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Inleiding 

Voor wie? 
Voor alle medewerkers en stagiaires van HOPPAS Kinderopvang. 

Waarom? 
Dit document geeft duidelijkheid over hoe te handelen bij (vermoeden van) kindermishandeling. 
Tevens is duidelijk wie welke taak en rol heeft. 

Wat is de inhoud? 
In dit protocol staat beschreven hoe te handelen met duidelijke stappenplannen. Dit protocol is een 
handleiding wanner een medewerker of stagiaire kindermishandeling signaleert of vermoed. 
 
 

Voorwoord 
Kindermishandeling is geen eenduidig begrip. Wat iemand kindermishandeling noemt, heeft te 
maken met eigen normen en waarden, de manier waarop men zelf is opgevoed en de cultuur waarin 
men leeft. Het is van belang onderscheid te maken tussen kindermishandeling en minder gewenste 
opvoedingssituaties. Iedere ouder maakt immers wel eens fouten, is onredelijk of driftig of deelt een 
tik uit. Bij kindermishandeling is er echter sprake van structureel, stelselmatig, steeds terugkerend 
geweld of het ontbreken van zorg van de ouder(s) naar zijn/haar kinderen. 
 

Definitie van kindermishandeling 
Kindermishandeling is elke vorm van bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische 
of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een 
relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief, opdringen waardoor ernstige 
schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of 
psychisch letsel (Wet op de jeugdzorg, 2005). 
 
Hieronder vallen ook verwaarlozing en onthouden van essentiële hulp, medische zorg en onderwijs 
en het getuige zijn van huiselijk geweld. 
 

Vormen van kindermishandeling 

Lichamelijk mishandeling 
Er is sprake van lichamelijke mishandeling wanneer de verzorgers het kind verwonden. 
Voorbeelden: de verzorger slaat en schopt het kind, de verzorger brandt het kind met een sigaret, 
bijten, snijden, dwingen om schadelijke stoffen in te nemen. 
 

Lichamelijke verwaarlozing 
De verzorger is niet in staat of bereid tot het verschaffen van minimale zorg t.a.v. de lichamelijke 
behoeften van een kind op een of meerdere gebieden: voeding, kleding, onderdak, bezoek aan arts 
en/tandarts, hygiëne. 
Voorbeelden: de verzorger zorgt regelmatig niet voor eten voor de kinderen, het kind is vuil en heeft 
(langdurig en regelmatig) luizen, de verzorger zorgt niet voor een geschikte slaapplaats voor het kind. 
Het kind komt altijd met vieze luiers en heeft ernstige luieruitslag, het kind heeft medicijnen nodig, 
maar de verzorgers zorgen er niet voor dat het kind ze regelmatig krijgt, een kind wordt 's nachts vele 
uren alleen gelaten. 
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Emotionele mishandeling 
Vrijwel alle vormen van kindermishandeling brengen negatieve emotionele/psychologische 
boodschappen over naar het kind.  
Voorbeelden: de verzorger kleineert het kind vaak, er is sprake van partnergeweld, de verzorger 
geeft het kind de schuld van relatieproblemen, de verzorger staat geen vriendschap met 
leeftijdsgenootjes toe, het kind wordt achtergesteld bij andere kinderen uit het gezin, het kind wordt 
gepest, getreiterd, de verzorger houdt het kind vaak thuis om op jongere kinderen te passen; de 
verzorger is ervan op de hoogte dat het kind zich inlaat met illegale praktijken maar grijpt niet in; de 
verzorger verkoopt drugs in het bijzijn van het kind; het kind wordt ingeschakeld bij de verkoop van 
drugs. 
 
Getuige zijn van huiselijk geweld: kinderen die opgroeien in een gewelddadig gezin, voelen de 
spanning, horen de kreten, zien de verwondingen, willen tussenbeide springen en kunnen daardoor 
ernstige psychische schade oplopen. Die kinderen leven in constante angst. 
 

Emotionele verwaarlozing 
Het ontzeggen van warmte, aandacht, respect, contact, nooit eens knuffelen. 
 

Seksueel misbruik  
De verzorger heeft seksueel contact met het kind, probeert dit te hebben of laat het kind kijken naar, 
ter bevrediging van de seksuele gevoelens van de betrokken verzorger en/of uit geldelijk gewin.  
Voorbeelden: de verzorger laat het kind pornografisch materiaal zien, de verzorger betrekt het kind 
in wederzijdse masturbatie, de verzorger verkracht het kind. 
 

Werkwijze 
Wanneer er sprake is van enig vermoeden van kindermishandeling worden de stappen van de 
meldcode doorlopen. De mentor van het kind doorloopt deze stappen samen met de 
locatiemanager. De pedagogisch coach kan benaderd worden voor advies. De pedagogisch wordt 
altijd wel geïnformeerd over het vermoeden van kindermishandeling. 
 
De meldcode kent vijf stappen: 
Stap: Actie:        Door: 

1 In kaart brengen van signalen. Mentor en locatiemanager 

2 Overleggen met collega’s. Mentor 

3 Gesprek met ouder(s) om zorgen te uiten. Mentor en locatiemanager 

4 Beslissen om te gaan melden, om hulp in te schakelen of 
om het gezin te volgen. Mogelijk kan er anoniem advies 
ingewonnen worden bij Veilig Thuis door 
aandachtsfunctionaris. 

Mentor en locatiemanager, 
in samenspraak met 
aandachtsfunctionaris 

5  Melding doen bij Vellig Thuis (0800-2000). Directie, in afstemming 
met aandachtsfunctionaris 
en locatiemanager 

 
Op alle tablets staat de app ‘meldcode kindermishandeling’. Alle stappen staan 
hierin nader beschreven.  
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Melden bij Veilig Thuis  
Wanneer na het doorlopen van het afwegingskader wordt besloten dat er melding gedaan moet 
worden bij Veilig Thuis, verzorgt de directie de melding in nauw contact met mentor en 
locatiemanager. Hierna worde onderstaande stappen doorlopen:  
 

Melding  
1. Melding vindt plaats door directie bij Veilig Thuis (middels digitaal loket VT);  
2. Directie informeert vervolgens aandachtsfunctionaris en locatiemanager dat de melding is 

gedaan;  
3. Aandachtsfunctionaris verwerkt de melding in registratie overzicht;  
4. Locatiemanager informeert de mentor van het kind;  
5. Mentor van het kind legt dit vast in het kinddossier.  

 

Opvolging melding  
1. Veilig Thuis koppelt terug aan directie wat er wordt / is gedaan met de melding;  
2. Directie informeert aandachtsfunctionaris en locatiemanager over status melding;  
3. Aandachtsfunctionaris verwerkt terugkoppeling in registratie overzicht;  
4. Locatiemanager informeert de mentor van het kind;  
5. Mentor van het kind legt dit vast in het kind dossier;  
6. Mentor blijft gemaakte afspraken monitoren en bespreekt zorgen met ouders en/of 

zorginstanties wanneer hier weer aanleiding toe is. 
 
Wanneer er gesprekken gaan plaatsvinden omtrent de melding met alle betrokkenen zullen vanuit 
HOPPAS Kinderopvang met name de mentor en aandachtsfunctionaris.  
 
Verder vindt er een evaluatiemoment plaats op het moment dat de melding door Vellig Thuis 
afgesloten wordt. Hierbij zijn de mentor, locatiemanager, aandachtsfunctionaris en directie bij 
aanwezig. 


