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Inleiding 

 

In het kader van kwaliteitszorg wordt de plicht opgelegd om een meldcode te hanteren voor huiselijk 
geweld en kindermishandeling, daaronder ook begrepen seksueel geweld, vrouwelijke genitale 
verminking (ook wel genoemd meisjesbesnijdenis) en eer gerelateerd geweld. De verplichting geldt 
voor organisaties en zelfstandige beroepskrachten in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, 
maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg.  
 
De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de branche kinderopvang is gebaseerd op 
het basismodel meldcode: Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Betreffend basismodel is ontwikkeld door het ministerie van VWS en bedoeld 
voor alle sectoren waar vanuit professioneel oogpunt met kinderen wordt gewerkt. Deze meldcode is 
speciaal toegeschreven naar de branche kinderopvang en daarbij aangepast aan de beroepspraktijk 
van GOB NL(Gastouderbureau NL) De meldcode geeft via een route aan hoe te handelen wanneer er 
signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarnaast bevat deze 
meldcode een route hoe te handelen bij vermoedens van kindermishandeling gepleegd door een 
beroepskracht en een route hoe te handelen wanneer er sprake is van seksueel grensoverschrijdend 
gedrag tussen kinderen onderling. Elke stap binnen de routes wordt afzonderlijk uitgebreid toegelicht. 
 
Bij deze meldcode is een toelichting ontwikkeld: Handleiding behorend bij Meldcode huiselijk geweld 
en kindermishandeling. Deze is bestemd voor alle beroepskrachten werkzaam in de branche 
kinderopvang. De handleiding geeft achtergrondinformatie en toelichtingen op elementen uit de 
meldcode. Voordat de meldcode wordt gebruikt is het verstandig eerst de handleiding te bestuderen. 
De meldcode kan niet zonder de handleiding geïmplementeerd worden binnen de 
kinderopvangorganisatie. Andersom kan de handleiding niet zonder de meldcode gebruikt worden. 
 
Deze volledige meldcode van GOB NL en de bijbehorende handleiding is te downloaden via de 
website www.GOBNL.nl. onder de rubriek documenten 
 
Let op: dit document betreft slechts de verkorte versie van de Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling van GOBNL. In deze verkorte versie zijn alleen de verschillende 
stappenplannen opgenomen over hoe u moet handelen in geval van een vermoeden op 
huiselijk geweld of kindermishandeling of het onderkennen van signalen hiervoor. Raadpleeg 
altijd de volledige versie, inclusief bijbehorende handleiding zoals weergegeven op 
www.GOBNL.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Begrippen 
 
Kinderopvang Verzamelnaam voor kinderdagopvang, buitenschoolse 

opvang, peuterspeelzaalwerk en gastouderopvang. 
 
Kinderopvangorganisatie Waar in deze meldcode gesproken wordt over 

kinderopvangorganisatie, wordt bedoeld een 
(kinderopvang)voorziening waar minimaal één van de vier 
kinderopvangvormen (dagopvang, peuterspeelzaal, 
buitenschoolse opvang, gastouderopvang) wordt aangeboden 
of sprake is van een voorschool. 

 
Gastouderbureau Het bureau dat bemiddelt tussen gastouders en vraagouders. 
 
Houder     Degene aan wie een onderneming als bedoeld in de  
     Handelsregisterwet 2007 toebehoort en die met die  
     onderneming een kindercentrum, gastouderbureau of een 
     peuterspeelzaal exploiteert. 
 
Directie Daar waar in deze meldcode en handleiding directie staat, kan 

ook gelezen worden houder, directeur, bestuur of stichting 
bestuur. 

 
Leidinggevende De persoon binnen de kinderopvangorganisatie die leiding 

geeft aan een of meer beroepskrachten. 
 
Beroepskracht De beroepskracht die binnen de kinderopvangorganisatie 

werkzaam is en die in dit verband aan kinderen zorg, 
begeleiding of een andere wijze van ondersteuning biedt. 
Hieronder vallen in ieder geval de pedagogisch medewerker, 
vrijwilliger1, gastouder2, peuterspeelzaalleidster, flexwerker, 
zelfstandige zonder personeel (zzp'er), 
gedragswetenschapper, leidinggevende, 
bemiddelingsmedewerker, directie. 

 
Vrijwilliger Degene die structureel al dan niet tegen een 

vrijwilligersvergoeding op regelmatige, niet incidentele basis 
werkzaam is in de kinderopvang en is belast met verzorging, 
opvoeding en bijdrage aan ontwikkeling van kinderen 

 
Aandachtsfunctionaris De beroepskracht werkzaam binnen de 

kinderopvangorganisatie met specifieke deskundigheid op het 
terrein van kindermishandeling en huiselijk geweld. Daar waar 
aandachtsfunctionaris wordt geschreven kan bijvoorbeeld 
gedacht worden aan bemiddelingswerker van het 
gastouderbureau, senior pedagogisch medewerker of 
leidinggevende. 

 
Ouders / verzorgers De volwassenen of volwassene die verantwoordelijk zijn / is 

voor de zorg en opvoeding van het kind; ouder(s), 
verzorger(s), voogd. Daar waar ouders geschreven wordt, 
wordt ook verzorgers of ouder / verzorger bedoeld. 

 
Vraagouder    De ouder die zijn kind naar de gastouderopvang brengt. 
 
Gastouder De natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder die 

gastouderopvang aanbiedt. De opvang kan plaatsvinden in 
het huis van de ouder of de gastouder. 

 
SHG     Steunpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 



 
Veilig thuis    Voorheen Advies- en Meldpunt Kindermishandeling 
 
Vertrouwensinspecteur Een vertrouwensinspecteur is werkzaam bij de Inspectie van 

het Onderwijs. De vertrouwensinspecteur heeft 
geheimhoudingsplicht en is bij wet uitgezonderd van het doen 
van aangifte. Voor de kinderopvang is de 
vertrouwensinspecteur als deskundige aangewezen door de 
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een houder 
van een kinderopvangorganisatie is verplicht om bij een 
vermoeden van een zeden- of geweldsdelict door een 
werknemer (met taken belast persoon) de 
vertrouwensinspecteur te raadplegen 

 
(Zeden) politie  De enige plek waar aangifte kan worden gedaan van een 

geweld- of zedenmisdrijf. Politie onderzoekt een vermoeden 
en doet aan waarheidsvinding. 

 
Volwassen huisgenoot  De volwassen huisgeno(o)t(en) van de gastouder die mogelijk 

in contact kom(t)(en) met de kinderen die worden opgevangen 
in het huis van de gastouder. 

 
Bemiddelingsmedewerker De beroepskracht werkzaam bij een gastouderbureau en die 

in dit verband bij gastouders en vraagouders bemiddelt en 
begeleidt. 

 
Hij     Waar gesproken wordt over hij kan zowel hij als zij van  
     toepassing zijn. 
 
 



Stap 2 
Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen SHG, Veilig thuis of 

deskundige 

Stap 3 
Gesprek voeren met de ouder (en indien mogelijk met kind) 

 
Stap 5A 

 
Hulp organiseren en effecten volgen 

Stap 4 
Wegen aard en Ernst en bij twijfel altijd raadplegen SHG of Veilig 

Thuis 
 

 
Stap 5B 

 
Melden en bespreken met ouders 

Stap 1 
 

In kaart brengen signalen 

I. Route bij signalen van huiselijk geweld en 
kindermishandeling 
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I. Route bij signalen van huiselijk geweld en 
kindermishandeling 

Stap 1:  

In kaart brengen van signalen  

De beroepskracht1: 

 Observeert kinderen en ouders; 

 Raadpleegt signalenlijst (bijlage 1 en 2); 

 Bespreekt signalen met aandachtsfunctionaris; 

 Deelt de zorg met ouders; 

 Registreert. 

 
Stap 2:  

Collegiale consultatie  

De aandachtsfunctionaris: 

 Consulteert: 

 Interne en externe collega’s; 

 Het SHG, Veilig Thuis of een deskundige op het gebied van letselduiding; 

 Eventueel andere organisaties; 

 Bespreekt uitkomsten consultaties met ouders; 

 Registreert. 

 

Stap 3:  

Gesprek voeren met de ouder  

De aandachtsfunctionaris: 

 Deelt de zorg met ouders; 

 Bespreekt indien mogelijk met het kind; 

 Registreert. 

 

Stap 4:  

Wegen aard en ernst van het huiselijk geweld of kindermishandeling 

De aandachtsfunctionaris: 

 Weegt het risico, de aard en ernst; 

 Vraagt bij twijfel altijd SHG of Veilig Thuis hierover een advies te geven; 

 Registreert. 

 
Stap 5a:  

Hulp organiseren en effecten volgen 

De aandachtsfunctionaris: 

 Bespreekt de zorgen met ouders; 

 Organiseert hulp door ouders en kind door te verwijzen; 

 Monitort of ouder en kind hulp krijgen; 

 Volgt het kind; 

 Registreert. 

 
 

 

 

                                                           
 



 

 

 

Stap 5b:  

Melden en bespreken met ouders 

De aandachtsfunctionaris: 

 Meldt het vermoeden bij het Veilig Thuis; 

 Sluit bij de melding aan bij feiten en gebeurtenissen; 

 Overlegt met Veilig Thuis over acties na de melding; 

 Monitort of ouder en kind hulp krijgen; 

 Volgt het kind; 

 Registreert 



Stap 2 
Direct in overleg treden met vertrouwensinspecteur 

 
Stap 1A 

 
Signaleren     

 
Stap 1B 

 
Direct melding doen van vermoeden 

Stap 3 
 

Aangifte doen 

Stap 4 
Handelen naar aanleiding van onderzoek politie 

Stap 5 
Nazorg bieden en evalueren 

II. Route bij signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een 
collega jegens een kind 
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II. Route bij signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een 
collega jegens een kind. 
 

Stap 1A 

De beroepskracht of bemiddelingsmedewerker: 

 Observeert; 

 Raadpleegt signalenlijst (bijlage 1, 2 en 3 uit de handleiding); 

 Registreert. 

 

Stap 1B:  

Direct Melding doen van vermoeden geweld- of zedendelict door een collega jegens een 

kind bij houder. 

De beroepskracht of bemiddelingsmedewerker: 

 Is verplicht het vermoeden van een geweld- of zedendelict door een collega jegens een 

kind direct bij de houder te melden. 

 

Stap 2:  

In overleg treden met vertrouwensinspecteur 

De houder: 

 Moet direct contact leggen met een vertrouwensinspecteur (overlegplicht) indien hij 

aanwijzingen heeft dat een collega een geweld- of zedendelict begaat of heeft begaan 

jegens een kind; 

 Krijgt advies van de vertrouwensinspecteur over al dan niet doen van aangifte; 

 Registreert 

 

Stap 3:  

Aangifte doen 

De houder: 

 Is verplicht bij redelijk vermoeden aangifte te doen bij de politie (aangifteplicht); 

 Stelt de beroepskracht in ieder geval voor de duur van het onderzoek op non-actief 

 Legt een draaiboek aan. 

 Raadpleegt het Veilig Thuis en /of GGD; 

 Regelt ondersteuning van kind en ouders; 

 Volgt het ingestelde onderzoek van de politie; 

 Registreert. 

 

Stap 4:  

Handelen naar aanleiding van onderzoek van de politie 

De houder of directie: 

 Rehabiliteert; 

 Waarschuwing af; 

 Neemt arbeidsrechtelijke maatregelen2; 

 Registreert. 

 
  

                                                           
 
2
 Voor gastouder en vrijwilliger: zie uitwerking in stap 4 van deze route 



Stap 5: Nazorg bieden en evalueren 

De houder, directie of leidinggevende: 

 Biedt nazorg voor ouders en kinderen; 

 Biedt nazorg beroepskrachten; 

 Organiseert ouderavonden; 

 Verwijst door naar externe hulp; 

 Evalueert de procedures; 

 Registreert. 



III. Route bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen 
kinderen onderling 

 

    Stap 1:  

   In kaart brengen van signalen 

   De beroepskracht: 

 Observeert; 

 Raadpleegt signalenlijst (bijlage 1 en 2 uit de handleiding); 

 Bespreekt signalen met collega’s en de leidinggevende; 

 Registreert. 
 

Stap 2:  

Melden van het gedrag bij leidinggevende 

De beroepskracht: 

 Meldt het gedrag bij leidinggevende; 

 Brengt de ouders van de betrokken kinderen op de hoogte. 
 

Stap 3:  

Beoordelen ernst van het gedrag 

De leidinggevende: 

 Raadpleegt het Veilig Thuis en/of GGD; 

 Gaat in gesprek met ouders van zowel het kind dat gedrag vertoont als met de ouders van de 

kinderen die met het gedrag geconfronteerd worden over het gedrag; 

 Taxeert de ernst van het gedrag: 
 Licht seksueel grensoverschrijdend gedrag: bespreken in het team, inschakelen externe hulp 

niet nodig; 
 Matig seksueel grensoverschrijdend gedrag: waarschuwing, inschakelen hulp; 
 Ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag: direct ingrijpen vereist, maatregelen conform 

stap 4; 

 Registreert in het kind dossier. 
 

Stap 4:  

Maatregelen nemen 

De directie: 

 Stelt een intern onderzoek in; 

 Schakelt experts in zoals GGD en Veilig Thuis; 

 Organiseert zorg voor kinderen en ouders; 

 Gaat in gesprek met ouders van kind dat gedrag vertoont én met de ouders van kinderen 

die geconfronteerd werden met het gedrag over de te nemen maatregelen. 
 

Stap 5:  

Handelen 

De directie: 

 Beslist naar aanleiding van het onderzoek over de opvang van het kind dat het gedrag 

heeft vertoond. 
 

 

 

 

 



Stap 6:  

Nazorg bieden en evalueren 

De directie: 

 Biedt nazorg voor ouders, kinderen en beroepskrachten; 

 Organiseert ouderavonden; 

 Verwijst door naar externe hulp; 

 Evalueert de procedures en registreert. 

 

 



Sociale kaart 

 

Via de website www.huiselijkgeweld.nl zijn alle plaatselijke organisaties als bureau jeugdzorg, 

meldpunt kindermishandeling, advies en steunpunten huiselijk geweld per stad/regio te vinden. 

Hieronder zijn voor de regio Friesland de belangrijkste contactgegeven opgenomen. 

 

Sociale kaart van GOB NL (Gastouderbureau NL) 

 

Organisatie :  Politie alarmnummer (bij noodsituaties) 

Telefoonnummer : 112 

 

Organisatie : Regiecentrum bescherming en veiligheid 

Telefoonnummer :058 - 233 37 77 

Website :www.regiecentrumbv.nl 
 

Organisatie : Veilig thuis (in regio) 

Telefoonnummer : 0800-2000 

Website : www.vooreenveiligthuis.nl/ 

 

Organisatie : Algemeen Maatschappelijk Werk 

Telefoonnummer : 088 - 5 335 300 

 

Organisatie : GGD Friesland 

Adres : Harlingertrekweg 58 Leeuwarden   

Telefoonnummer : 088 22 99 222 

Website : www.ggdfryslan.nl : 
 

Organisatie : Politie (ook sociale jeugd- zedenzaken) (in regio) 

Telefoonnummer : 0900-8844 

 

Organisatie : Centrum voor Jeugd en Gezin 

Website : www.opvoeden.nl 

 

Organisatie : Vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs 

Telefoonnummer : 0900 – 11 13 111 
 

Organisatie : 

Contactpersoon : 

Adres : 

Telefoonnummer: 

E-mailadres : 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
GOB NL 
 
Bezoekadres:     Postadres: 
Van Giffenstraat 6    Mr. PJ Troelstraweg 308 
8601 EX  Sneek    8919 AG  Leeuwarden 
 
T. 085-0160860 
E. info@gobnl.nl 
W.  www.gobnl.nl 
 

 
  
 
 



 


