
  
Er is een nieuwe website ontwikkeld door De Belangenvereniging van Ouders in de 
Kinderopvang (BOinK) in het kader van Beweging tegen Kindermishandeling voor 
professionals uit het onderwijs en in de kinderopvang: 
www.kindermishandelingonderwijskinderopvang.nl. 
  

 
 
Op de website staat betrouwbare, praktische en actuele informatie over 
kindermishandeling, waaronder huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag. De 
informatie is verdeeld in negen thema’s: 
 

 
De informatie geeft de professionals handvatten om signalen sneller op te merken, de 
meldcode eerder toe te passen en eventueel over te gaan tot melden bij Veilig Thuis. 
  
App meldcode 
Er is een app ‘meldcode kinderopvang’ gelanceerd die aansluit bij de website. In deze app 
worden de stappen van de meldcode doorlopen. Al slechts na twee dagen is deze app al 
duizenden keren gedownload! Download ook de app uit de App Store of Play Store. Meer 
over de app. 
  

'Werken met de meldcode' 
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Beknopte info meldcode. 
 
 
De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is verbeterd. Vanaf 1 januari 2019 
werken professionals hiermee. In de verbeterde meldcode wordt gebruik gemaakt van een 
afwegingskader. Dit afwegingskader beschrijft wanneer een melding noodzakelijk is en hoe 
goede hulp eruit ziet. 

5 STAPPEN 

Er zijn 5 stappen in de meldcode. In de eerste drie stappen breng je signalen zorgvuldig in 
kaart, overleg je met een deskundige collega en spreek je met de betrokkenen over de 
zorgen die je hebt. In stap 4 weeg je al deze informatie af. Als je zorgen zijn weggenomen, 
sluit je de meldcode. Heb je nog steeds een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk 
geweld, dan neem je in stap 5 een beslissing over melden en hulpverlenen. 

AFWEGINGSKADER 

In de verbeterde meldcode wordt gebruik gemaakt van een afwegingskader. Dit 
afwegingskader beschrijft wanneer een melding noodzakelijk is en hoe goede hulp eruit ziet. 
Nieuw in dit afwegingskader is, dat je vermoedens van acute of structurele onveiligheid altijd 
meldt bij Veilig Thuis. Bijvoorbeeld geweld met wapengebruik of ernstige letsels. Of 
voortdurende onveiligheid voor kinderen bij ernstige verslavingsproblematiek van hun vader 
of moeder. Volgens het afwegingskader meld je je vermoedens van onveiligheid ook als je 
zelf geen hulp kunt bieden of organiseren. Bijvoorbeeld omdat hulp verlenen niet je vak is. 
Of omdat de betrokkenen geen hulp accepteren. En je meldt wanneer het onveilig blijft, ook 
al is er hulp ingezet. 

VOORWAARDEN VOOR GOEDE HULP 

Ook nieuw is, dat het afwegingskader omschrijft aan welke voorwaarden goede hulp voldoet 
bij onveiligheid in gezinnen en relaties. Als je volgens de normen in je het afwegingskader 
een melding doet bij Veilig Thuis, overleg je met hen welke hulp je zelf kunt bieden of 
organiseren. Melden én hulpverlenen zijn zo mogelijk. Veilig Thuis kan dan langdurig zicht op 
veiligheid organiseren. Heb je zorgen over de veiligheid van kinderen, partners of ouderen? 
Gebruik de verbeterde meldcode. Zo werk je aan veiligheid en herstel voor alle betrokkenen. 
Augeo Foundation ondersteunt je graag bij het gebruik van een meldcode. 

 
De volledige meldcode is te vinden op de website van Welkom-Kind onder “Downloads” 
  



Diverse routes bij de meldcode 
 
Route 1: bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling 
 
Stap 1: In kaart brengen van signalen 
Stap 2: Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen Veilig Thuis of een deskundige op het 
gebied van letselduiding 
Stap 3: Gesprek met de ouder (en indien mogelijk met het kind) 
Stap 4: Wegen van het geweld aan de hand van het afwegingskader. Bij twijfel altijd Veilig 
Thuis raadplegen 
Stap 5: Beslissen over het doen van een melding en het inzetten van noodzakelijke hulp 
In stap 4 en 5 bevindt zich en afwegingskader, zie pagina 8 in het protocol. 
 
Route 2: bij signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een medewerker 
kinderopvang jegens een kind 
 
Stap 1A: Signalen in kaart brengen  
Stap 1B: Direct melding doen van vermoeden geweld- of zedendelict door een collega jegens 
een kind bij houder 
Stap 2: In overleg treden met vertrouwensinspecteur 
Stap 3: Aangifte doen 
Stap 4: Handelen naar aanleiding van onderzoek van de politie 
Stap 5: Nazorg bieden en evalueren 
 
Route 3: bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling 
 
Stap 1: In kaart brengen van signalen 
Stap 2: Melden van het gedrag bij leidinggevende 
Stap 3: Beoordelen ernst van het gedrag 
Stap 4: Maatregelen nemen 
Stap 5: Beslissen en handelen 
Stap 6: Nazorg bieden en evalueren 
 
 
 


