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Inleiding
Wanneer een kinderopvangorganisatie geconfronteerd wordt met signalen van kindermishandeling
in de thuissituatie, een geweld- of zedendelict door een medewerker van de kinderopvang of
seksueel grensoverschrijdend gedrag door kinderen op de opvang is het van belang dat hier op een
professionele manier mee wordt omgegaan. Dit protocol is, met inachtneming van geldende
wetgeving, opgesteld om kinderopvangorganisaties handvatten te bieden in dit soort situaties.
Definitie kindermishandeling
Kindermishandeling is elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie
van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de
minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen,
waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in
de vorm van fysiek of psychisch letsel. Kenmerken van kindermishandeling kunnen zijn: angst,
onmacht, isolement, eenzaamheid en loyaliteit.
Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke of familiekring van het slachtoffer
wordt gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging
(al dan niet door middel van, of gepaard gaand met, beschadiging van goederen in en om het
huis).
De combinatie van kinderen en huiselijk geweld betekent altijd kindermishandeling. De handelwijze
bij huiselijk geweld is hetzelfde als bij kindermishandeling of een vermoeden daarvan.
In bijlage 1 zijn de (definities van) verschillende vormen kindermishandeling opgenomen.
Verantwoordelijkheid en taken binnen Mikz
Binnen dit document gebruiken we de algemene termen: Beroepskracht, aandachtsfunctionaris,
manager en directie / houder. Met uitzondering van de schematische stappenplannen, deze zijn
apart gericht op het kinderdagverblijf en het gastouderbureau om het duidelijk en concreet te
weergeven. Hieronder een uitleg van de algemene termen:
De beroepskracht: pedagogisch medewerker / gastouder
▪
Herkennen van signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling. Aanwijzingen in het
gedrag, het lichamelijk welzijn van het kind, in het gedrag van de ouders en in de
gezinsomgeving.
▪
Alert zijn op signalen die wijzen op geweld- of zedendelict gepleegd door een collega of
signalen die wijzen op seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.
▪
Overleg plegen met de aandachtsfunctionaris bij zorg over een kind aan de hand van
waargenomen signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling.
▪
Feitelijke verslagleging van het gesignaleerde
▪
Uitvoeren afspraken die zijn gemaakt met de aandachtsfunctionaris, zoals observeren of
een gesprek met de ouder(s)/ verzorger(s)
▪
Bespreken van de resultaten met de aandachtsfunctionaris
Aandachtsfunctionaris: Betreffende wijkmanager / bemiddelingsmedewerker
▪
Herkennen van signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling of huiselijk geweld
▪
Functioneren als vraagbak binnen de locatie
▪
Zorgdragen voor voldoende deskundigheid bij medewerkers over het signaleren en omgaan
met (vermoedens van) kindermishandeling
▪
Overleg plegen met de medewerker die zorg heeft over een kind
▪
Kennis hebben van de meldcode
▪
Centrale en adviserende rol nemen in de stappen van de meldcode
▪
Contactpersoon voor externe partijen zoals Veilig Thuis
Afdeling pedagogiek
▪
Functioneren als vraagbak binnen de organisatie.
▪
Adviseren en ondersteunen aandachtsfunctionaris
Directie
▪
Draagt de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit protocol
▪
Opnemen van het protocol ‘kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ in het
kwaliteitsbeleid van Mikz.
▪
Informeren van ouders en medewerkers over deze meldcode
▪
Steunen en faciliteren van alle medewerkers in het handelen volgens de meldcode
▪
Faciliteren van deskundigheidsbevordering
▪

Versie: december 2018
Pagina 3 van 43
Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag

Hoofdstuk 5
Veiligheid
Vervult een centrale rol in de route bij signalen van een mogelijk geweld- of zedendelict
door een collega en de route grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.
▪
Periodiek evalueren en bijstellen van de meldcode
Binnen dit document spreken we van de beroepskracht, aandachtsfunctionaris, manager en
directie/houder. Bij de toelichting van de stappenplannen z
▪

De gehele organisatie is niet verantwoordelijk voor:
▪
Vaststellen of er al dan niet sprake is van kindermishandeling
▪
Verlenen van professionele hulp aan ouders of kinderen (begeleiding, therapie etc.)
De houder van Mikz is eindverantwoordelijk voor de beslissing om wel of geen melding te doen.
Doel
Weten hoe te handelen bij het vermoeden van kindermishandeling bij een kind met het idee hulp
op gang te brengen voor dit kind, binnen het gezin en zo de mishandeling te stoppen.
Uitgangspunten
▪
De veiligheid van het kind staat voorop. Het handelen van alle medewerkers van Mikz is in
het belang van het kind.
▪
Iedere medewerker is verplicht vermoedens van kindermishandeling in welke vorm dan ook
te melden bij de aandachtsfunctionaris

Crisissituatie
Zorg dat de situatie stopt, stel het slachtoffer veilig en bel:
• De politie – 112 (bij een bedreigende situatie)
• Spoedeisende zorg Veilig Thuis – 0800 2000
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Deel 1 - Stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling in
de thuissituatie (kinderdagverblijf)
De pedagogisch medewerker:

STAP 1
In kaart brengen van
signalen

Observeert het kind
Brengt signalen bij het kind in kaart (bijlage 2)
Bespreekt de zorg met de zorgspecialist. De
zorgspecialist brengt de wijkmanager op de hoogte.
Bespreekt de zorg met ouders en/of andere betrokkenen
Documenteert

▪
▪
▪
▪
▪

STAP 2
Collegiale consultatie
Bij twijfel
Veilig Thuis
(anoniem)
Letseldeskundige

STAP 3
Gesprek met de ouder(s) /
verzorger(s) (en indien
mogelijk met het kind).

STAP 4
Wegen van het geweld aan
de hand van afwegingskader
Bij twijfel: altijd contact met
Veilig Thuis

De wijkmanager
Bespreekt de signalen met de pm’ers.
Heeft contact met de afdeling pedagogiek / Veilig
Thuis voor advies.
Documenteert en informeert de pedagogisch
medewerker.

▪
▪
▪

De pedagogisch medewerker
▪
▪

Heeft in afstemming met de wijkmanager
gesprek met ouder(s) / verzorger(s).
Documenteert

De wijkmanager
▪
▪
▪
▪

Beoordeelt de risicotaxatie en stemt (eventueel) kort
af met de afdeling pedagogiek.
Heeft bij twijfel contact met Veilig Thuis
Weegt aan de hand van afwegingskader in overleg
met direct betrokken pm’er.
Documenteert en informeert de betrokkenen

AFWEGING 1
Is melden
noodzakelijk?
(Zie afwegingskader
model)

STAP 5
Beslissen over het doen
van een melding en het
inzetten van noodzakelijke
hulp

AFWEGING 2
Is hulpverlening (ook)
mogelijk?
(Zie afwegingskader en de
sociale kaart per gemeente)

De wijkmanager
▪

▪

▪

Beslist aan de hand van de uitkomsten (van
het afwegingskader) en stemt (eventueel)
kort af met de afdeling pedagogiek.
Bespreekt samen met de pedagogisch
medewerker een melding met de betrokken
(ouders, verzorgers etc.).
Documenteert en informeert de betrokkenen.
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Deel 1 – Stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling in
de thuissituatie (gastouderbureau).

De gastouder

STAP 1
In kaart brengen van
signalen

STAP 2
Collegiale consultatie
Bij twijfel
-

Veilig Thuis
(anoniem)
Letseldeskundige

STAP 3

Observeert het kind
Brengt signalen bij het kind in kaart (bijlage 2)
Bespreekt de zorg met de bemiddelingsmedewerker
Bespreekt de zorg met ouders en/of andere betrokkenen
Documenteert

▪
▪
▪
▪
▪

De bemiddelingsmedewerker
Bespreekt de signalen met de gastouder
Heeft contact met de afdeling pedagogiek / Veilig
Thuis voor advies.
Documenteert en informeert de gastouder

▪
▪
▪

De bemiddelingsmedewerker
▪

Gesprek met de ouder(s) /
verzorger(s) (en indien

▪

Heeft in afstemming met de gastouder
gesprek met ouder(s) /
Documenteert

mogelijk met het kind).

STAP 4

De bemiddelingsmedewerker
▪

Wegen van het geweld aan

▪
▪

de hand van afwegingskader
Bij twijfel: altijd contact met
Veilig Thuis

▪

Beoordeelt de risicotaxatie en stemt (eventueel) kort af
met de afdeling pedagogiek.
Heeft bij twijfel contact met Veilig Thuis
Weegt aan de hand van afwegingskader in overleg met
direct betrokken gastouder
Documenteert en informeert de betrokkenen

AFWEGING 1
Is melden
noodzakelijk?
(zie afwegingskader
model)

STAP 5
Beslissen over het doen

De bemiddelingsmedewerker
▪

van een melding en het
inzetten van noodzakelijke
hulp

AFWEGING 2
Is hulpverlening (ook)
mogelijk?
(zie afwegingskader en de
sociale kaart per gemeente)

▪
▪

Beslist aan de hand van de uitkomsten (van het
afwegingskader) en stemt (eventueel) kort af
met de afdeling pedagogiek.
Bespreekt samen met de gastouder een melding
met de betrokken (ouders, verzorgers etc.).
Documenteert en informeert de betrokkenen.
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Toelichting stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en
kindermishandeling
Stap 1 – In kaart brengen van signalen
De beroepskracht 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 alle contacten over de signalen vast, evenals de stappen die worden gezet en de besluiten
die worden genomen.
Bij het signaleren van huiselijk geweld of kindermishandeling kan gebruikt worden gemaakt van de
signalenlijsten (bijlage 2) en de observatielijst (bijlage 3).
Alle signalen dienen te worden verzameld waardoor het duidelijker wordt welke zorgen er zijn en of
deze zorgen gegrond zijn. De beroepskracht doet dit in samenwerking met de
aandachtsfunctionaris.
De bron kan zijn:
▪
De beroepskracht heeft zelf een vermoeden
▪
Iemand (bijvoorbeeld een kind) vertelt een zorgwekkend verhaal over een ander kind
▪
Een kind neemt de beroepskracht in vertrouwen over de eigen situatie
Bespreek de waarnemingen met ouders
Ga in gesprek 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 alsook de ouder met
het kind tijdens contactmomenten.
Zorg ervoor dat een gesprek met ouders niet op zichzelf staat, maar voortvloeit uit al opgebouwde
contacten met ouders.

Aanbevelingen stap 1
▪
Vertrouw op je intuïtie en maak het bespreekbaar
▪
Ga niet overhaast te werk
▪
Accepteer kindermishandeling en huiselijk geweld als één van de vele mogelijke
oorzaken van onverklaarbaar opvallend gedrag van een kind
▪
Ga zorgvuldig om met de privacy van het kind en de ouders
▪
Indien een kind je in vertrouwen neemt, beloof dan nooit aan het kind absolute
geheimhouding.
▪
Zorg voor een goede documentatie in het kind dossier (bijlage 5)

Stap 2 – Collegiale consulatie (bij twijfel Veilig Thuis en/of letseldeskundige)
De beroepskracht bespreekt de signalen met collega’s en de aandachtsfunctionaris. De
aandachtsfunctionaris ondersteunt en begeleidt de beroepskracht in het proces van het verkrijgen
van informatie.
Bij twijfel of advies raadpleegt de aandachtsfunctionaris:
Afdeling pedagogiek
Veilig Thuis
Veilig Thuis kan een eerste weging maken of het terecht is dat er zorgen zijn over deze
situatie en of er mogelijk sprake is kan zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling.
Daarnaast kan Veilig Thuis ten alle tijden advies geven richting de volgende stappen van de
meldcode.
Letseldeskundige
Een letseldeskundige kan worden ingezet ter duiding van letsels waarbij een vermoeden
van huiselijk geweld of kindermishandeling speelt.
De aandachtsfunctionaris zorgt voor het samenstellen van een overleggroep, hierin zitten de
volgende personen
De aandachtsfunctionaris (betreffende wijkmanager of bemiddelingsmedewerker)
De beroepskracht met zorg
Eventueel een medewerker van afdeling pedagogiek (pedagogisch coach)
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Extern consult is ook mogelijk, bijvoorbeeld met de jeugdverpleegkundige van het
consultatiebureau of de GGD. Daarnaast kan het kind ook besproken worden in het mini ZAT (zorg
advies team).
Doel van het overleg:
Zorgen bespreken en uitspraken, waarom wordt er gedacht aan kindermishandeling?
Informatie verzamelen met behulp van bijlage…
Ruimte geven aan emoties

Aanbevelingen stap 2
▪
Blijf open en transparant werken richting ouders, neem ouders mee in het proces.
▪
Documenteer alles goed, alle gegevens dienen schriftelijk vastgelegd te worden.
▪
Zodra de overleggroep is gevormd, draag je samen de verantwoordelijkheid. Blijf
dan ook met elkaar overleggen. Dit kan in het kind dossier (bijlage 5)
▪
Let op privacy
▪
De opvang is niet verantwoordelijk voor verandering van de situatie of voor de
hulpverlening, houdt hier rekening mee.

Stap 3 – Gesprek met de ouder (en indien mogelijk het kind)
De beroepskracht gaat samen met de aandachtsfunctionaris in gesprek met de ouders en indien
mogelijk het kind. Het gesprek wordt gezamenlijk voorbereid en afgestemd, hierbij kan ook
ondersteuning worden gevraagd aan Veilig Thuis.
Het is belangrijk om rekening te houden met emoties van de ouder(s) en het kind (boosheid,
verdriet en angst, veroorzaakt door onmacht, loyaliteit, isolement en schaamte).
Het gesprek met ouders (en eventueel het kind)
•
Leg de ouders (en eventueel het kind) het doel uit van het gesprek
•
Beschrijf de feiten die zijn vastgesteld en de waarnemingen die zijn gedaan, geef daarbij
geen waardeoordeel of eigen interpretatie.
•
Nodig de ouders uit om een reactie hierop te geven. Vraag hoe ouders dit ervaren. Ga
respectvol om met de emoties.
•
Kom pas na deze reactie zo nodig en zo mogelijk met een interpretatie van hetgeen er is
gezien, gehoord en/of waargenomen. Leg uit waarom je het gedrag zorgelijk vindt: wat zijn
de effecten voor het kind.
•
Let het gesprek vast en laat het indien mogelijk ondertekenen door alle betrokkenen
•
Bekijk bijlage 4 voor extra informatie en tips
Doel van het gesprek
Zorgen uiten
Informatie inwinnen rondom de situatie
Voorbeeldvragen – kind gerelateerde onderwerpen
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 tot nu toe verlopen?
Wat vinden de ouders daarvan?
Hoe ervaren de ouders de opvoeding en hun rol als ouders?

Gesprek met het kind
▪
Het kind moet zich veilig genoeg voelen om het gesprek te voeren
▪
Maakt de afweging of het in het belang van het kind zelf is om dit gesprek te voeren
▪
Eventueel raadplegen Veilig Thuis voor advies
▪
Beloof nooit geheimhouding, maar geeft wel aan dat de signalen serieus zullen worden
afgewogen.
▪
Ondervraag het kind niet, maar geeft het kind ruimte om zijn verhaal te vertellen.
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Aanbevelingen stap 3
▪
Zoek de balans tussen positioneren en engageren: feitelijk zijn en rekening houden
met de gevoelens van de ouders.
▪
Praat vanuit het kind. Er is één gemeenschappelijk doel: het beste voor het kind
willen
▪
Bekijk wie het kind het beste extra ondersteuning kan bieden
▪
Ouders kennen hun kind het beste, maak hier gebruik van

Stap 4 en 5: Wegen van het geweld en beslissen aan de hand van het afwegingskader
De beroepskracht weegt in samenwerking met de aandachtsfunctionaris op basis van signalen, van
het (extern) ingewonnen advies en van het gesprek met 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 en/of de afdeling Pedagogiek.
Zie afwegingskader model op de volgende pagina.
Voor deze weging is het belangrijk dat alles van tevoren gedocumenteerd is. Bij twijfel over een
vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling is het verplicht om Veilig Thuis te
raadplegen.
Veilig Thuis:
Kan helpen een risicotaxatie uit te voeren
Kan bepalen of het verstandig is zelfhulp te bieden of organiseren of een melding te doen.
Leidt weging tot de conclusie dat er geen zorgen (meer) zijn, dan kan de meldcode in stap 4
afgesloten worden.
Blijven de zorgen 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.

Meldnorm: In welke situaties moeten medewerkers een melding doen bij Veilig Thuis:
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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Het afwegingskadermodel
AFWEGING 1
Is melden noodzakelijk?
Stap 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 stap 2
Stap 2 – Werkkaart 1,2 of 3
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? Of is er sprake van disclosure?
Nee: Ga verder met stap 3
Ja: Altijd melden bij Veilig Thuis. Samen met Veilig Thuis wordt stap 3 tot en met stap 5 doorlopen.

AFWEGING 2
Is zelf passende en toereikende hulp
bieden of organiseren mogelijk

Stap 3 – Werkkaart 4
Ben ik in staat effectieve hulp te beiden of organiseren om dreiging van (toekomstig) huiselijk
geweld en/of kindermishandeling af te wenden (Gebruik de sociale kaart per gemeente)? Bij acute
onveiligheid en/of structurele onveiligheid wordt deze afweging samen met Veilig Thuis doorlopen.
Nee: Melden bij Veilig Thuis
Ja: Ga verder met stap 4
Stap 4 – Werkkaart 5
Aanvaarden de betrokkenen hulp om dreiging van (toekomst) 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 stap 5
Stap 5 – werkkaart 6
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.
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Werkkaart 1 - Acute onveiligheid
Definitie: Een persoon is in direct gevaar, diens veiligheid is de komende dagen niet
gegarandeerd en hij of zij heeft direct bescherming nodig. Gericht op de lichamelijke
en emotionele ontwikkeling.
Voorbeelden van acute onveilige situaties van huiselijk geweld en/of
kindermishandeling die altijd gemeld worden
•
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
•
(Vermoeden van) seksueel misbruik of seksueel geweld, of seksuele
exploitatie van kinderen jonger dan 18 jaar.
•
Onthouden van zorg die acuut de gezondheid bedreigt van 0 t/m 13 jaar.
•
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 verstrekt of (medische) afwijkingen bij het kind
daadwerkelijk veroorzaakt.
•
Vrijheid beperkende maatregel voor pleger loopt af zonder dat er afdoende
veiligheidsmaatregelen genomen zijn.
•
Acuut onveilige situatie 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.
-

Van een kind op de opvang is bekend dat de ouders in scheiding liggen en
dat deze scheiding moeizaam verloopt. Aan het kind is dit merkbaar in
gedrag: stil, terughoudend en soms angstig. Dit gedrag is duidelijk
veranderd. Op een dag zijn beide ouders aanwezig op de opvang tijdens het
brengen en de situatie escaleert. Vader en moeder krijgen een
woordenwisseling die leidt tot een fysieke confrontatie. Dit gebeurt voor de
ogen van hun eigen kind, maar ook van andere kinderen.

-

’s Morgens wordt een kind gebracht en je merkt dat hij erg stil is. Vader heeft
geen tijd en komt niet binnen maar loopt meteen terug naar zijn auto en
vertrekt naar zijn werk. Het kind begint te huilen en je merkt dat hij niet wil
dat je hem optilt. Normaal wil hij altijd opgetild worden dus dit valt je direct
op. Als je vraagt waarom je hem niet op mag tillen zegt hij ‘au’. Je tilt zijn
truitje op en ziet een gesp van een riem op zijn ruggetje staan.

-

De ouders van een kind zijn uit elkaar. Op de dag dat moeder en hun kind
zullen verhuizen, sluit vader moeder op terwijl haar baby op de opvang is.
Moeder weet zich te bevrijden en haalt haar baby op, maar wil toch gewoon
terug naar huis omdat ze zich vreselijk schaamt. We weten haar over te
halen om eerst familie en vervolgens de politie te bellen zodat ze veilig kan
verhuizen.
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Werkkaart 2 - Structurele onveiligheid
Er is sprake van herhaling of voortduren van onveilige situaties of van geweld.
Voorbeelden van structureel onveilige situaties van huiselijk geweld en/of
kindermishandeling
•
Lichamelijk geweld
•
Psychisch geweld
•
Lichamelijke verwaarlozing
•
Emotionele verwaarlozing
•
Seksueel geweld
•
En overige vormen van geweld en onveiligheid (zoals bijvoorbeeld eer
gerelateerd geweld)
(Kenmerken zijn terug te vinden in de bijlage).
-

Een ouder komt regelmatig haar kinderen halen van de opvang met een
alcohollucht om haar heen. Aan de kinderen is qua gedrag niets merkbaar,
maar het is wel al opgevallen dat ze onverzorgd uitzien, te kleine schoenen
dragen en ongezond eten en drinken. Bij navraag blijkt dat er soms voor de
kinderen helemaal geen eten in huis is.

-

Je merkt al langere tijd van een kind dat hij liever bij jou wil blijven en echt
niet naar huis toe wil. Als je vraagt waarom het hij niet naar huis wil geeft
hij aan dat mama nooit tijd voor hem heeft en altijd alleen moet eten.
Moeder is alleenstaand en heeft het financieel niet breed. Er zijn
verschillende schulden en moeder moet alle dagen werken om rond te
kunnen komen. Het komt dan ook wel eens voor dat moeder op het laatste
moment in moet springen voor een collega en het opvangkind alleen moet
eten en soms ook alleen naar bed moet gaan. Het kind is echter nog niet
op een leeftijd dat het goed voor zichzelf kan zorgen en alleen thuis kan
blijven. Moeder geeft aan dat het echt niet anders kan. Hoe kan zij immers
anders nieuwe kleren of speelgoed kopen. Je hebt het al regelmatig met
moeder besproken, maar ze neemt het in jouw ogen niet serieus.

-

Een kind op de opvang is met drie jaar en tien maanden nog niet zindelijk.
Moeder heeft op aandringen van de beroepskracht hierover al eerder
contact opgenomen met de ouder-kind adviseur, maar komt afspraken niet
na omdat ze “druk is met een verhuizing”. Het gezin staat op school
bekend als problematisch, maar de school heeft hier verder geen grip op,
volgens de ib-er. Moeder maakt een chaotische indruk. De ib- er geeft aan
dat ze er bij moeder “niet doorheen komt”. De basisschool wil de peuter
niet toelaten als het kind met vier jaar niet zindelijk is. Het kind dreigt
hierdoor tussen wal en schip te vallen, wat gezien de thuissituatie niet
wenselijk is. Er komt opnieuw een gesprek met moeder en de
ontwikkelingsconsulent van de kinderopvangorganisatie om te bespreken
dat moeder de zindelijkheidstraining met hulp van de ouder-kind adviseur
moet gaan oppakken. Als zij dit niet doet, wordt contact opgenomen met
Veilig Thuis.

-

Op de opvang is een kind met zeer lastig te hanteren en onveilig gedrag
vertoont: volwassenen en anderen kinderen pijn doen zonder aanwijsbare
reden, op banken klimmen en er vanaf vallen, recht voor een kind in de
zandbak gaan staan en zand in de ogen van het andere kind strooien, etc.
Als dit met moeder wordt besproken, zegt zij dat er niets aan de hand is en
dat het komt omdat de pedagogische medewerkers niet streng genoeg zijn.
Na veel moeizame gesprekken gaat zij akkoord met externe ondersteuning
op de groep, maar ze wil beslist niet dat dit in het dossier wordt
opgenomen, dan wel overgedragen aan de basisschool als het kind vier jaar
wordt. Ook wil zij geen hulpverlening inschakelen of het kind verder laten
onderzoeken.
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Werkkaart 3 – Disclosure
Kinderen / ouders die uit zichzelf een beroepskracht om hulp vragen of zich
uiten bij (mogelijk) huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
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.
Een professionele norm tot melden betekent in dit geval zorgvuldige
afstemming over de vervolgacties tussen de beroepskracht, Veilig Thuis en het
slachtoffer.
-

Je vangt als gastouder in het huis van de ouder op en speelt
verstoppertje met de kinderen. Op het moment dat jij je wil gaan
verstoppen zegt een kind dat je niet in de voorraadkast mag komen.
Dit is namelijk voor stoute kindjes. Als je hem vraagt waarom het voor
stoute kindjes is zegt hij dat hij altijd in de kast moet als hij niet
luistert. Zijn grote zus komt eraan en zegt tegen het kind dat hij dat
niet van papa en mama mocht zeggen en dat als hij het weer zegt hij
vanavond weer in de kast wordt opgesloten. Dan moet je maar
luisteren zegt zijn grote zus. Als je hem vraagt of zij ook wel eens in de
kast moet zegt ze dat ze nu altijd luistert maar haar broertje er wel in
moet zitten in het donker.

-

Een peuter vertelt een verhaal over een boos familielid en dat hij pijn
had. Na doorvragen blijkt dat hij aan zijn piemel had gezeten en
volgens het familielid was dit heel erg stout. Het familielid heeft er
daarom als straf sambal op gesmeerd.

-

Moeder komt naar de opvanglocatie met een blauw oog. Ze heeft een
vage verklaring dat haar man haar per ongeluk geraakt heeft, omdat
hij geschrokken was: moeder was per ongeluk op de hond gaan staan.
Hun peuter vertelt later die dag dat hij gezien heeft dat vader een
borstel naar moeder gegooid heeft. Dit wordt met moeder besproken.
Moeder gaat ermee akkoord dat er een gesprek komt met haar, met
vader en met een pedagogische medewerker van de voorschool.
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Werkkaart 4 - Effectieve hulp bieden of organiseren
Beroepskrachten in de kinderopvang hebben geen hulpverlenende rol. Zij kunnen echt 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.
Landelijke telefoonnummers
Politie alarmnummer bij noodsituaties – 112
Veilig Thuis – 0800 2000
Kindertelefoon – 0800 0432
Landelijk Bureau Slachtofferhulp – 030 2340116
Transact – 030 2300666
NIZW Jeugd/ Expertise centrum Kindermishandeling – 030 2306564
Opvoedtelefoon – 0900 8212205
Sociale kaarten
Per gemeente: Heusden, Loon op Zand en Waalwijk is er een sociale kaart ter beschikking met
samenwerkingspartners van Mikz.
Melden bij Veilig Thuis:
De aandachtsfunctionaris heeft onvoldoende mogelijkheden om zich een actueel beeld van de
veiligheid te ontwikkelen.
De aandachtsfunctionaris kan onvoldoende zicht krijgen op onveilige gebeurtenissen in de
voorgeschiedenis en/of van de feiten die ten grondslag liggen aan de mogelijk geconstateerde
onveiligheid
De aandachtsfunctionaris heeft onvoldoende mogelijkheden om passende en samenhangende
hulp te bieden of te organiseren met veiligheid als resultaat.

Werkkaart 5 – Aanvaarden de betrokkenen hulp?
In deze afwegingsvraag staan de mogelijkheden van de betrokkenen tot het aanvaarden van hulp
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.
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.
Melden bij Veilig Thuis:
Hulp wordt afgehouden
De inzet van het gezinssysteem en betrokkenen is onvoldoende in beeld.
Bovenstaand in samenspraak met de gekozen samenwerkingspartner

Werkkaart 6 – Leidt de hulp tot het gewenste resultaat
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
Hulp stagneert
De problematiek blijkt ernstiger of groter dan verwacht
De uitvoering van het veiligheidsplan is vastgelopen
Bovenstaand in samenspraak met de gekozen samenwerkingspartner
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Deel 2 - Stappenplan bij een vermoeden van een geweld- of zedendelict door
een medewerker binnen het kinderdagverblijf

STAP 1
In kaart brengen van
signalen

STAP 2
Direct melding doen van
vermoeden bij de
manager

STAP 3
In overleg treden met
vertrouwensinspecteur

STAP 4
Aangifte doen

STAP 5
Handelen naar aanleiding
van onderzoek politie

STAP 6
Nazorg bieden en
evalueren

De pedagogisch medewerker:
▪
Observeert
▪
Brengt signalen in kaart (zie bijlage 2 en 7)
▪
Bespreekt signalen met de wijkmanager
▪
Documenteert

De wijkmanager
▪
Is verplicht het vermoeden van een geweld- of
zedendelict door een collega jegens een kind direct
bij de manager te melden.

De manager
▪
Moet direct contact leggen met een vertrouwensinspecteur
(overlegplicht) indien hij/zij aanwijzingen heeft dat een
collega een geweld- of zedendelict begaat of heeft begaat
jegens een kind
▪
Krijgt advies van de vertrouwensinspecteur over al dan niet
doen van aangifte
▪
Documenteert en informeert de wijkmanager en directie

De directie/ houder
▪
Is verplicht bij redelijk vermoeden aangifte te doen bij de
politie (aangifteplicht)
▪
Stelt de medewerker in ieder geval voor de duur van het
onderzoek op non-actief
▪
Legt een draaiboek aan
▪
Raadpleegt Veilig Thuis en/of de GGD
▪
Regelt ondersteuning voor kind en ouders
▪
Volgt het ingestelde onderzoek van de politie
▪
Documenteert

De directie/ houder
▪
Rehabiliteert
▪
Geeft waarschuwing af
▪
Neemt arbeidsrechtelijke maatregelen
▪
Documenteert

De directie/ houder
▪
Biedt nazorg aan ouders, kinderen en beroepskrachten
▪
Organiseert ouderavonden
▪
Verwijst door naar externe hulp.
▪
Evalueert de procedures en documenteert
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Deel 2 – Stappenplan bij een vermoeden van geweld- of zedendelict door een
gastouder of volwassen huisgenoot binnen het gastouderbureau

STAP 1
In kaart brengen van
signalen

De bemiddelingsmedewerker
▪
Observeert
▪
Brengt signalen in kaart (zie bijlage 2 en 7)
▪
Bespreekt signalen met de collega’s
▪
Documenteert

STAP 2
Direct melding doen van
vermoeden bij de
manager

De bemiddelingsmedewerker
▪
Is verplicht het vermoeden van een geweld- of
zedendelict door een gastouder of volwassen
huisgenoot jegens een kind direct bij de manager
te melden.

STAP 3
In overleg treden met
vertrouwensinspecteur

STAP 4
Aangifte doen

STAP 5
Handelen naar aanleiding
van onderzoek politie

STAP 6
Nazorg bieden en
evalueren

De manager
▪
Moet direct contact leggen met een vertrouwensinspecteur
(overlegplicht) indien hij/zij aanwijzingen heeft dat een
collega een geweld- of zedendelict begaat of heeft begaat
jegens een kind
▪
Krijgt advies van de vertrouwensinspecteur over al dan niet
doen van aangifte
▪
Documenteert en informeert de bemiddelingsmedewerker
en directie
De directie/ houder
▪
Is verplicht bij redelijk vermoeden aangifte te doen bij de
politie (aangifteplicht)
▪
Stelt de gastouder in ieder geval voor de duur van het
onderzoek op non-actief
▪
Legt een draaiboek aan
▪
Raadpleegt Veilig Thuis en/of de GGD
▪
Regelt ondersteuning voor kind en ouders
▪
Volgt het ingestelde onderzoek van de politie
▪
Documenteert

De directie/ houder
▪
Rehabiliteert
▪
Geeft waarschuwing af
▪
Neemt arbeidsrechtelijke maatregelen
▪
Documenteert

De directie/ houder
▪
Biedt nazorg aan ouders, kinderen en andere
betrokkenen.
▪
Organiseert ouderavonden
▪
Verwijst door naar externe hulp.
▪
Evalueert de procedures en documenteert
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Toelichting stappenplan bij vermoeden van een geweld- of zedendelict door een
medewerker (of volwassen huisgenoot)
Sinds juli 2013 geldt er een meldplicht in de kinderopvang wanneer er aanwijzingen bestaan van
een geweld- of zedendelict tegen een kind door een medewerker. Deze meldplicht houdt in dat de
houder dit moet melden bij de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. De
vertrouwensinspecteur overlegt met de houder of er aangifte moet worden gedaan bij de politie. Zo
ja, dan onderzoekt de politie of de werknemer het misdrijf heeft gepleegd.
Melding door een medewerker over de houder zelf
Heeft de medewerker aanwijzingen dat de houder zelf een geweld- of zedendelict begaat (of heeft
begaan) en een kind hiervan het slachtoffer is, dan is de medewerker verplicht tot het doen van
aangifte bij de politie. De medewerker kan hierover in overleg gaan met de vertrouwensinspecteur,
de vertrouwensinspecteur zal de medewerker begeleiden in het verdere proces.
Melding door een ouder over een medewerker of leidinggevende
Heeft een ouder aanwijzingen dat een medewerker of leidinggevende een geweld- of zedendelict
begaat (of heeft begaan) en een kind hiervan het slachtoffer is, dan kan de ouder contact opnemen
met de vertrouwensinspecteur. Daarnaast heeft de ouder de (reguliere) rechtsplicht om bij een
vermoeden van een strafbaar feit aangifte te doen. De vertrouwensinspecteur zal de ouder
begeleiden in het verdere proces.
Stap 1- Signaleren
De signalerende medewerker zal eerder ongewenste omgangsvormen van een collega naar een
kind signaleren dan direct misbruik constateren. Niet in alle gevallen is er sprake van een mogelijk
geweld- of zedendelict, daarom mag er niet aan deze signalen voorbij worden gegaan en zal
onderzocht moeten worden wat er bij het kind wordt gesignaleerd.
De medewerker dient altijd direct de manager op de hoogte te stellen van de twijfels en niet zelf
een afweging maken.
Raadpleeg de signalenlijsten in bijlage 2 en 7
Documenteert wat is waargenomen
Leg het signaal direct bij de manager neer.
Documenteer (ook in het kind dossier (bijlage 5))
Melding over leidinggevende: De constaterende medewerker schakelt direct de manager in.
Melding over directie: De constaterende medewerker meldt bij de Raad van Toezicht. De Raad
van Toezicht is verplicht om aangifte te doen bij de politie.
Stap 2: Direct melding doen van vermoeden van geweld- of zedendelict jegens een kind
bij de manager
De constaterende medewerker meldt de vermoedens direct bij de manager.
Naast de medewerker kunnen ook de volgende personen melding van vermoeden van
kindermishandeling door een medewerker doen:
•
Melding door het kind
Opvang en steun voor het kind is het eerste aandachtspunt. De medewerker geeft aan bij
het kind discreet te handelen, maar belooft geen geheimhouding aan het kind. Naast Veilig
Thuis worden
zo nodig anderen ingeschakeld voor hulp. Ouders van het kind worden geïnformeerd en
tevens steun en opvang geboden. Belangrijk: waarborgen van het gevoel van veiligheid
van het kind.
•
Melding door de ouder
Deze melding wordt altijd serieus genomen. Feiten en constateringen worden bij ouders
nagevraagd. De ouder kan bij een redelijk vermoeden ook zelf contact opnemen met een
vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs.
•
Melding door derden
Er dient onderzocht te worden welke informatie deze persoon/ personen precies beschikt/
beschikken en waarop deze informatie is gebaseerd.
Ten alle tijden wordt de melding direct vermeldt bij de manager.
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Stap 3: In overleg treden met de vertrouwensinspecteur
De manager is verplicht om direct in overleg te treden met een vertrouwensinspecteur van de
Inspectie van het Onderwijs.
De vertrouwensinspecteur:
Gaat samen met de manager na of er een redelijk vermoeden bestaat en adviseert de
manager/ houder over aangifte.
De manager gaat in gesprek met betrokkenen om de mogelijke verstoorde werkhouding te
herstellen.
Als er sprake is van een redelijk vermoeden dan heeft de manager/ houder aangifteplicht.
De manager is verantwoordelijk voor de documentatie.

Aangifteplicht voor houder
Als de houder aangifte doet, treedt de vertrouwensinspecteur terug. Indien de houder weigert
om aangifte te doen terwijl de vertrouwensinspecteur concludeert dat er een redelijk
vermoeden bestaat, geldt de volgende escalatieladder:
1. Coördinator vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs probeert de
houder te overreden.
2. Hoofdinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs probeert de houder te overreden.
3. Hoofdinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs legt contact met de burgemeester
(het college van B&W) van de betreffende gemeente.
4. De burgemeester zal de (zeden)politie inschakelen dan wel andere activiteiten vanuit
zijn bevoegdheden initiëren.

Stap 4: Aangifte doen
De houder heeft een meldplicht indien er sprake is van een redelijk vermoeden van een geweld- of
zedendelict. Let op: er is nog geen sprake van ‘schuld’ bij de medewerker over wie het vermoeden
is geuit: ‘beschuldigd’ staat niet gelijk aan ‘schuldig’.
In geval van een reëel vermoeden neemt de houder, naast het doen van aangifte, de
volgende maatregelen:
a. Stelt de beroepskracht in ieder geval voor de duur van het onderzoek op non-actief
b. Legt een draaiboek aan (bijlage 6)
c. Raadpleegt Veilig Thuis en/of lokale GGD (gebruik de sociale kaart per gemeente)
d. Regelt opvang van en/of ondersteuning voor kind(eren) en ouders
Voor de ondersteuning voor het kind en de ouders kan een beroep worden gedaan op
een instelling als de GGD of Veilig Thuis. (Het calamiteitenteam van) GGD is
gespecialiseerd in het begeleiden van organisaties bij calamiteiten. In overleg met
ouders en GGD en/of Veilig Thuis, wordt bezien of de opvang in de
kinderopvangorganisatie kan worden gecontinueerd dan wel dat er een andere
oplossing moet worden geboden
De kinderopvangorganisatie informeert de ouders van het betreffende kind over de
mogelijkheid aangifte te doen bij de politie
De houder of directie houdt contact, toont betrokkenheid en informeert de ouders
regelmatig over de voortgang van het onderzoek en andere zaken die voor de ouders
van belang zijn
De ouders van de overige kinderen moeten worden geïnformeerd. Er kan gekozen
worden om kinderen elders onder te brengen. Veilig Thuis kan worden ingeschakeld
voor advies hoe bijvoorbeeld te handelen met de eigen kinderen van de beroepskracht.
De houder en directie dienen het onderzoek van de politie te volgen en zelf geen stappen te
ondernemen die indruisen tegen de bewijslast van de politie.
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Stap 5: Handelen naar aanleiding van het onderzoek van de politie
Rehabilitatie van de medewerker
Wanneer er geen aanleiding is om aan te nemen dat er sprake is van een geweld-of
zedendelict wordt de betrokken medewerker door de houder/ manager in zijn functie in
ere hersteld. Hierin dienen de belangen van de medewerker en het algemeen belang
goed afgewogen te worden, het zou bijvoorbeeld wenselijk zijn om de betreffende
medewerker binnen de organisatie over te laten plaatsen.
Indien wordt vastgesteld dat er een klacht is ingediend op valse gronden, kan de
directie de betrokken beroepskracht een rehabilitatietraject aanbieden.
Ook kan er door de directie maatregelen getroffen worden tegen diegene die de valse
beschuldigingen geuit heeft (excuses, schorsing of verwijdering)
Waarschuwing afgeven
De houder of directie kan besluiten tot het geven van een schriftelijke waarschuwing, met de
mededeling dat herhaling van het ongewenste gedrag arbeidsrechtelijke gevolgen heeft. Die
waarschuwing kan dan worden opgenomen in het personeelsdossier.
Arbeidsrechtelijke maatregelen
Wanneer de houder of directie constateert dat er op grond van het verrichte onderzoek van de
politie aanleiding is om aan te nemen dat kindermishandeling heeft plaatsgevonden, neemt de
houder/directie maatregelen van arbeidsrechtelijke aard, zoals ontslag wegens een dringende
reden op grond van art. 677 en art. 678 boek 7 BW, of ontbinding van de arbeidsovereenkomst via
de kantonrechter (art. 685 boek 7 BW).
Stap 6: nazorg bieden en evalueren
Nazorg
Nazorg aan betrokken ouders en hun kinderen kan worden geboden door middel van
ouderavonden, het uitnodigen van deskundigen daarbij of specifieke doorverwijzing. De
kinderopvangorganisatie kan zich hier in laten adviseren door de GGD. Voor de kinderen kan, als
dit nodig is of als de ouders van de kinderen dit nodig achten, extra hulp worden ingezet.
Het is belangrijk om bijzondere aandacht te hebben voor de psychische belasting van de overige
beroepskrachten naar aanleiding van bovenstaand traject. Wanneer er getuigen zijn onder de
beroepskrachten kan met hen apart worden besproken wat nodig is om het gebeurde te
verwerken. Bij hen kunnen gevoelens van boosheid, onmacht, verdriet, schaamte en schuldgevoel
een rol spelen. Andere beroepskrachten kunnen ook kampen met deze gevoelens. Hier kan
aandacht aan worden besteed in het team waarmee overlegd wordt.
Als binnen een kinderopvangorganisatie een incident plaatsvindt, is de kans groot dat ook de media
hiervan op de hoogte raken. Het is verstandig van tevoren zorgvuldig te overwegen hoe er wordt
omgegaan met de pers (zie bijlage 7)
Evalueren
Het is belangrijk het gehele proces en de verschillende stappen te evalueren. Dit is de
verantwoordelijkheid van houder of directie.
▪
De houder of directie evalueert met medewerkers dat wat er gebeurd is en de procedures
die zijn gevolgd
▪
Zo nodig wordt de zaak doorgesproken met andere betrokkenen
▪
Zo nodig worden verbeteringen in afspraken en/of procedures aangebracht
▪
Geanonimiseerde gegevens met betrekking tot het vermoeden van kindermishandeling
worden gedocumenteerd. Deze gegevens worden door de directie op een centraal punt
bewaard
▪
Blijf alert op signalen. Mogelijk zijn er meer slachtoffers.

Preventieve maatregelen
▪
Scholing
▪
Screening personeel
▪
Transparant werken
▪
Open cultuur
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Deel 3 - Stappenplan bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag
tussen kinderen onderling binnen het kinderdagverblijf

STAP 1
In kaart brengen van
signalen

De pedagogisch medewerker:
▪
Observeert
▪
Brengt signalen in kaart (zie bijlage 2)
▪
Bespreekt signalen met collega’s
▪
Documenteert

STAP 2
Melden van het gedrag
bij de wijkmanager

De pedagogisch medewerker
▪
Meldt het gedrag bij de wijkmanager
▪
Brengt de ouders van de betrokken kinderen op de
hoogte

STAP 3
Beoordelen ernst van het
gedrag

STAP 4
Maatregelen nemen

De wijkmanager
▪
Raadpleegt de afdeling pedagogiek
▪
Raadpleegt Veilig Thuis en/of GGD
▪
Gaat in gesprek over het gedrag met ouders van zowel het
kind dat het gedrag vertoont als het kind(eren) die ermee
geconfronteerd worden.
▪
Weegt de ernst van het gedrag
o Licht seksueel grensoverschrijdend gedrag:
bespreken in het team, inschakelen externe hulp niet
nodig
o Matig seksueel grensoverschrijdend gedrag:
waarschuwing, inschakelen hulp
o Ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag: direct
ingrijpen vereist, maatregelen conform stap 4
▪
Documenteert in het kind dossier (bijlage 5) en informeert
de manager
De (wijk)manager
▪
Stelt een intern onderzoek in
▪
Schakelt experts in zoals GGD en Veilig Thuis
▪
Organiseert zorg voor kinderen en ouders\
▪
Gaat in gesprek met ouders van het kind dat gedrag
vertoont én met de ouders van kinderen die
geconfronteerd werden met het gedrag over de te nemen
maatregelen
▪
Documenteert

STAP 5
Aangifte doen

De (wijk)manager
▪
Beslist naar aanleiding van het onderzoek over de opvang
van het kind dat het gedrag heeft vertoond.
▪
Documenteert

STAP 6
Handelen naar aanleiding
van onderzoek politie

De (wijk)manager
▪
Biedt nazorg voor ouders kinderen en beroepskrachten
▪
Organiseert ouderavonden
▪
Verwijst door naar externe hulp
▪
Evalueert de procedures
▪
Documenteert
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Deel 3 - Stappenplan bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag
tussen kinderen onderling binnen het gastouderbureau

STAP 1
In kaart brengen van
signalen

STAP 2
Melden van het gedrag
bij de wijkmanager

STAP 3
Beoordelen ernst van het
gedrag

STAP 4
Maatregelen nemen

STAP 5
Aangifte doen

STAP 6
Handelen naar aanleiding
van onderzoek politie

De gastouder
▪
Observeert
▪
Brengt signalen in kaart (zie bijlage 2)
▪
Documenteert

De gastouder
▪
Meldt het gedrag en bespreekt de signalen met de
bemiddelingsmedewerker
▪
Brengt de ouders van de betrokken kinderen op de
hoogte

De bemiddelingsmedewerker
▪
Raadpleegt de afdeling pedagogiek
▪
Raadpleegt Veilig Thuis en/of GGD
▪
Gaat in gesprek over het gedrag met ouders van zowel het
kind dat het gedrag vertoont als het kind(eren) die ermee
geconfronteerd worden.
▪
Weegt de ernst van het gedrag
o Licht seksueel grensoverschrijdend gedrag:
bespreken in het team, inschakelen externe hulp niet
nodig
o Matig seksueel grensoverschrijdend gedrag:
waarschuwing, inschakelen hulp
o Ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag: direct
ingrijpen vereist, maatregelen conform stap 4
▪
Documenteert in het kind dossier (bijlage 5) en informeert
de manager
De manager / bemiddelingsmedewerker
▪
Stelt een intern onderzoek in
▪
Schakelt experts in zoals GGD en Veilig Thuis
▪
Organiseert zorg voor kinderen en ouders\
▪
Gaat in gesprek met ouders van het kind dat gedrag vertoont
én met de ouders van kinderen die geconfronteerd werden met
het gedrag over de te nemen maatregelen
▪
Documenteert
De manager / bemiddelingsmedewerker
▪
Beslist naar aanleiding van het onderzoek over de opvang
van het kind dat het gedrag heeft vertoond.
▪
Documenteert

De bemiddelingsmedewerker / manager
▪
Biedt nazorg voor ouders kinderen en beroepskrachten
▪
Organiseert ouderavonden
▪
Verwijst door naar externe hulp
▪
Evalueert de procedures
▪
Documenteert
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Toelichting stappenplan bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag
tussen kinderen onderling
Inleiding
Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag gaat het om seksueel gerichte aandacht tot uiting komend
in non-verbaal, verbaal of fysiek gedrag, dat zowel opzettelijk als niet opzettelijk kan zijn. De
gedragingen worden door het kind dat ze ondergaat, als ongewenst ervaren. Meestal is er sprake
van machtsongelijkheid tussen de kinderen. Degene die het ondergaat bepaalt of het gedrag
ongewenst is. Dit kan van kind tot kind verschillend zijn. Bij seksuele intimidatie is er sprake van
gedrag dat gekenmerkt wordt door eenzijdigheid, ongewenstheid of dwang.
Wanneer is seksueel gedrag grensoverschrijdend?
Bij het signaleren van grensoverschrijdend seksueel gedrag is het belangrijk dat de beroepskracht
vertrouwt op zijn intuïtie, op zijn gevoel: wat is dit raar/ wat is er met dit kind aan de hand? De
signalenlijsten (bijlage 2) en de observatielijst (bijlage 3) kunnen als hulpmiddel dienen.
Seksueel getinte spelletjes horen bij de gezonde seksuele ontwikkeling. Maar er zijn ook grenzen,
spelletjes waarbij kinderen elkaar pijn doen, gaan te ver.
Stap 1 – In kaart brengen van signalen
Wanneer er signalen zijn dat een kind of meerdere kinderen seksueel grensoverschrijdend gedrag
hebben vertoond en dat een ander kind hier mee geconfronteerd is of slachtoffer van is geworden,
is het belangrijk dat deze signalen in kaart worden gebracht en goed worden geïnterpreteerd.
Soms zal iets vrij duidelijk zijn aan te merken als ontoelaatbare handeling, maar vaker zal het gaan
om minder duidelijke signalen die niet direct te duiden zijn.
Er zijn drie criteria waaraan voldaan moet zijn als er geen sprake is van seksueel
grensoverschrijdend gedrag tussen de partijen:
- Toestemming
- Vrijwilligheid
- Gelijkwaardigheid
Andere criteria
- Is het gedrag leeftijdsadequaat? Past het gedrag bij de ontwikkeling
- Context, is het seksueel gedrag aangepast aan de context?
- Is er sprake van zelfrespect of juist niet?
Aanbevelingen stap 1
▪
Raadpleeg de signalenlijst uit de handleiding (bijlage 2)
▪
Bespreek de signalen met collega’s
▪
Documenteer in het kind dossier (bijlage 5)
▪
Kennis hebben van leeftijdsadequaat gezond seksueel gedrag

Stap 2 – Melden van het gedrag
De beroepskracht meldt de situatie bij de aandachtsfunctionaris. De aandachtsfunctionaris zorgt
ervoor dat alle betrokken ouders op de hoogte worden gesteld. Documenteren is belangrijk en de
privacy dient gewaarborgd te worden.
Stap 3 – Beoordelen ernst van het gedrag
De aandachtsfunctionaris stemt af met de aangegeven betrokkenen in het stappenplan. Samen
met alle betrokkenen wordt de ernst van het gedrag bepaald.
Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Wanneer duidelijk wordt dat er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt
gecategoriseerd hoe ernstig het gedrag is. Bij alle vormen dienen de ouders van zowel het kind dat
het gedrag vertoont als het kind dat met het gedrag is geconfronteerd te worden geïnformeerd.

Versie: december 2018
Pagina 22 van 43
Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag

Hoofdstuk 5
Veiligheid

Aanbevelingen stap 3
▪
Blijf met ouders in gesprek gedurende het gesprek
▪
Bekijk bij alle vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag of er signalen zijn
van onderliggende problematiek.
▪
Documenteer in het kind dossier

Stap 4: Maatregelen nemen
De volgende maatregelen kunnen worden genomen:
Het instellen van een intern onderzoek en het aanleggen van een draaiboek (bijlage 6)
Het regelen van ondersteuning voor het kind en de ouders
Aanbieden van excuses voor falend toezicht/ onveilige situatie vanuit de kinderopvang.
Aanbieden van opvang en professionele hulp voor alle kinderen en hun ouders die op
welke wijze dan ook betrokken zijn geweest bij het grensoverschrijdende seksuele
gedrag
Gesprekken voeren met ouders van beide partijen om gezamenlijk tot een oplossing te
komen. Creëer van beide partijen ouders ‘bezorgde ouders’ en zoek naar een
gezamenlijk belang.
Afscherming van het kind dat het grensoverschrijdende gedrag heeft vertoond.

Aanbevelingen stap 4
▪
Het is belangrijk om nauw samen te werken met expertorganisaties zoals Veilig
Thuis, het zorgadviesteam en de GGD.
▪
Onderzoeken hoe verbeteren binnen Mikz kunnen worden doorgevoerd om mogelijke
herhaling te voorkomen.
▪
Emotionele begeleiding bieden aan direct betrokken ouders
▪
Mikz kan tegen het volgende dilemma aanlopen: Gaat een kind van de kinderopvang
af of niet? En is dat op basis van een besluit van Mikz of van de ouders (opzeggen
plaatsingsovereenkomst)?
▪
Ouders dienen altijd geïnformeerd te worden over gemaakte keuzes en deze te
beargumenteren.

De verschillende gradaties van seksueel grensoverschrijdend gedrag
▪
Licht seksueel grensoverschrijdend gedrag
Kan worden gezien als een noodzakelijke stap om normen en waarden te leren kennen
en zal bij veel kinderen op bepaalde momenten in de ontwikkeling voorkomen. Het is
nodig dat de beroepskracht dit gedrag begrenst, hierop reageert en hierover spreekt met
ouders.
▪
Matig seksueel grensoverschrijdend gedrag
Is ontoelaatbaar: het is belangrijk om een duidelijk verbod in te stellen. Aan het kind
moet worden uitgelegd dat dit gedrag niet mag en er moet worden uitgelegd waarom dit
niet mag. De betrokken kinderen kunnen in de groep worden geobserveerd. Het is
belangrijk dat er met de kinderen wordt gecommuniceerd en dat ouders actief betrokken
worden. De aadachtsfunctionaris overlegt met de afdeling Pedagogiek, Veilig Thuis
(externe gedragswetenschapper of externe hulpverlening of advies indien noodzakelijk).
▪
Ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag
Vereist dat er direct wordt ingegrepen. Er moeten maatregelen genomen worden die
kunnen garanderen dat het gedrag niet meer kan voorvallen. De manager dient ingelicht
te worden om verdere stappen te kunnen ondernemen, ook omdat de directie
eindverantwoordelijk is voor alle interne en externe communicatie. Bij ernstig seksueel
grensoverschrijdend gedrag dient stap 4 te worden ingezet.
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Stap 5: Beslissen en handelen
Er zijn verschillende mogelijkheden om te handelen richting het kind dat het seksuele
grensoverschrijdende gedrag heeft vertoond:
Het kind blijft op de groep
Er zijn geen aanwijzingen dat het gedrag zich gaat herhalen of dat het kind een
bedreiging vormt voor de andere kinderen.
Het kind gaat naar een andere groep of kinderopvangorganisatie
Er is aanleiding dat het in het belang van het kind en de andere betrokkenen beter is
dat het kind herplaats wordt.
Het inzetten van hulp
Met advies van Veilig Thuis en in overleg met ouders kan hulpverlening voor het kind
worden ingezet.
Melding bij Veilig Thuis
De (wijk)manager doet een melding van Veilig Thuis. Het gedrag van het kind kan
namelijk ook op andere problematiek wijzen.
Stap 6: Nazorg bieden en evalueren
Aanbevolen wordt het personeel persoonlijk te informeren. Daarnaast kunnen alle betrokkenen zo
spoedig mogelijk over het seksueel overschrijdende gedrag op de hoogte worden gebracht middels
een brief of een gezamenlijke (ouder)bijeenkomst. De directie is verantwoordelijk voor de nazorg
en de evaluatie
Het is belangrijk het gehele proces en de verschillende stappen te evalueren:
De aandachtsfunctionaris evalueert met de beroepskracht(en) en eventueel met andere
betrokkenen wat er is gebeurd en de procedures die zijn gevolgd.
Zo nodig wordt de zaak ook doorgesproken met andere (externe) betrokkenen
Zo nodig worden verbeteringen in afspraken en/of procedures aangebracht.
Er wordt gedocumenteerd in het kind dossier (bijlage 5)
Preventieve maatregelen
Deskundigheid op het gebied van seksualiteit en de ontwikkeling van kinderen
Inzicht in de risicofactoren
Hanteren van gedragsregels
Aandacht voor communicatie van kinderen
Afspraken over internetgebruik
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Wettelijke verplichtingen
Algemeen zwijgplicht
Iedere beroepskracht in de kinderopvang heeft een zwijgplicht. Deze zwijgplicht 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. Het doel van de zwijgplicht is de drempel voor de toegang
tot de hulpverlening zo laag mogelijk te maken en het kind het vertrouwen te geven dat hij vrijuit
kan spreken.
Wettelijke meldplicht
Iedere beroepskracht met een zwijgplicht heeft het wettelijk recht om, zo nodig zonder
toestemming van (de ouders) of het kind, vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld,
bij Veilig Thuis te melden. Daarnaast omvat het meldrecht het recht voor de beroepskracht, om
zonder toestemming van het kind, op verzoek van Veilig Thuis informatie over betrokkene te
verstrekken.
Documentatie en vertrouwelijkheid binnen de meldcode
Het is belangrijk dat Mikz alle gegevens die te maken hebben met het signaleren en handelen
schriftelijk vastlegt. De aandachtsfunctionaris is hier verantwoordelijk voor. Tevens is het van
belang dat er met de gegevens vertrouwelijk wordt omgegaan (kinddossier, bijlage 8).
Jaarlijks overleg
Jaarlijks wordt er tijdens het wijkmanagers overlegt, die tevens ook de aandachtsfunctionarissen
zijn binnen Mikz, de meldcode besproken en geëvalueerd. Hier wordt aandacht besteed aan de
werking van het protocol afgelopen jaar, bijstellingen en hoe de implementatie voor het komend
jaar kan worden bevorderd.
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Bijlagen
Bijlage 1 – Informatie over externe partijen
Veilig Thuis
Veilig Thuis beidt informatieve, advies, begeleiding en hulp aan jongeren tot 18 jaar en hun ouders
en of verzorger(s), beroepskrachten of andere betrokkenen op psychosociaal of opvoedkundig
gebied. Daarnaast beidt Veilig Thuis de toegang tot de geïndiceerde jeugdhulpverlening en zorgt
het indien nodig voor een adequate doorverwijzing naar andere vormen van zorg.
Wanneer men zich als beroepskracht/overleggroep zorgen maakt over een kind of jongere kan men
hem/haar en/of de verzorgers doorverwijzen naar Veilig Thuis als de verzorgers zelf hulp willen.
Indien uit de aanmelding blijkt dat er een hulpvraag is, volgt een screening. Het screeningsverslag
wordt besproken in een multidisciplinair team. Dit geeft een advies voor het vervolgtraject. Dit
advies wordt met de cliënt besproken. Wanneer er geen vrijwillige hulpverlening op gang komt,
dan wordt besproken met de beroepskracht/overleggroep hoe de jonger het beste geholpene kan
worden en of een onderzoek door Veilig Thuis of de Raad voor de Kinderbescherming nodig is.
Veilig Thuis kan telefonisch benaderd worden op telefoonnummer 0800-2000 door allerlei mensen
die zich zorgen maken over de situatie van bepaalde kinderen. Voor beroepsbeoefenaren, zoals
gastouders, leerkrachten, huisartsen etc. is het mogelijk om anoniem te melden. Via Veilig Thuis
wordt de naam van de melder dan niet bekend gemaakt bij het kind, het gezin of derden. Na een
telefonisch contact zijn er drie mogelijkheden:
Advies:
Bij een vermoeden van kindermishandeling kan gevraagd worden om advies over welke stappen er
het best gezet kunnen worden en hoe een en ander het best aangepakt kan worden. Hierbij
worden geen gegevens geregistreerd over het betreffende kind of gezin. Veilig Thuis komt niet in
actie in de richting van het kind waarover melding is gedaan.
Consult:
Ook dit richt zich op degene die belt. De consultvragen wordt begeleidt in het uitvoeren van een
advies. Er wordt geen actie genomen door Veilig Thuis richting kind / gezin waarover melding is
gedaan en er worden geen gegevens geregistreerd. Er kan wel een dossier op naam van de
consultvrager worden aangelegd.
Melding
Hierbij worden alle gegevens door Veilig Thuis geregistreerd:
•
Personalia van de melder
•
Personalia van kind en gezin
•
Wat is de reden om nu melding te doen?
•
Welke informatie is er over het gezin?
o Hoe is de ouder- kind relatie?
o Factoren die meespelen in het gezinssysteem
o Kind signalen
Veilig Thuis start een onderzoek. Wanneer de vermoedens door onderzoek bevestigd worden, dan
wordt alles in werk gesteld om passende hulpverlening op gang te brengen. De melden krijgt
hiervan bericht.
Uitgangspunten bij een melding is om zo min mogelijk buiten de ouders / verzorgers om te
opereren. Veilig Thuis laat de betreffende ouder weten dat er een melding is binnengekomen. Alles
als het in het belang van het kind is, wordt dit contact uitgesteld en in eerste instantie huisarts,
school, kinderopvang etc. benaderd. Wanneer een onderzoek afgesloten wordt, wordt de melden
ook hiervan op de hoogte gebracht.
Informatie voer buurt- c.q. kernnetwerken jeugdhulpverlening
In de gemeenten waar Mikz kinderopvang werkzaam is zijn buurt- c.q. kernnetwerken actief. De
wijkmanagers nemen hieraan deel. In een buurt- / kernnetwerk hebben vertegenwoordigers van
verschillende instellingen zitting (kinderopvang, scholen, het kinderwerk, plaatselijk opbouwwerk,
consultatiebureau, schoolartsendienst, schoolbegeleidingsdienst, schoolmaatschappelijk werk,
Bureau Jeugdzorg, politie, leerplichtambtenaar en woningbouwvereniging).
Ieder kan een kind over wie men zorgen heeft inbrengen. Dit kan alleen op naam als er
toestemming is van de ouders. Is er geen toestemming dan wordt de situatie zonder naam
ingebracht. Alle deelnemende instelling kunnen advies geven. Sommigen zullen het gezin kennen
en weten welke hulpverlening aanwezig is of zelf de hulpverlening op zich kunnen nemen.
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Het kind wordt op ‘de rol’ gezet. Tijdens iedere bijeenkomst worden de kinderen die op de rol staan
besproken. Zijn er geen verontrustende signalen meer of is duidelijk dat er goede hulpverlening in
het gezin aanwezig is, dan wordt het kind van de rol gehaald en vinden er follow-up besprekingen
plaats na een half jaar. Blijft de situatie dezelfde dan volgen er ieder half jaar follow-up
besprekingen. Is de situatie heel duidelijk verbeterd of zo gewijzigd dat verder bespreken geen zin
heeft (bv. Verhuizing) dan wordt het kind definitief van de rol geplaatst.
Informatie over Zorg voor Jeugd signaleringssysteem
Informatie over Zorg voor Jeugd signaleringssysteem De gemeenten waar Mikz werkzaam is zijn
aangesloten op het digitale signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Doel van dit systeem is het actief
bevorderen van samenwerking in de keten, vroeg signalering en het ondersteunen van
ketencoördinatie middels vastgelegde afspraken. Op het moment dat een organisatie bijvoorbeeld
onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaal etc. zorg heeft omtrent een kind plaatst deze een signaal
in het systeem. Contactpersoon voor Mikz is de directeur en de aandachtsfunctionaris is aangemeld
als signaalgever. Het systeem maakt automatisch een match met andere signalen die over
hetzelfde kind in het systeem staan. Bij twee of meer signalen wordt ketencoördinatie geactiveerd
en worden acties in gang gezet. De signaalgevers worden hiervan op de hoogte gebracht.
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Bijlage 2 – De verschillende vormen van kindermishandeling en huiselijk geweld
Lichamelijke mishandeling
Ouders verwonden het kind of staan toe dat het kind wordt verwond (anders dan ten gevolge van
een ongeluk). Voorbeelden van lichamelijke mishandeling:
▪
Slaan, stompen, schoppen, opzettelijk laten vallen, verbranden, vergiftigen, verstikken.
▪
Meisjesbesnijdenis: een ingreep aan de uitwendige geslachtsdelen van een meisje
▪
Shaken Baby Syndroom: verzameling van signalen en symptomen die het gevolg zijn van
het heftig door elkaar schudden van een baby.
Lichamelijke verwaarlozing
Het kind onthouden wat het voor zijn lichamelijke gezondheid en ontwikkeling nodig heeft. Ouders
zijn niet in staat of bereid tot het verschaffen van minimale zorg ten aanzien van de lichamelijke
behoeften. Voorbeelden van lichamelijke verwaarlozing:
▪
Niet zorgen voor voldoende of geschikt eten
▪
Niet zorgen voor schone, aan de weersomstandigheden aangepast, passende kleding
▪
Niet zorgen voor geschikt onderdak
▪
Niet zorgen voor geschikte medische, tandheelkundige en geestelijke gezondheidszorg
▪
Niet zorgen voor voldoende hygiëne
▪
Niet zorgen voor voldoende toezicht
Psychische mishandeling
Het toebrengen van schade aan de emotionele en/of persoonlijkheidsontwikkeling van het kind.
Voorbeelden van psychische mishandeling:
▪
Het bedreigen of uitschelden van een kind als systematisch patroon van kleineren en
denigreren
▪
Het kind tot zondebok maken
▪
Het belasten van een kind met een te grote verantwoordelijkheid
▪
Eisen stellen waaraan een kind niet kan voldoen
▪
Het blootstellen van een kind aan extreem, onberekenbaar of ongepast gedrag
▪
Het opsluiten of vastbinden van het kind als middel van straf of controle
Psychische verwaarlozing
Het kind onthouden wat het voor zijn geestelijke gezondheid en ontwikkeling nodig heeft.
Voorbeelden van psychische verwaarlozing:
▪
Niet zorgen voor voldoende aandacht, respect, genegenheid, liefde en contact.
▪
Niet zorgen voor voldoende ruimte voor toenemende autonomie
▪
Niet zorgen voor regelmatige schoolgang, onthouden van onderwijs
▪
Blootstellen aan huiselijk geweld

Seksueel misbruik
Seksueel contact met een kind hebben of proberen te hebben, ter bevrediging van de seksuele gevoelens
van de ouder/verzorger of anderen en/of uit geldelijk gewin. Voorbeelden van seksueel misbruik:
▪
▪
▪
▪

Aanranding en uitbuiting of het toestaan hiervan waarbij geen genitaal contact plaatsvindt
(ongepast kussen, strelen van borsten etc.)
Aanranding en uitbuiting of het toestaan hiervan waarbij genitaal contact plaatsvindt
Penetratie door vingers, voorwerpen of penis
Pornografisch materiaal laten zien of opnemen

Vrouwelijke genitale verminking (VGV)
Vrouwelijke genitale verminking, ook wel meisjesbesnijdenis genoemd, is een ingreep aan de
uitwendige geslachtsorganen. De lichtste vorm is een sneetje in de voorhuid van de clitoris. De
meest verminkende vorm is de infibulatie of faraonische besnijdenis, waarbij de hele clitoris, de
kleine schaamlippen en een deel van de grote schaamlippen worden verwijderd. Na hechting van
wat over is van de grote schaamlippen, blijft alleen een kleine opening over voor menstruatiebloed
en urine. VGV is een traditioneel gebruik dat vooral voorkomt in een aantal Afrikaanse landen. De
traditie heeft te maken met het geloof, zowel islamitisch als christelijk. De ingreep vindt meestal
plaats bij jonge meisjes. Alle vormen van VGV zijn strafbaar in Nederland.
Belangrijk: Bij vermoeden van VGV dient direct contact te worden opgenomen met Veilig Thuis
door de aandachtsfunctionaris.
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Eergerelateerd geweld
Eergerelateerd geweld is geestelijk of lichamelijk geweld dat wordt gepleegd vanuit een collectieve
mentaliteit in reactie op een schending van de eer van een man, vrouw of familie. Voorbeelden van
eergerelateerd geweld:
▪
Bedreiging met eermoord
▪
Eerwraak: moord
▪
Aanzetten tot zelfmoord
▪
(Bedreiging) van mishandeling of verminking
▪
Verstoting
▪
Uithuwelijking
Belangrijk: Bij vermoeden van eerwraak/ VGV dient direct contact te worden opgenomen met
Veilig Thuis door de aandachtsfunctionaris.
Bij acute bedreiging van de veiligheid worden de stappen versneld, zo nodig binnen een uur. 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.
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Bijlage 3 - Signalenlijst kindermishandeling 0-4-jarigen en 4-12-jarigen
Het gebruik van een signalenlijst kan zinvol zijn, maar biedt ook een zekere mate van
schijnzekerheid. De meeste signalen zijn namelijk stressindicatoren die aangeven dat er iets met
het kind aan de hand is. Dit kan ook iets anders zijn dan kindermishandeling. Hoe meer signalen
van deze lijst te herkennen zijn, hoe groter de kans dat er sprake kan zijn van kindermishandeling.
Deze lijst is niet bedoeld om ‘bewijs’ te leveren van de mishandeling, maar dient ter onderbouwing
van het vermoeden. De lijst is niet uitputtend, er kunnen zich andere signalen voordoen die hier
niet vermeld staan.
Signalenlijst kindermishandeling 0-4-jarigen
Psychosociale signalen
Ontwikkelingsstoornissen
▪
Achterblijven in taal-, spraak- motorische, emotionele en/of cognitieve ontwikkeling
▪
Schijnbare achterstand in verstandelijke ontwikkeling
▪
Regressief gedrag (terugval in ontwikkeling)
▪
Niet zindelijk op leeftijd waarvan men het mag verwachten
Relationele problemen
Ten opzichte van ouders:
▪
Totale onderwerpen aan de wensen van de ouders
▪
Sterk afhankelijk gedrag ten opzichte van de ouders
▪
Onverschilligheid ten opzichte van de ouders
▪
Kind is bang voor ouders
▪
Kind vertoont heel ander gedrag als ouders in de buurt zijn
Ten opzichte van andere volwassenen
▪
Bij oppakken houdt het kind zich opvallend stijf
▪
Bevriezing bij lichamelijk contact
▪
Allemansvriend
▪
Lege blik in ogen en vermijden van oogcontact
▪
Waakzaam, wantrouwend
Ten opzichte van andere kinderen
▪
Speelt niet met andere kinderen
▪
Is niet geliefd bij andere kinderen
▪
Wantrouwend
▪
Terugtrekken in eigen fantasiewereld
Gedragsproblemen
▪
Plotselinge gedragsverandering
▪
Geen of nauwelijks spontaan spel, geen interesse in spel
▪
Labiel, nerveus
▪
Depressief
▪
Angstig
▪
Passief, in zichzelf gekeerd, meegaand, apathisch, lusteloos
▪
Agressief
▪
Hyperactief
▪
Niet lachen, niet huilen
▪
Niet tonen van gevoelens, zelfs niet bij lichamelijke pijn
▪
Eetproblemen
▪
Slaapstoornissen
▪
Vermoeidheid, lusteloosheid
Medische signalen
Lichamelijke kenmerking (specifiek voor lichamelijke mishandeling)
▪
Blauwe plekken/striemen
▪
Krab-, bijt- of brandwonden
▪
Botbreuken
▪
Littekens
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Voedingsproblemen
▪
Ondervoeding
▪
Voedingsproblemen bij baby’s
▪
Steeds wisselen van voeding
▪
Veel spugen
▪
Matig groeien, ondanks voldoende hoeveelheid voeding
▪
Weigeren van voeding
▪
Achterblijven in lengtegroei
Verzorgingsproblemen (specifiek voor verwaarlozing)
▪
Slechte hygiëne
▪
Ernstige luieruitslag
▪
Onvoldoende kleding
▪
Onvoldoende geneeskundige en tandheelkundige zorg
▪
Veel ongevallen door onvoldoende toezicht
▪
Herhaalde ziekenhuisopnamen
▪
Recidiverende ziekten door onvoldoende zorg
▪
Traag herstel door onvoldoende zorg
Kenmerken ouders/gezin
Ouder-kind relatiestoornis
▪
Ouder draagt kind als een ‘postpakketje’
▪
Ouder troost kind niet bij huilen
▪
Ouder klaagt overmatig over het kind
▪
Ouder heeft irreële verwachtingen ten aanzien van het kind
▪
Ouder toont weinig belangstelling voor het kind
Signalen ouder
▪
Geweld in eigen verleden
▪
Apathisch en (schijnbaar) onverschillig
▪
Onzeker, nerveus en gespannen
▪
Onderkoeld brengen van eigen emoties
▪
Negatief zelfbeeld
▪
Steeds naar andere artsen/ziekenhuizen gaan (‘shopping’)
▪
Afspraken niet nakomen
▪
Kind opeens van kinderopvangorganisatie halen
▪
Aangeven het bijna niet meer aan te kunnen
▪
Psychiatrische problemen
▪
Verslaafd
Gezinskenmerken
▪
‘Multi-probleem’ gezin
▪
Ouder die er alleen voorstaat
▪
Regelmatig wisselende samenstelling van gezin
▪
Isolement
▪
Vaak verhuizen
▪
Sociaaleconomische problemen: werkloosheid, slechte behuizing, migratie, et cetera
▪
Veel ziekte in het gezin
▪
Draaglast gezin gaat draagkracht te boven
▪
Geweld wordt gezien als middel om problemen op te lossen
Signalen specifiek voor seksueel misbruik
Lichamelijke kenmerken
▪
Verwondingen aan genitaliën
▪
Vaginale infecties en afscheiding
▪
Jeuk bij vagina en/of anus
▪
Problemen bij het plassen
▪
Recidiverende urineweginfecties
▪
Pijn in de bovenbenen
▪
Pijn bij lopen en/of zitten
▪
Seksueel overdraagbare ziekten
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Relationele problemen
▪
Angst voor mannen of vrouwen in het algemeen of voor een man of vrouw in het bijzonder
Gedragsproblemen
Afwijkend seksueel gedrag:
▪
Excessief en/of dwangmatig masturberen
▪
Angst voor lichamelijk contact of juist zoeken van seksueel getint lichamelijk contact
▪
Niet leeftijdsadequaat seksueel spel
▪
Niet leeftijdsadequate kennis van seksualiteit
▪
Angst om zich uit te kleden
▪
Angst om op de rug te liggen
▪
Negatief lichaamsbeeld: ontevredenheid over, boosheid op of schaamte voor eigen lichaam
▪
Schrikken bij aangeraakt worden
▪
Houterige motoriek (onderlichaam 'op slot')
▪
Geen plezier in bewegingsspel
Signalen die specifiek zijn voor kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld
Gedragsproblemen
▪
Agressie: kopiëren van gewelddadig gedrag van vader of moeder (sommige kinderen, met
name jongens, kopiëren hun vaders gedrag door hun moeder of jongere broertjes/zusjes te
slaan)
▪
Opstandigheid
▪
Angst
▪
Negatief zelfbeeld
▪
Passiviteit en teruggetrokkenheid
▪
Zichzelf beschuldigen
▪
Verlegenheid
Problemen in sociaal gedrag en competentie
▪
Wantrouwen ten aanzien van de omgeving
▪
Gebrek aan sociale vaardigheden
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Signalenlijst kindermishandeling 4-12-jarigen
Psychosociale signalen
Ontwikkelingsstoornissen
▪
Achterblijven in taal-, spraak-, motorische, emotionele en/of cognitieve ontwikkeling
▪
Schijnbare achterstand in verstandelijke ontwikkeling
▪
Regressief gedrag (terugval in ontwikkeling)
▪
Niet zindelijk
Relationele problemen
Ten opzichte van de ouders
▪
Totale onderwerping aan de wensen van de ouders
▪
Sterk afhankelijk gedrag ten opzichte van de ouders
▪
Onverschilligheid ten opzichte van de ouders
▪
Kind is bang voor ouders
▪
Kind vertoont heel ander gedrag als ouders in de buurt zijn
Ten opzichte van andere volwassenen
▪
Bevriezing bij lichamelijk contact
▪
Allemansvriend
▪
Lege blik in de ogen en vermijden van oogcontact
▪
Waakzaam, wantrouwend
Ten opzichte van andere kinderen
▪
Speelt niet met andere kinderen
▪
Is niet geliefd bij andere kinderen
▪
Wantrouwend
▪
Terugtrekken in eigen fantasiewereld
Gedragsproblemen
▪
Plotselinge gedragsverandering
▪
Labiel, nerveus gespannen
▪
Depressief
▪
Angstig
▪
Passief, in zichzelf gekeerd, meegaand, apathisch, lusteloos
▪
Agressief
▪
Hyperactief
▪
Destructief
▪
Geen of nauwelijks spontaan spel, geen interesse in spel
▪
Vermoeidheid, lusteloosheid
▪
Niet huilen, niet lachen
▪
Niet tonen van gevoelens, zelfs niet bij lichamelijke pijn
▪
Schuld- en schaamtegevoelens
▪
Zelf verwondend gedrag
▪
Eetproblemen
▪
Anorexia/boulimia
▪
Slaapstoornissen
▪
Bedplassen/broekpoepen
Medische signalen
Lichamelijke kenmerken (specifiek voor lichamelijke mishandeling)
▪
Blauwe plekken/striemen
▪
Krab-, bijt- of brandwonden
▪
Botbreuken
▪
Littekens
Verzorgingsproblemen (specifiek voor verwaarlozing)
▪
Slechte hygiëne
▪
Onvoldoende kleding
▪
Onvoldoende geneeskundige en tandheelkundige zorg
▪
Veel ongevallen door onvoldoende toezicht
▪
Herhaalde ziekenhuisopnamen
▪
Recidiverende ziekten door onvoldoende zorg
▪
Traag herstel door onvoldoende zorg
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Overige medische signalen
▪
Ondervoeding
▪
Achterblijven in lengtegroei
▪
Psychosomatische klachten (buikpijn, misselijkheid, hoofdpijn, etc.)
Kenmerken ouders/gezin
Ouder-kind relatiestoornis
▪
Ouder troost kind niet bij huilen
▪
Ouder klaagt overmatig over het kind
▪
Ouder heeft irreële verwachtingen ten aanzien van het kind
▪
Ouder toont weinig belangstelling voor het kind
Signalen ouder
▪
Geweld in eigen verleden
▪
Apathisch en (schijnbaar) onverschillig
▪
Onzeker, nerveus en gespannen
▪
Onderkoeld brengen van eigen emoties
▪
Negatief zelfbeeld
▪
Steeds naar andere artsen/ziekenhuizen gaan ('shopping')
▪
Afspraken niet nakomen
▪
Kind opeens van kinderopvangorganisatie afhalen
▪
Aangeven het bijna niet meer aan te kunnen
▪
Psychiatrische problemen
▪
Verslaafd
Gezinskenmerken
▪
‘Multi-probleem’ gezin
▪
Ouder die er alleen voorstaat
▪
Regelmatig wisselende samenstelling van gezin
▪
Isolement
▪
Vaak verhuizen
▪
Sociaaleconomische problemen: werkloosheid, slechte behuizing, migratie, etc.
▪
Veel ziekte in het gezin
▪
Draaglast gezin gaat draagkracht te boven
▪
Geweld wordt gezien als middel om problemen op te lossen
Signalen specifiek voor seksueel misbruik
Lichamelijke kenmerken
▪
Verwondingen aan genitaliën
▪
Vaginale infecties en afscheiding
▪
Jeuk bij vagina en/of anus
▪
Problemen bij het plassen
▪
Recidiverende urineweginfecties
▪
Pijn in de bovenbenen
▪
Pijn bij lopen en/of zitten
▪
Seksueel overdraagbare ziekten
Relationele problemen
▪
Angst voor mannen of vrouwen in het algemeen of voor een man of vrouw in het bijzonder
Gedragsproblemen
Afwijkend seksueel gedrag
▪
Excessief en/of dwangmatig masturberen
▪
Angst voor lichamelijk contact of juist zoeken van seksueel getint lichamelijk contact
▪
Niet leeftijdsadequaat seksueel spel
▪
Niet leeftijdsadequate kennis van seksualiteit
▪
Angst om zich uit te kleden
▪
Angst om op de rug te liggen
▪
Negatief lichaamsbeeld: ontevredenheid over, boosheid op of schaamte voor eigen lichaam
▪
Schrikken bij aangeraakt worden
▪
Houterige motoriek (onderlichaam 'op slot')
▪
Geen plezier in bewegingsspel
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Signalen die specifiek zijn voor kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld
Gedragsproblemen
▪
Agressie: kopiëren van gewelddadig gedrag van vader of moeder (sommige kinderen, met
name jongens, kopiëren hun vaders gedrag door hun moeder of jongere broertjes/zusjes te
slaan)
▪
Opstandigheid
▪
Angst
▪
Negatief zelfbeeld
▪
Passiviteit en teruggetrokkenheid
▪
Zichzelf beschuldigen
▪
Verlegenheid
Problemen in sociaal gedrag en competentie
▪
Wantrouwen ten aanzien van de omgeving
▪
Gebrek aan sociale vaardigheden

Andere belangrijke signalen voor 0-12-jarigen
Signalen specifiek voor Pediactric Condition Falsification (PCF) en Factitious Disorder by
proxy (FDP)
Factitious Disorder by Proxy PCF (oude term: syndroom Münchhausen by Proxy (MBPS)) is een
ernstige vorm van kindermishandeling. Degene met dit syndroom (vaak moeder), komt liefdevol en
bezorgd over, zoekt zeer regelmatig intensieve medische hulp voor een kind, maar is zelf degene
die het kind bewust ziek maakt. Dit door toediening van middelen, het toebrengen van
verwondingen of infecties.
Pediatric Condition Falsification (PCF) is het hoofddeel van de diagnose bij het kind. Factitious
Disorder by Proxy (FDP) is het andere deel dat betrekking heeft op het mishandelende gedrag en
de intenties van ouders. In principe is dit een bewust proces dat na verloop van tijd overgaat in
minder bewuste patronen. Het hoofdmotief is om aandacht en erkenning af te dwingen van artsen
en andere professionals. De ouder doet dit voor zichtzelf, in de rol van zeer goede ouder.
Hoe is PCF te herkennen:
▪
Onderzoeksgegevens kloppen niet met het ziektebeeld
▪
Medische gegevens over eerdere behandelingen zijn moeilijk te verkrijgen
▪
Symptomen verdwijnen wanneer ouder en kind worden gescheiden
▪
Een broertje of zusje is overleden of eveneens vaak ziek
▪
De moeder schrikt niet terug voor ingrijpende onderzoeken of het onder narcose brengen
van het kind en daar zelfs op aandringt
▪
Voorvallen vinden in de avonden en weekenden plaats waarbij een beroep wordt gedaan op
andere artsen
▪
De volgende klachten worden gepresenteerd: bewusteloosheid, insulten, apneu, diarree,
overgeven, koorts, lethargie
▪
Het kind heeft een aanzienlijke ziektegeschiedenis met steeds andere klachten
▪
De moeder is werkzaam in de gezondheidszorg of beschikt over een zeer grote medische
kennis
▪
Het verhaal van moeder bevat kleine tegenstrijdigheden
▪ Vaak van arts wisselen
Het onderscheid met postnatale depressie bij de moeder, wiegendood of kinderen die niet goed
groeien veroorzaakt door iets anders dan PCF, is dat in deze gevallen de moeders vaak dankbaar
zijn als ze ontlast worden van de zorg voor hun kind, terwijl PCF-moeders die zorg niet willen
uitbesteden.
Signalen van kinderen die geconfronteerd zijn met seksueel grensoverschrijdend gedrag
van een ander kind
Naast onderstaande signalen kunnen de specifieke signalen bij seksueel misbruik duiden op
seksueel overschrijdend gedrag van kinderen onderling.
▪
Het kind heeft angst voor een bepaald kind
▪
Het kind is consequent boos op een ander kind
▪
Het kind komt geschrokken, bang of verward terug nadat het met een ander kind of
kinderen alleen is geweest
▪
Het kind wil consequent niet spelen met een bepaald kind
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Signalen van kinderen die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen naar andere
kinderen
Naast onderstaande signalen kunnen de specifieke signalen bij seksueel misbruik duiden op
seksueel overschrijdend gedrag van kinderen onderling.
▪
Het kind creëert een soort isolement rond het kind (apart nemen, zich afzonderen van de
groep)
▪
Het kind domineert of vertoont macht over een ander kind
▪
Veelvuldige seksistische uitingen
Kinderpornografie
Onder ‘productie van kinderpornografie’ wordt verstaan: het vervaardigen van een afbeelding en/of
het vastleggen op film, foto of iedere andere soort van informatiedrager, van kinderen beneden de
leeftijd van 18 jaar, die seksuele gedragingen moeten ondergaan, plegen en/of dulden.
Kinderen die gebruikt zijn voor het maken van kinderpornografie kunnen signalen afgeven die
duiden op seksueel misbruik. Daarnaast kan het kind de volgende signalen laten zien:
▪
Extreme angst voor het maken van foto's
▪
Angst voor opnamen met videoapparatuu
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Bijlage 4 – Observatielijst 0-12 jaar
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
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 2) ________________________________________

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
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?
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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 beroepskrachten?
10. Zijn er bijzonderheden over het gezin te melden? Indien mogelijk ook de bron vermelden.
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?
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Bijlage 5 – In gesprek met ouders en kinderen
Openheid is een belangrijke grondhouding in het contact met ouders. Zoek daarom zo snel mogelijk
contact met de betreffende ouders om de signalen te bespreken. Soms zal, als er sprake is van een
vermoeden, door het gesprek met de ouders het vermoeden worden wegenomen. In dat geval zijn
de volgende stappen niet meer nodig. Belangrijk is dat er wel een verslag wordt gemaakt voor in het
kind dossier. Worden de zorgen niet weggenomen, dan worden ook de volgende stappen gezet.
Heeft een beroepskracht/ aandachtsfunctionaris behoefte aan ondersteuning bij een gesprek dan kan
deze contact opnemen met afdeling Pedagogiek en/of Veilig Thuis.
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.

Tips –
▪
▪
▪
▪
▪

gesprek met ouders
Leg het doel van het gesprek uit
Bespreek zo feitelijk mogelijk de signalen die je hebt waargenomen
Nodig de ouder uit om daarop te reageren
Interpreteer de reactie van de ouder en check dit ook bij de ouder
Voorkomen eigen interpretaties of eigen meningen van de feiten

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 eventueel afdeling Pedagogiek/ 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 aandachtsfunctionaris of een gesprek zinvol en mogelijk is. Hier kan
wederom advies worden gevraagd aan afdeling Pedagogiek en/of Veilig Thuis.
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 kind dossier.
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Tips –
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

gesprek met kinderen
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.

▪

Spreek het kind niet om de situatie te ‘onderzoeken’, maar om het kind te ondersteunen
en het laten uiten van gevoelens en gedachten van het kind.

▪

Houdt rekening met de sterke loyaliteitsgevoelens van een kind ten opzichte van
zijn/haar ouders. De beroepskracht mag de ouders nooit afvallen in het gesprek met het
kind. Wel mag het gevoel van het kind worden verwoord of bevestigd.

▪

Wees voorzichtig met het stellen van gesloten vragen, hierdoor kan het kind worden in
de mond gelegd worden.

▪

Beloof nooit geheimhouding! Hierdoor kan je het vertrouwen van een kind ernstig
schaden.

Versie: december 2018
Pagina 40 van 43
Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag

Hoofdstuk 5
Veiligheid
Bijlage 6 – Het kind dossier
In een
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

kind dossier kunnen de volgende gegevens worden vastgelegd:
Datum, plaats, situatie en overige aanwezigen
Observaties van het kind
Signalen die duidelijk maken welke zorgen gezien en gehoord worden
Eventuele signalen die een vermoeden van seksueel grensoverschrijdend gedrag
bevestigen of ontkrachten
Contacten over de signalen
Gegevens die verstrekt zullen worden, aan wie en wat de reden daarvoor is
Stappen die worden gezet
Wat er ondernomen is om toestemming te krijgen, indien de ouder geen toestemming
geeft voor uitwisselen van gegevens
Besluiten die worden genomen
Vervolgaantekeningen over het verloop.

Beschrijf de signalen zo feitelijk mogelijk:
▪
Worden ook veronderstellingen vastgelegd, vermeld dan uitdrukkelijk dat het gaat om een
veronderstelling. Maak een vervolgaantekening als een hypothese of veronderstelling later
wordt bevestigd of ontkracht
▪
Vermeld de bron als er informatie van derden wordt vastgelegd
▪
Leg diagnoses alleen vast als ze zijn gesteld door een beroepskracht die hierin geschoold
is.

Bijlage 7 – Een draaiboek aanleggen
Er wordt geadviseerd dat de kinderopvangorganisatie een draaiboek opstelt als zich in de
organisatie incidenten voordoen waarbij er vermoedens bestaan van een mogelijk geweld- of
zedendelict door een collega. Dit geldt ook voor wanneer er sprake is van ernstig seksueel
grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling. In dit draaiboek wordt vanaf het eerste
moment van melding geregistreerd hoe men heeft gehandeld en wie men op welk tijdstip heeft
geïnformeerd en waarover.
Een draaiboek bestaat uit een registratie van een aantal actiepunten:
▪
Omschrijving incident
▪
Omschrijving van de maatregelen richting betrokken beroepskracht (non-actiefstelling)
▪
Contact met politie
▪
Consultatie van deskundigen
▪
De 'andere' ouders informeren
▪
Activiteiten met kinderen
▪
Omgaan met de pers
▪
Nieuwe meldingen
▪
Afronding
▪
Nazorg
▪
Opheffen crisissituatie
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Bijlage 8 – Signalen die kunnen duiden op mogelijk geweld- of zedendelict door een
collega
Deze bijlage bestaat uit 2 delen
1. Ongewenste omgangsvormen
2. Signalen die kunnen duiden op kindermishandeling gepleegd door een beroepskracht
Gebruik voor beide ook de signalenlijsten (bijlage 2) om tot een heldere onderbouwing te komen.
Ongewenste omgangsvormen
Een beroepskracht of bemiddelingsmedewerker kan een niet-pluis-gevoel hebben over het gedrag
van een andere collega of gastouder. Deze zullen vaak te maken hebben met ongewenste
omgangsvormen. Ongewenste omgangsvormen komen tot uiting in verbaal, fysiek of ander nonverbaal gedrag. Dit gedrag kan zowel opzettelijk als onopzettelijk zijn, maar degene die hiermee
wordt geconfronteerd ervaart het als ongewenst en onaangenaam.
Onder ongewenste omgangsvormen worden handelingen verstaan van alle vormen van
discriminatie, agressie, seksuele intimidatie, pesten en treiteren (hieronder beschreven). Ook gaat
het om combinaties van dit gedrag en andere vormen van ongewenst gedrag die in het verlengde
liggen of overeenkomen met het hieronder beschreven gedrag.
Seksuele intimidatie
Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om
seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag.
Voorbeelden van verbale seksuele intimidatie:
▪
Aanspreekvormen: bijvoorbeeld Alexia verbasteren tot Alexia
▪
Kinderen aanspreken met "Hé lekker ding!"
▪
Seksuele dubbelzinnigheden
▪
Uitnodigen tot seksueel contact
▪
Seksueel getinte grappen maken
▪
Stoere verhalen over seksuele prestaties vertellen
▪
Seksueel getinte opmerkingen maken over iemands uiterlijk
Voorbeelden van fysieke seksuele intimidatie:
▪
Handtastelijkheden
▪
Dwingen tot zoenen, knuffelen, strelen, geslachtsgemeenschap
▪
Geslachtsdelen (laten) strelen of betasten boven of onder de kleding
▪
Uitkleden
Voorbeelden van non-verbale seksuele intimidatie:
▪
Staren, gluren, lonken
▪
Iemand met de ogen uitkleden
▪
Seksueel getinte cadeautjes geven
▪
Confrontatie met kinderporno
▪
Het kind (deels) ontbloot filmen of fotograferen
▪
Het maken van obscene gebaren
▪
Iemand seksueel geladen afbeeldingen/brieven/berichtjes sturen of geven.
Agressie en geweld
Er wordt gesproken van agressie en geweld als het kind psychisch en/of fysiek, verbaal of nonverbaal wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen. Er zijn vier vormen van agressie en geweld:
1.
2.
3.
4.

Verbaal:
Non-verbaal:
Psychisch:
Fysiek:

schelden, schreeuwen, treiteren en beledigen
tegen iemand aandrukken, vasthouden, expres naar je toetrekken
lastigvallen, onder druk zetten, bedreigen met fysiek geweld en irriteren
schoppen, slaan, bijten, vastgrijpen en klemzetten

Discriminatie
Onder discriminatie wordt verstaan: elke vorm van ongerechtvaardigd onderscheid, elke uitsluiting,
beperking of voorkeur die ten doel heeft of tot gevolg kan hebben dat de erkenning, het genot of
de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens in de werk- of studiegerelateerde situatie teniet wordt gedaan of aangetast alsmede iedere uiting in woord, gebaar of
geschrift. Hierbij is sprake van ontoelaatbare opvattingen over achterstelling van mensen,
doelbewuste belediging of van grievend handelen jegens anderen op grond van diens godsdienst,
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele geaardheid of op enige andere
grond.
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Pesten en treiteren
Onder pesten en treiteren wordt verstaan: gedragingen waarbij sprake is van stelselmatig,
gedurende een langere periode, psychisch of fysiek vernederen, kwetsen of anderszins lastigvallen
van een persoon.
Signalen met betrekking tot seksueel misbruik door een beroepskracht
▪
Sterke afhankelijkheid van een kind ten opzichte van een beroepskracht of gastouder
▪
Beroepskracht of gastouder creëert een soort isolement rond het kind (bijvoorbeeld apart
nemen zonder dat daar een duidelijke aanleiding voor is of dat daar verslag van volgt)
▪
Veelvuldige seksistische uitingen
▪
Gespannen sfeer in de opvang
▪
Kind is bang, gespannen, wanneer specifieke beroepskracht dienst heeft of telkens
wanneer het met de specifieke beroepskracht of gastouder te maken heeft
▪
Extreem concurreren met kinderen/collega’s om de aandacht van de verdachte
beroepskracht of gastouder.

Bijlage 9 – Omgaan met de media
Als op een locatie van Mikz een incident plaatsvindt, is de kans groot dat ook de media hiervan op
de hoogte raken. Hier moet zorgvuldig mee omgegaan worden, en daarom wordt alle media
doorverwezen naar de directie. Alleen zij staan de pers te woord.
Enkele aandachtspunten bij het omgaan met de pers
▪
Denk na over de keuze van een passieve of actieve opstelling. Door zelf de pers te
informeren wordt wellicht erger voorkomen en wordt de regie min of meer in eigen handen
gehouden
▪
Wijs een vaste, liefst geoefende persoon aan die de contacten met de pers onderhoudt.
Overweeg daarbij of een persoon van buiten het team (bijv. een externe adviseur of een
bestuurslid) te verkiezen is omdat deze toch wat verder van de zaak afstaat
▪
Denk goed na over de boodschap: wat willen we wel/niet vertellen en hoe formuleren we
dat kort en concreet?
▪
Selecteer: wie staan we wel te woord en wie niet?
▪
Noteer voorwaarden: bijv. vragen vooraf op papier, afspraken over inzien en mogen
corrigeren van tekst voor publicatie
▪
Wanneer wordt de pers ingelicht? In ieder geval niet voordat personeel, ouders en
kinderen goed zijn ingelicht
▪
Wat is ons belang en van (direct) betrokkenen om in te gaan op vragen van de pers? Wat
is wenselijk, wat is nodig?
▪
Betracht openheid binnen grenzen: vertel de waarheid, tot de feitelijke kern beperkt.
Noem geen namen, bewandel geen zijpaden
▪
Zorg voor een adempauze: niet direct reageren in bijvoorbeeld een live uitzending, vragen
vooraf inzien, terug (laten) bellen, afspraak later op de dag
▪
Doe de contacten met de pers nooit alleen: bereid de boodschap samen met anderen voor,
neem iemand mee of laat iemand mee luisteren, evalueren samen.
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