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Inbedding van het protocol ‘Vermoeden kindermishandeling’ binnen de 
CursusBSO 
 
Hoe wordt het gebruik van dit protocol geborgd binnen de CursusBSO? 
 
1. Het protocol kindermishandeling wordt aan elke nieuwe medewerker (digitaal) uitgereikt. Wij 
bespreken de inhoud en eventuele vragen tijdens de protocollenavond die in elke periode 
gehouden wordt.  
 
2. Jaarlijks zal er, tijdens de evaluaties van de dagdelen, aandacht besteed worden aan het 
protocol kindermishandeling.  
 
3. Tijdens de observaties van de groepen, die minimaal 2x per jaar plaatsvinden worden de 
individuele kinderen besproken door de docent en coördinator. Tijdens dit gesprek is er specifiek 
aandacht voor het wel en wee van de kinderen en kunnen vermoedens van kindermishandeling 
met elkaar gedeeld worden. 
 
Wij vertrouwen erop op deze manier de medewerkers en coördinatoren voldoende handvatten 
mee te geven om bij een vermoeden kindermishandeling snel en adequaat te kunnen handelen. 
 
Utrecht, maart 2023 
 

  

Cursus en opvang inéén! 
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HOE TE HANDELEN BIJ VERMOEDEN(S) EN/OF ZELF 
WAARGENOMEN SIGNALEN VAN KINDERMISHANDELING  

STAP 1: MEDEWERKER → SIGNALEREN en NOTEREN 
 
MEDEWERKER uit het vermoeden op basis van eigen of andermans professionele 
inschatting. Breng de COÖRDINATOR van jouw locatie zo snel mogelijk op de hoogte van 
jouw vermoedens en noteer het vermoeden met alle relevante feiten in het zorgdossier. 
Hierbij is het privacy-reglement onverkort van toepassing.  
Loopt iemand (acuut) lichamelijk gevaar? Politie of 112!  

N.B.1: Als het gaat om een vermoeden waarbij een collega betrokken is, breng dan direct 
de DIRECTEUR op de hoogte en bespreek dit (nog) niet met collega’s.  

N.B.2: Als het gaat om een vermoeden waarbij de houder betrokken is, overleg dan met 
de deskundige conform art. 1.51b lid 2 Wet Kinderopvang, of doe direct aangifte. 

STAP 2 → COÖRDINATOR → DIRECTEUR  
 
De Coördinator brengt de DIRECTEUR zo snel mogelijk op de hoogte van jouw 
vermoedens en houdt hem/haar op de hoogte van relevante ontwikkelingen. De 
DIRECTEUR neemt vanaf stap 2 de regie, coördineert en monitort. De DIRECTEUR kan 
overleggen met de huisarts van het kind/gezin of raadpleegt zo nodig Veilig Thuis.  

STAP 3 → DIRECTEUR → SPREKEN  

De DIRECTEUR heeft een gesprek met ouders/verzorgers. Dit kan samen met coördinator 
of beroepskracht. 

STAP 4 → DIRECTEUR → AFWEGEN  

De DIRECTEUR weegt het geweld/de kindermishandeling aan de hand van het 
afwegingskader. Bij voorkeur worden ook andere professionals gesproken die betrokken 
zijn bij kind en gezin.  
 

 

AFWEGINGSKADER:  
Is er op basis van de overgedragen feiten een vermoeden?  
Zo nee, afsluiten, zo ja: Is er sprake van een actute of structurele situatie?  
Zo ja: melden bij Veilig Thuis, zo nee: Is hulp mogelijk en wordt deze geaccepteerd?  
Zo nee: melden bij Veilig Thuis, zo ja: Bied hulp aan en leidt de hulp tot het gewenste 
resultaat?  
Zo nee: melden bij Veilig Thuis. Zo ja, blijf hulp bieden, totdat dit niet meer nodig is. 
 

STAP 5 → DIRECTEUR → BESLISSEN  

De DIRECTEUR beslist: hulp organiseren of melden. De beslissing wordt besproken met 
alle betrokkenen. Zo nodig worden de stappen 3, 4 en 5 herhaald.  
-Bij geaccepteerde hulp wordt de voortgang gemonitord.  
-Bij risico wordt Veilig Thuis (0800 2000) ingeschakeld.  
-Bij acuut gevaar wordt de politie ingeschakeld.  

N.B. Als het gaat om een vermoeden waarbij een medewerker de mogelijke dader is, dan 
doet DIRECTEUR op grond van art. 1.51b lid 2 Wet Kinderopvang direct aangifte en stelt 
onverwijld de deskundige genoemd in art. 1.51b lid 2 Wet Kinderopvang op de hoogte. 
 



 
 

 
VEILIG THUIS tel. 0800-2000  Bellen voor advies, bij twijfel of voor hulp (kan ook anoniem) en/of kijk op 
www.vooreenveiligthuis.nl  
Download de gratis app: ‘Meldcode’ voor alle informatie over de meldcode, signalen, het stappenplan en het 
afwegingskader. 

 


