
Training Meldcode Huiselijk Geweld 
en Kindermishandeling

Tijdens de training Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermis-

handeling leert u in drie bijeenkomsten hoe u huiselijk geweld 

en/of kindermishandeling kunt signaleren en hoe u ermee om-

gaat (Meldcode). De bijeenkomsten zijn ook los van elkaar te 

volgen. 

Bijeenkomst 1: Signaleren 

De eerste bijeenkomst gaat over het signaleren (van een 

vermoeden) van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. 

Tijdens de training doet u naast algemene kennis over huiselijk 

geweld en kindermishandeling, ook kennis op over het 

signaleringsproces. Hoe herkent u de signalen? En hoe inter-

preteert u ze? U krijgt inzicht in de invloed die eigen normen 

en grenzen spelen bij het beoordelen van opvoedingssituaties. 

Tot slot gaan we in op uw dilemma’s, twijfels en emoties die 

kunnen opspelen tijdens het signaleringsproces. 

Bijeenkomst 2: Handelen en samenwerken

Tijdens deze bijeenkomst leert u wat u moet doen als u een 

vermoeden heeft van huiselijk geweld en/of kindermishande-

ling. De nadruk ligt op het handelen binnen uw eigen organi-

satie en de samenwerking met andere organisaties. We gaan in 

op de volgende onderwerpen: 

- Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van de 

eigen organisatie 

- Taken en verantwoordelijkheden 

- Privacy en dossiervorming 

- Zorgplicht, meldrecht en meldplicht 

- De belangrijkste samenwerkingspartners 

Bijeenkomst 3: Communiceren met ouders/verzorgers 

U leert tijdens deze bijeenkomst hoe u een goed gesprek kan 

voeren met ouders/verzorgers van kinderen waarbij u iets 

opvallends heeft gezien, heeft gehoord of heeft geroken en 

waarover u zich zorgen maakt. In het gesprek is het belangrijk 

rekening te houden met de positie en emoties van ouders/

verzorgers. U leert om te gaan met weerstanden en dilemma’s.

De training geeft u inzicht en handvatten om ouders/verzorgers 

te betrekken bij uw waarnemingen (en eventuele zorgen). U 

wilt duidelijkheid krijgen of de ouders/verzorgers hetzelfde 

zien of ervaren. Samen met ouders/verzorgers kunt u eventuele 

vervolgstappen ondernemen om de zorgen weg te nemen. Het 

opbouwen van een samenwerkingsrelatie met de ouder is 

hierbij belangrijk. 

Tijdens deze bijeenkomst kunt u uw communicatieve vaardig-

heden oefenen met een trainingsacteur. 

Meer weten?

Voor aanmelding, kosten of meer informatie kunt u contact 

opnemen met: 

Corianne van der Lans  Joke Brans

c.vander.lans@hco.nl  j.brans@hco.nl
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De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is een stappenplan dat 

leerkrachten en pedagogisch medewerkers kunnen gebruiken als ze vermoedens 

van mishandeling hebben. De Meldcode is wettelijk verplicht voor alle scholen, 

kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang.    


