
Tips & tools  
om aandacht te schenken aan  

de aanpak van kindermishandeling
voor team, ouders en leerlingen

Er is maar één iemand nodig

om kindermishandeling
te stoppen

limburgtegenkindermishandeling@prvlimburg.nl
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Deskundigheidsbevordering op het gebied van signaleren, gespreksvoering,  

samenwerking bij vermoedens van kindermishandeling:

	 PO-Raad Beweging tegen Kindermishandeling: Dit is een samenwerkings- 

verband van de onderwijsorganisaties PO-Raad en VO-raad, de Algemene 

Vereniging van Schoolleiders (AVS), de branchekoepels Brancheorganisatie 

Kinderopvang (BK), Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) 

en Sociaal Werk Nederland (SWN), en de ouderorganisaties BOinK en Ouders 

& Onderwijs

	 Meer info: www.kindermishandelingonderwijskinderopvang.nl/

	 Toolbox kindermishandeling: 

 –  Stappenplan verbeterde meldcode (rijksoverheid.nl)  

 –  Afwegingskader 

 –  App meldcode kindermishandeling (download) 

 –  Brochure Kindermishandeling zien en samen aanpakken  

 –  Handleiding teamleergesprek kindermishandeling 

 –  One-pager ‘Alertheid voor de thuissituatie 

	 Signaleringswaaier (gratis aan te vragen via  

limburgtegenkindermishandeling@prvlimburg.nl) 

	 E-learning Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld voor het Primair 

Onderwijs van Augeo. De Beweging Limburg tegen kindermishandeling 

maakt zich sterk om kindermishandeling aan te pakken en te voorkomen.  

Het is van belang om professionals in het onderwijs te trainen  om mogelijke 

signalen op te pakken en te handelen, want ‘Er is maar één iemand nodig om 

kindermishandeling te stoppen....’ Augeo en de Beweging Limburg tegen  

kindermishandeling werken samen en met subsidie van de Provincie Limburg 

kunnen wij jouw online scholing bij Augeo Foundation voor de helft van de 

kosten aanbieden. Met de online scholing van Augeo versterk je de aanpak 

van kindermishandeling en leer je werken met de meldcode.

 Zo kun je ook op de basisschool voor nog meer kinderen het verschil maken! 

En dat is hard nodig. Nog steeds worden circa 119.000 kinderen in Nederland 

mishandeld, misbruikt of verwaarloosd.

 Willen jij en je team werken met de scholing van Augeo? Meld je  aan door 

een e-mail te sturen naar limburgtegenkindermishandeling@prvlimburg.nl. 

Let op: er is beperkte subsidie beschikbaar.

 

	 Augeo wil dat kinderen met liefde en in veiligheid opgroeien. Daarom versterken 

ze professionals, beleidsmakers en vrijwilligers om kindermishandeling en 

huiselijk geweld zo snel en doeltreffend mogelijk aan te pakken.  

Met (trainings-)aanbod, app “30 dagen kindermishandeling top-of-mind“ 

en challenge “het Kind Centraal!” 

	 De Landelijke Vereniging van Aandachtfunctionarissen Kindermishandeling  

(LVAK) verzorgt trainingen tot aandachtsfunctionaris kindermishandeling en 

bijscholingen.
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Signaleringswaaier kindermishandeling.
Beweging Limburg tegen Kindermishandeling

https://www.kindermishandelingonderwijskinderopvang.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode
https://www.poraad.nl/files/themas/school_kind_omgeving/afwegingskader_bij_meldcode_kindermishandeling.pdf
https://www.boink.info/nieuws/app-meldcode-kindermishandeling-al-ruim-6.200-keer-gedownload
https://www.nji.nl/nl/Kennis/Publicaties/NJi-Publicaties/Kindermishandeling-zien-en-samen-aanpakken
https://www.nji.nl/nl/Kennis/Publicaties/NJi-Publicaties/Handleiding-teamleergesprek-PO
https://www.poraad.nl/files/documents/wees-alert-voor-de-thuissituatie-voor-professionalspdf
mailto:limburgtegenkindermishandeling@prvlimburg.nl
https://www.augeo.nl/augeoacademy
https://www.augeo.nl/nl-nl/download-de-gratis-qurve-app
https://www.augeo.nl/kindcentraal?utm_source=augeocaroussel
https://lvak.nl/trainingen
https://lvak.nl/overzicht_bijscholingsdagen.html


	 Voor meer communicatiematerialen verwijzen wij u naar de laatste pagina.

	 Nieuwsbrief 2018  

Maak jij je zorgen als vrijwilliger? 
Wat kun je doen als vrijwilliger tegen kindermishandeling?
Jaarlijks krijgen bijna 120.000 kinderen in Nederland te maken met kindermishande-

ling. Eén iemand kan voor een kind in een dergelijke situatie al heel veel betekenen.  

De meeste meldingen over kindermishandeling komen nog altijd vanuit de politie. 

Buren, familie, kennissen of vrienden maken zelden een melding, terwijl waar- 

schijnlijk juist zij al veel eerder vermoedens hadden. 

De Beweging Limburg tegen kindermishandeling attendeert vrijwilligers op de gratis 

e-Learning ‘Zorgen over een kind, en nu?’ die Augeo beschikbaar heeft gesteld.  

De e-Learning leert vrijwilligers wat ze kunnen doen als zij vermoeden dat een 

kind thuis in de knel zit.

BEKIJK TRAILER
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https://www.wijzijnlimburg.com/IManager/MediaLink/899/74447/16801/1931799/
https://www.augeo.nl/vrijwilligers
https://www.augeo.nl/nl-nl/vrijwilligers/trailer


App Care Free 
De (gratis én anonieme) APP CARE-FREE is ontwikkeld door en voor jongeren  

in de leeftijd van 10-18 jaar en ouder.

CARE-FREE geeft informatie over kindermishandeling en wat je kunt doen als je je 

zorgen maakt over jezelf of een ander. Soms zijn er situaties waar een jongere zich 

niet prettig bij voelt en waarbij er sprake is van kindermishandeling. Wanneer je niet 

beter weet denk je dat deze situaties normaal zijn. Daarom heeft Naomy Rojnik, 

ervaringsdeskundige, de APP CARE-FREE ontwikkeld om jongeren tips te geven hoe 

ze dit bespreekbaar kunnen maken. 

De APP CARE-FREE is gratis te downloaden in de Google Play Store  
& Apple App Store.

CARE-FREE organiseert in samenwerking regelmatig bijeenkomsten, geeft presen- 

taties en gastlessen. Ook wordt lesmateriaal ontwikkeld om het onderwerp onder 

de aandacht te brengen binnen het onderwijs. Wil je meer informatie of heb je 

vragen mail dan naar appcarefree@outlook.com.

Klokhuisserie over kindermishandeling
Een serie van Klokhuis over kindermishandeling om het bespreekbaar te maken en 

het taboe over het onderwerp te doorbreken. Kinderen die mishandeld worden, 

zwijgen er vaak over uit angst voor de reactie van hun ouders en hun omgeving. 

Toch is erover praten de eerste stap naar een beter leven.

In vier afleveringen komen slachtoffers, ouders, kinderen, leerkrachten, hulpverleners 

en omstanders aan het woord. Zij vertellen openlijk over dit moeilijke thema en 

laten zien wat je kunt doen als slachtoffer of omstander. Klokhuis heeft bij de  

afleveringen ook een aanvullend lespakket gemaakt over Kindermishandeling  

voor groep 6, 7 en 8. Ga naar de website van Klokhuis.
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https://www.devereniginglimburg.nl/thema-s/gezondheid/app-care-free
https://play.google.com/store/apps/details?id=be.lucine_os.carefree&rdid=be.lucine_os.carefree
https://appsto.re/nl/h1gMgb.i
mailto:appcarefree@outlook.com
https://kindermishandeling.hetklokhuis.nl/


Boekentips:
	 Onderbouw PO:

 	 Melanie Meijer & Iva Bicanic • In je blootje

 	 Melanie Meijer & Iva Bicanic • De baas over je lijf

 	 Melanie Meijer & Iva Bicanic • Dat is fijn

 	 Ilona Lammertink & Els Vermeltfoort • Grote mensen mogen ook niet slaan

 	 Katrin Meier & Anette Bley • Knuffel heeft zorgen

 	 Gilles Tibo / Zaü • Het kleine meisje dat niet meer kon lachen

 	 Daniëlle Steggink • Kamil, de groene kameleon

 	 Ilona Lammertink • Voor dat geheim ben ik te klein

 	 Daniëlle Steggink • Daar zwemt Sonnie

	 Middenbouw PO:

 	 Martine Delfos • Sanne

 	 Marieke Otten • Laura’s geheim

 	 Martine Delfos • Blijf van me af – meisjes

 	 Martine Delfos • Blijf van me af – jongens

 	 Fonds Slachtofferhulp • Nee is oké

 	 Martine Delfos • Het is niet leuk!

 	 Martine Delfos • Pip, over opgroeien met psychiatrisch gestoorde ouders

 	 Roos Boum • Doodziek en springlevend?

	 Bovenbouw PO:

 	 Carry Slee • Razend

 	 Anke de Vries • Blauwe plekken

 	 Jacques Vriens • Groep 7 slaat terug

 	 Netty van Kaathoven • Guusjes geheim, over misbruik en vriendschap

 	 Trudy van Harten • Niemand mag het weten

 	 Martine Delfos • Dat nare gevoel

 	 Trude de Jong • Lastig
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www.weektegenkindermishandeling.nl/over/materialen

Posters en signaleringswaaiers zijn op te vragen via limburgtegenkindermishandeling@prvlimburg.nl

Download de Poster van Beweging 

Deel ook het CARE-FREE filmpje 

Nieuwsbrief 2018 ouders

Communicatietoolkit onderwijs Week Tegen Kindermishandeling 2020 
	 Brief voor ouders/verzorgers 
Beste ouders/verzorgers, 
Van maandag 16 november tot en met zondag 22 november 2020 vindt de Week Tegen Kindermishandeling plaats. 
We willen allemaal dat kindermishandeling stopt. Aandacht op scholen over het onderwerp is daarom belangrijk. 
Ook onze school besteedt aandacht aan de Week Tegen Kindermishandeling met verschillende activiteiten.  
Het kan zijn dat uw kind thuis hierover iets vertelt. 
Mocht u vragen hebben over deze week dan kunt u contact opnemen met (bijv. naam aandachtfunctionaris  
kindermishandeling of naam interne begeleider…). 
Maakt u zich zorgen over een situatie van huiselijk geweld of kindermishandeling? Neem dan contact op met  
Veilig Thuis via 0800-2000 (24/7 gratis bereikbaar). 
We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd over onze activiteiten. 
Met vriendelijke groet, 
	 Post voor Facebook 
Van maandag 16 november tot en met zondag 22 november 2020 vindt de Week Tegen Kindermishandeling plaats. 
Aandacht op scholen voor het onderwerp is belangrijk, omdat we allemaal willen dat kindermishandeling stopt.  
Ook wij besteden aandacht aan de Week Tegen Kindermishandeling met verschillende activiteiten zoals (…). 
	 Post voor Twitter 
De Week Tegen Kindermishandeling is gestart. Ook onze school  
besteedt aandacht aan het onderwerp met verschillende activiteiten.  
	 Nieuwsbericht voor de website 
Van maandag 16 november tot en met zondag 22 november 2020  
vindt de Week Tegen Kindermishandeling plaats. We willen allemaal dat  
kindermishandeling stopt. Aandacht op scholen over het onderwerp is  
daarom belangrijk. Ook onze school besteedt aandacht aan de Week  
Tegen Kindermishandeling met verschillende activiteiten, zoals…..
Mocht u vragen hebben over deze week dan kunt u contact opnemen  
met (bijv. naam aandachtfunctionaris kindermishandeling of naam  
interne begeleider…). 

Maakt u zich zorgen over een situatie van huiselijk geweld of kindermishandeling?  
Neem dan contact op met Veilig Thuis via 0800-2000 (24/7 gratis bereikbaar). 

‘ik vind het lastig om mijn geduld te bewaren’
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Herkent u zich hierin, weet  
dan dat u niet de enige bent

Hulp en een  
luisterend 
oor is er voor  
elke ouder
Alle vaders en moeders houden  van hun kinderen en willen goede ouders zijn. Ze willen goed voor  ze zorgen en liefde geven.  

Dit gaat niet altijd vanzelf.

U kunt hulp vragen bij mensen  in uw omgeving, of bij de opvang van uw kinderen, uw huisarts. 
www.vooreenveiligthuis.nl  
of T. 0800-2000

limburgtegenkindermishandeling@prvlimburg.nl

‘er zijn momenten 
dat ik zelf schrik 
van mijn eigen  
reactie’

‘ik weet dat het 
niet klopt wat 
ik doe, maar ik 
weet niet hoe 
ik het anders 
moet doen’

Communicatiematerialen
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https://www.weektegenkindermishandeling.nl/over/materialen
https://www.wijzijnlimburg.com/IManager/MediaLink/899/74447/19609/1931799/
https://drive.google.com/file/d/0B4Nx-EeUpnrFdzRiS21qeWFWcE0/view
https://www.wijzijnlimburg.com/IManager/MediaLink/899/74447/16801/1931799/
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