, het geven van training en het

aanpassen of aanvullen van het pedagogisch beleid. 

Een vertrouwenspersoon is iemand die verbonden is met school of de

kinderopvangorganisatie, bij wie je met vertrouwelijke zaken terecht kan. De

vertrouwenspersoon heeft ook een preventieve functie in het voorkomen van

problemen. De vertrouwenspersoon garandeert vertrouwelijkheid. Maar aan de

andere kant heeft hij/zij een meldplicht als er strafbare feiten aan het licht komen.

Na de driedaagse scholing ben je op de hoogte van de wetgeving en zorg je dat het

onderwerp een aandachtspunt blijft binnen de organisatie. Medewerkers kunnen bij

een vermoeden van kindermishandeling, huiselijk geweld of vertrouwelijke zaken

bij jou terecht. Jij weet hoe je de meldcode toepast en bent bekend met het proces

rondom signaleren en verwijzen. Tot slot weet je hoe je het 

zorgproces rondom het kind en het gezin en je 

collega's coördineert. 

Tijdens de scholing maken we steeds de koppeling naar 

casussen uit de praktijk.  

3 x 6 uur training

Intervisie met mogelijkheid tot een

groepsdiscussie via community KIKI

Kennisinstituut online

5 uur online leeromgeving

Studiebelasting: 23 uur

De taken en grenzen binnen de functie

kennen

Hoe wordt de meldcode geborgd binnen

de organisatie

Toepassing van de AVG-regelgeving

binnen de organisatie

Protocollen inzake huiselijk geweld en

seksueel grensoverschrijdend gedrag

opstellen

Vertrouwen bieden aan collega's

Als aandachtsfunctionaris en/of

vertrouwenspersoon weet je hoe je

medewerkers begeleidt, adviseert en

informeert wanneer kindermishandeling

wordt vermoed of in het geval van

vertrouwelijke vragen. Je bent bekend met

de wetgeving en zorgt dat de meldcode een

terugkerend onderwerp binnen de

organisatie blijft.

Online leeromgeving

Bewijs van deelname

Inclusief:

033-711 06 95

info@kiki-s.nl

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

Aandachtsfunctionaris en 
vertrouwenspersoon  

Voor werknemers die verantwoordelijk zijn voor het implementeren en borgen van de Meldcode

Huiselijk geweld en kindermishandeling en/of vertrouwenspersoon zijn in de organisatie.

Aanwezigheid

Casustiek bespreking met postivieve

beoordeling

https://www.schoolenveiligheid.nl/kennisbank/meldcode-en-meldplicht/

