Meldcode kindermishandeling
Als Pedagogisch medewerker in de kinderopvang hoop je nooit te maken te krijgen met
kindermishandeling maar uit onderzoek is gebleken dat jaarlijks zo’n 120.000 kinderen worden
mishandeld. Een schrikbarend hoog aantal waar we onze ogen niet voor mogen sluiten. Daarom is
door de wet vanaf het voorjaar 2013 de meldcode kindermishandeling verplicht gesteld, o.a. binnen
de kinderopvang.
Per 2019 is de meldcode vernieuwt en zijn er twee stappen aan de weging toegevoegd.
Doel van deze meldcode is het voorkomen of voortijdig stoppen van kindermishandeling of huiselijk
geweld. Ook wil de meldcode de kwaliteit van handelen van professionals verbeteren bij signalen van
huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode geeft duidelijkheid over de te nemen stappen.
Onder kindermishandeling wordt o.a. verstaan lichamelijke verwaarlozing, lichamelijke
mishandeling, emotionele verwaarlozing, emotionele mishandeling, seksueel misbruik en het
getuige zijn van huiselijk geweld.
In de meldcode wordt gewerkt met een stappenplan. Elke stap beschrijft precies wat er moet
gebeuren, door en met wie dat gedaan wordt, waar extra informatie te vinden is, wanneer de
signalenlijst gebruikt kan worden door de pedagogisch medewerkers ( in deze signalenlijst is na te
lezen welke signalen er te zien kunnen zijn bij de verschillende vormen van kindermishandeling),
waar eventueel hulp gezocht kan worden en wanneer een melding moet worden gedaan bij
Veilig thuis .
De ouders of verzorgers van het kind waarover de pedagogisch medewerkers zich zorgen maken
worden ALTIJD vanaf het begin betrokken bij dat wat er speelt. De zorgen worden besproken met de
ouders om o.a. te kijken of er herkenning is, en of zij er eventueel samen iets aan kunnen doen.
Ook worden de ouders tijdig geïnformeerd over een eventuele melding bij Veilig thuis. Ouders
mogen bezwaar maken tegen een melding en zullen dan worden gehoord. In principe wordt voor een
melding door de pedagogisch medewerkers toestemming gevraagd aan de ouders, maar in zeer
ernstige situaties mag er een melding worden gedaan zonder toestemming van de ouders.
De beroepskrachten binnen de kinderopvang hebben een beroepsgeheim. Zij mogen geen
persoonlijke informatie over een kind doorgeven aan derden. Maar op basis van het meldrecht voor
vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld bestaat het recht om zo nodig zonder
toestemming van de ouders informatie over het kind door te geven op verzoek van Veilig Thuis.
Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, of wilt u meer lezen over dit onderwerp, komt u dan
even naar één van onze pedagogisch medewerkers, of kijk op één van deze sites:
http://www.veiligthuisnoordoostgelderland.nl / telefoon nummer: 0800-2000
www.jso.nl (klik dan rechts op het kopje “kinderopvang”)
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland
Linie 556
7325 DZ Apeldoorn
voor professionals: 088-500 1155

