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0900-1231230

Kindermishandeling en het 
onderwijs

Belangrijke vindplaats 
• Tijdsfactor
• Mate van contact

• Mate van professionaliteit

Belangrijke bron van steun 
(beschermende factor)
Belangrijke bron van informatie
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Contact Onderwijs-AMK 2006

10 % van de adviesvragen

7 % van de meldingen 

komen uit het onderwijs

Kindermishandeling
Wat kan de school doen

Maak het bespreekbaar binnen de school
Investeer in relaties met ouders
Reageer op zorgen in een vroeg stadium 
Wees ondersteunend, niet beschuldigend
Wees extra alert bij kwetsbare leerlingen/ 
gezinnen
Vraag tijdig advies, o.a. bij het AMK
Wees vasthoudend 
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Wat kan de school van het 
AMK verwachten

Deskundigheid op het gebied van KM
Uitvoerbare adviezen
Als de rol van de school is uitgespeeld neemt 
het AMK de verantwoordelijkheid over
Het AMK werkt snel waar nodig 
Het belang van het kind staat voorop
Professionaliteit van de docent/leerkracht 
wordt serieus genomen
AMK houdt school op de hoogte; 
terugkoppeling

Wat kan AMK van het 
onderwijs verwachten

School trekt tijdig aan de bel
Werkt volgens de meldcode KM
Concrete signalen van zorg
De zorgen worden met ouders besproken 
tenzij…
Zo mogelijk schakelt school hulp in
Bij klachten; ga in gesprek met het AMK 
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Dilemma’s onderwijs

Is het wel kindermishandeling
Ik wil niet vals beschuldigen
Ouders doen zo hun best
Wat als ouders boos worden
Angst voor de gevolgen; kind van school
Waar begin je aan, ik kan het niet, geen 
tijd,…Is het wel mijn taak
Mag ik me er wel mee bemoeien

Meldcode
kindermishandeling

Het gebruik wordt nadrukkelijk geadviseerd
voor elke instelling die met kinderen en /of 

jongeren werkt. Advies; opname in kwaliteitscriteria

Doel Meldcode:
•Beroepskrachten zijn in staat 
kindermishandeling te signaleren en weten 
wat zij kunnen doen.
•Beroepskrachten zijn aanspreekbaar op hun 
verantwoordelijkheid in de aanpak van 
kindermishandeling.



5

Stappenplan 

1. Vermoeden,  op basis van concrete signalen
2. Overleg, intern extern
3. Nader Onderzoek, zorgen delen in gesprek 

met kind en/of ouders
4. Hulp op gang brengen; verwijzen, opnieuw 

overleggen of melden bij AMK
5. Evaluatie
6. Nazorg

Wat doe je bij een vermoeden van kindermishandeling 
of huiselijk geweld

Advies

Een- of meermalig contact (Advies of Consult)

Handelingsadvies 

Verantwoordelijkheid blijft bij adviesvrager

Registratie: gezin blijft anoniem

Kern is meedenken en coachen
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Melding

Onderzoek:

• Gesprek met ouders (huisbezoek)

• Gesprek met kind

• Overleg met professionele informanten

Verwijzing / overdragen aan hulpverlening

Terugkoppeling aan melder/informant

Rappel

Mogelijkheden na AMK 
onderzoek

Geen kindermishandeling:

Kindermishandeling niet 
bevestigd:

Wel kindermishandeling: vrijwillige hulpverlening op 
gang brengen

Raad voor de Kinder-
bescherming inschakelen

Aangifte doen

alert blijven

afsluiten en vernietigen
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Anonimiteit t.o.v. het gezin

- Sociale omgeving: altijd mogelijk, 

tenzij…

- Professionals: wel mogelijk, niet 

wenselijk 

- Jeugdhulpverleners; niet mogelijk, 

tenzij…

Anonimiteit

Afwegingen:

• Impact op het gemelde gezin/kind

• Herleidbaarheid en werkbaarheid

• Verantwoordelijkheid professional

• Veiligheid melder 

• Vertrouwensrelatie met cliënt
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Beroepsgeheim:
belang van het kind heeft voorrang

Een persoon die is gebonden aan geheim-
houdingsplicht 
kan zonder toestemming van degene die het betreft 
(ouders en/of kind) inlichtingen verstrekken aan het 
AMK
als dit noodzakelijk wordt geacht om een situatie van 
kindermishandeling te beëindigen of een redelijk 
vermoeden van kindermishandeling te onderzoeken.  

Wet op de jeugdzorg artikel 53, lid 3

Wat slachtoffers het meeste 
pijn doet, is niet de wreedheid 
van de pleger, maar het 
zwijgen van de omstanders.


