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Heb ik een 
vermoeden?

Acceptatie 
van hulp?

Gewenst 
resultaat?

MELDCODE
KINDERMISHANDELING

Observeer het kind
Breng signalen in kaart (dossier/app)

Bespreek je zorg met de aandachtsfunctionaris
Bespreek je zorg met betrokkenen

Documenteer

Hi!

Hi!

Heb je een vermoeden van kindermishandeling door een houder/organisatie? 
Volg dan ook bovenstaand proces en schakel de vertrouwensinspecteur 
van de Inspectie van het Onderwijs in via 0900-1113111.

04Afwegingskader

Beslissing
hulp of melding

Beoordeel de risicotaxatie en documenteer

Beslis aan de hand van uitkomst afwegingskader. 
Bespreek melding met betrokkenen en documenteer.

Afsluiten en 
vastleggen

Hulp 
mogelijk?

Actuele en/of
structurele 

onveiligheid?

janee

nee

nee

nee

nee

ja

ja

ja

ja

Melden bij
Veilig Thuis

Hulp bieden

02

03

inclusief afwegingskader

01Signaleren

Collegiale consultatie

Bel 0183 - 610 200 of kijk op www.kinderoase.nl

Gesprek met ouder

Bespreek signalen met bemidd. medewerkster
Overleg met aandachtsfunctionaris (advies)
Neem contact op  met Veilig Thuis (advies) 
Geef (indien van toepassing) signaal in verwijsindex
Documenteer

Ga gesprek aan met betrokkenen
(i.s.m. bemiddelingsmedewerkster)

Benoem enkel feiten en waarnemingen
Documenteer

Infographic

Met Veilig Thuis kan op ieder moment contact worden 
opgenomen voor (anoniem) advies.

Maak gebruik van een signalenlijst (zie Meldcode app VWS in 
appstore) om het vermoeden verder te onderbouwen. Misschien 
valt het vermoeden wel weg. 

Wees zorgvuldig met wie je je zorgen deelt. Zorg dat dit soort 
gevoelige informatie binnen het professionele circuit blijft.

Leg alle signalen (en alle vervolgstappen) objectief en feitelijk 
vast in het kinddossier. Deze dient in een gesloten kast met slot 
of digitaal wachtwoord te worden bewaard.

Neem je verantwoordelijkheid, verdiep je in de signalen van 
Kindermishandeling en ken de meldcode. 

Ieder kind verdient een veilig thuis
Daar zorgen wij met elkaar voor

Vragen?
Zorg dat je weet hebt van de sociale kaart en deze spoedig kunt 
vinden. Kinderoase heeft deze sociale kaart in de online omgeving 
en op de website staan.

TIP

Je staat er niet alleen voor

Jouw persoonlijke bemiddelingsmedewerkster
Bianca Krul of Floortje Francke, Gastouderbureau Kinderoase B.V.

De aandachtsfunctionaris
Floortje Francke, Gastouderbureau Kinderoase B.V.

Veilig Thuis
Een luisterend oor en onafhankelijk advies.

0183 - 610 200

0183 - 610 200

0800 - 2000

We doen dit samen.


