
Methode Safe You, 
Safe me

De aanpak Safe You, Safe Me haalt met een positieve insteek 

het onderwerp kindermishandeling uit de taboesfeer. Het 

draagt bij aan een positief schoolklimaat waar leerlingen, 

leerkrachten en ouders openlijk kunnen spreken over angsten, 

twijfels, opvoeden en kindermishandeling. Samen komen ze 

tot oplossingen.

Safe You, Safe Me helpt scholen bij het invoeren en daadwer-

kelijk gebruik van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermis-

handeling, die vanaf 1 juli 2013 verplicht is.

Inhoud

Safe You, Safe Me is als integraal pakket ontwikkeld en bestaat 

uit: 

1. Vier Trainingen voor leerkrachten: 

- module Signaleren 

- module Werken met de Meldcode

- module Communiceren 

- module Lespakket Safe You, Safe Me

Optioneel kunt u ook de E-learning volgen voor de modules 

Signaleren en Handelen. 

2. Een handleiding

3. Format voor een interactieve ouderbijeenkomst over het 

thema Grenzen stellen in de opvoeding

4. Innovatief lesmateriaal met onder andere filmmateriaal en 

een leerlingenboek

5. Filmmateriaal voor leerkrachten en ouders

6. Een digitaal handelingsprotocol bij vermoedens van 

kindermishandeling

Safe You, Safe Me wordt op maat ingevoerd op school. De 

invoering sluit aan op de beginsituatie van de school, op het 

bestaande school- en zorgplan, op de leerlingenzorg en op de 

zorgstructuur en bestaande programma’s rond sociale veilig-

heid op de school. De aanpak bestaat uit kennismaken met en 

een herhaling van het thema op drie niveaus (school, groep, 

individu: een integraal totaalpakket). 

Kosten

Per module: € 940,- (met uitzondering van de module 

Communiceren) 

Module Communiceren met acteur: € 1.400,- 

E-learning: € 15,- per persoon 

Interactieve ouderbijeenkomst (2 onderwijsadviseurs): € 940,- 

Interactieve ouderbijeenkomst (met 1 onderwijsadviseur en 

medewerker van de school): € 587,50 

Het implementatietraject en materiaal zijn hierbij niet inbe-

grepen. De kosten hiervan zijn afhankelijk van uw vraag.

Meer weten?

Voor aanmelding, kosten of meer informatie kunt u contact 

opnemen met adviseurs:

Corianne van der Lans  Joke Brans

c.vander.lans@hco.nl  j.brans@hco.nl
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Safe You, Safe Me is een innovatieve aanpak ter preventie van kindermishandeling 

voor basisscholen. De aanpak zorgt voor meer veiligheid en welzijn van leerlingen, 

leerkrachten en ouders. De aanpak is beschikbaar voor alle basisscholen en scholen 

voor speciaal basisonderwijs. 


