Protocol Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de
kinderopvang
Vlietkinderen heeft de verantwoordelijkheid om effectief te reageren op signalen van
kindermishandeling en huiselijk geweld.
Het protocol Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag is een stappenplan
waarin staat hoe bijvoorbeeld een huisarts, kinderopvangmedewerker, leerkracht of
hulpverlener moet omgaan met het signaleren en melden van (vermoedens van) huiselijk
geweld en kindermishandeling. In de wet staat beschreven dat kinderopvangorganisaties
een meldcode moeten hebben én het gebruik ervan moeten bevorderen.
Vanaf juli 2013 is het landelijk verplicht om volgens de vijf stappen van de Meldcode
huiselijk geweld en kindermishandeling te handelen.
Vanaf 1 januari 2019 is de Meldcode aangescherpt. Wat houdt dit in?:
In de Meldcode staan de volgende vijf stappen:
1. In kaart brengen van signalen.
2. Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig Thuis: het
advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Of een deskundige
op het gebied van letselduiding.
3. Gesprek met de betrokkene(n).
4. Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel
altijd Veilig Thuis raadplegen.
5. Beslissen over het (zelf) organiseren van hulp of melden.
Aanscherping stap 4 en 5 per 1 januari 2019. Met ingang van 1 januari 2019 geldt
een aanscherping van stap 4 en 5 van de Meldcode.
In stap 4 wegen beroepskrachten op basis van de informatie uit stap 1 tot en met 3 af of
zij een vermoeden hebben van huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarbij bepalen
zij met behulp van een afwegingskader of er sprake is van acute of structurele
onveiligheid.
In stap 5
nemen beroepskrachten twee beslissingen:
a. Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?
b. Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk?
Afwegingskaders
Om te bepalen of er sprake is van acute of structurele onveiligheid maken
beroepskrachten gebruik van de afwegingskaders voor hun specifieke beroepsgroep. Als
er na gebruik van de afwegingskaders geen sprake blijkt van acute of structurele
onveiligheid staat het de beroepskracht nog steeds vrij om bij Veilig Thuis te melden.
Voor meer informatie verwijzen we naar het Protocol Kindermishandeling:
https://www.boink.info/stream/protocol-kindermishandeling-en-grensoverschrijdendgedrag-voor-de-kinderopvang2018definitief.pdf/20180702215911
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Voor vragen kunt u terecht bij de manager pedagogiek en/of de zorg
coördinator van Vlietkinderen.
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