
 

 

 

 
 
Protocol Kindermishandeling         

 
 
Onder kindermishandeling verstaan wij: “Elke vorm van voor het kind bedreigende of gewelddadige interactie 
van fysieke, psychische of seksuele aard, die de opvoeders of andere personen met wie het kind in een 
afhankelijkheidsrelatie staat, actief of passief, opdringen waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt 
te worden berokkend aan het kind in de vorm van fysiek letsel en/of psychische stoornis”. 
 
Uitgangspunten: 
 De belangen van het kind staan centraal. 

 De privacy van zowel kinderen als ouders wordt door de pedagogisch medewerker gerespecteerd en ook 
bij het handelen in dit soort moeilijke situaties wordt zorgvuldig omgegaan met persoonlijke gegevens. 

 
Wat kan er gedaan worden bij het vermoeden dat een kind mishandeld wordt? 
Als er een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling bestaat moet het stappenschema zoals 
hieronder weergegeven gevolgd worden. Hierin staan een aantal stappen (fasen) omschreven die doorlopen 
moeten worden, alvorens een sterk vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling bevestigd kan 
worden. Er wordt in het schema onderscheid gemaakt tussen mishandeling door ouders/verzorgers van het 
kind en mishandeling door medewerkers van Olles Huis. Zie Stappenschema bij signalen van huiselijk geweld en 
kindermishandeling. 
Wanneer je vermoedt dat er sprake is van mishandeling in welke vorm dan ook, bespreek dit met de vennoten 
en collega’s (Fase 2). 
 
Mishandeling door ouders/verzorgers van het kind  
Er kan na het doorlopen van fase 1 en 2 besloten worden om advies in te winnen bij 'Veilig Thuis', Fase 3. Zij 
zullen helpen uitzoeken of er daadwerkelijk sprake is  van kindermishandeling. Dit gebeurt door bij personen en 
instanties die met het gezin te maken hebben op vertrouwelijke wijze informatie in te winnen. 
Veilig Thuis  garandeert vertrouwelijk omgaan met de gegevens. Als de melder dat wenst kan hij/zijn anoniem 
blijven voor de ouders/verzorgers. 
 
Mishandeling door medewerkers  
Na vaststelling van misbruik door een van de werknemers doet de werkgever melding bij de 
vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. 
Ook ouders kunnen melding doen bij de vertrouwensinspecteur. Voor melding is het Kamer van 
Koophandelnummer nodig.  
 
Meldrecht, meldplicht en zorgplicht  
In de Wet op de jeugdzorg (2005) is het meldrecht vastgesteld. Dit betekent dat je wettelijk het recht hebt een 
melding te doen en daarbij ook alle relevante gegevens over te dragen aan Veilig Thuis. Het belang van het kind 
gaat hierbij vóór het belang van de privacy van het gezin.  
In de wet op de Jeugdzorg is ook de meldplicht opgenomen: Wanneer een medewerker van een instelling het 
vermoeden heeft dat een medewerker van dezelfde instelling zich schuldig maakt aan kindermishandeling 
moet hij dit direct melden bij de vennoten. Deze hebben de plicht direct Veilig Thuis hiervan in kennis te 
stellen.  
Naast het meldrecht heeft iedere burger in Nederland een zorgplicht. Dit houdt in dat je de  
plicht tot zorgen voor het kind hebt. 
Naast deze rechten en plichten is er ook de privacywetgeving in de vorm van de Wet bescherming 
Persoonsgegevens. Dat betekent dat je niet zomaar gegevens zonder toestemming mag geven aan derden. Dit 
heet een conflict van belangen. Bij een conflict van belangen weeg je zorgvuldig de belangen die in het geding 
zijn af. Dat doe je door het protocol te volgen en door alle stappen die je zet, schriftelijk te vermelden in het 
dossier.  



 

 

 

Signalen van kindermishandeling overgenomen van de website van Veilig Thuis: 
Stil en teruggetrokken gedrag of juist heel druk 
schrikken van aanraking 
het kind wil niet graag naar huis 
het kind nodigt geen vriendjes uit thuis 
het kind is snel afgeleid in de klas, kan zich moeilijk concentreren 
vaak verwondingen hebben met ongeloofwaardige verklaringen 
onverzorgd uiterlijk, vieze kapotte kleren, ongewassen haren en lichaam 
ouders die schreeuwen tegen hun kind of vaak negatieve dingen zeggen 
een partner die je nooit buiten ziet 
iemand die angstig, schrikachtig of depressief is 
mishandeling, verwaarlozing van een huisdier 
 

Let op, elk geval is uniek, ga op je gevoel af. 
 



 

 

 
 
Een veilig thuis, Politie, Jeugdzorg, Vertrouwensinspecteur 
Veilig Thuis Haaglanden: 0800-2000; www.vooreenveiligthuis.nl  

Politie: 0900 8844  

Crisisdienst Bureau Jeugdzorg (bij noodsituaties): 070 3 79 51 60  

Vertrouwensinspecteur Inspectie van het Onderwijs 0900 11133111 

Kindertelefoon: 0800-0432 

 
Kamer van Koophandelnummer Olles Huis 

KvK nummer: 65852257 

 
 

 

http://www.vooreenveiligthuis.nl/


 

 

Fase 7: Nazorg; 

 Blijf alert op het welzijn van het kind; 

 Blijf signalen en zorgen melden bij Een veilig thuis 

 In een werkelijke crisis situatie is het van belang dat er ook nazorg voor de 
medewerkers is. 

Verantwoordelijkheid bij Juf(fen) en Bestuur. 

Verantwoordelijkheid bij Juf(fen) en Bestuur.  

Fase 1 
VERMOEDEN 

Fase 2 
OVERLEG 

Fase 3 
PLAN VAN AANPAK 

Fase 4 
BESLISSEN 

Fase 5 
HANDELEN 

Fase 6 
EVALUATIE 

Fase 7 
NAZORG 

Fase 1:Vermoeden;  De juf heeft een vermoeden; 

 Observeer en leg vast; 

 Onderzoek naar onderbouwing; 

 Leg waarnemingen voor aan collega’s en bestuur. 
Verantwoordelijkheid bij Juf(fen). 

Fase 2: Overleg;  

Fase 3a: Het uitvoeren van een plan van aanpak; 

 Consulteren  Een veilig thuis; 

 Overleg verzorger(s) kind; 

 Bespreken van resultaten. 
Verantwoordelijkheid bij Juf(fen) en Bestuur. 

2a. De juf bespreekt het onderbouwde 
vermoeden in het teamoverleg en met het 
bestuur; 

Bespreken in 
formatie; 

Plan van aanpak. 

2b. Werknemer of werkgever bespreekt 
het onderbouwde vermoeden met 
bestuur of vertrouwenspersoon; 

Bespreken informatie; 
Plan van aanpak. 

 

 

1a. De juf heeft een vermoeden 
van kindermishandeling door 
ouders/verzorgers kind 

1b. Een van de werknemers of de 
werkgever heeft een vermoeden van 
kindermishandeling of ongewenste 
(seksuele) omgangsvormen door 
medewerker(s) naar kind 

Fase 6: Evaluatie; 

 Evalueer het proces en de procedure, Juf(fen) en Bestuur samen; 

 Stel zo nodig afspraken bij en registreer dit. 
Verantwoordelijkheid bij Bestuur. 

Fase 4a: Beslissing; daarin de volgende mogelijkheden; 

 De vermoedens zijn na overleg met de betrokkenen niet bevestigd; 

 Na gesprek met verzorger(s) is duidelijk dat deze ook bezorgd zijn;  

 Na overleg met verzorger(s) blijft er ernstige twijfel bestaan.  

 Het vermoeden blijkt na het gesprek met de verzorger(s) gegrond.  

 Er ontstaat een crisis; Consulteren  Een veilig thuis; 

 Overleg verzorger(s) kind; 

 Bespreken van resultaten. 

 ssituatie. 
Verantwoordelijkheid bij Juf(fen) en Bestuur. 
Fase 5a: Handelen; 

 Wanneer de vermoedens na overleg met betrokkenen niet zijn bevestigd 
vernietig de aantekeningen en sluit de zaak; 

 Wanneer na gesprek(ken) met verzorger(s) duidelijk is dat verzorger(s) ook 
bezorgd zijn, doorverwijzen naar JGZ www.cjgdenhaag.nl; 

 Wanneer na overleg met verzorger(s) ernstige twijfel blijft bestaan spreek een 
extra observatieperiode af; 

 Wanneer het vermoeden na gesprek met verzorger(s) gegrond blijkt, wordt er 
een melding bij Een veilig thuis gedaan door het Bestuur; 

 Wanneer er een crisissituatie ontstaat wordt er gemeld bij politie en/of 
crisisdienst Jeugdzorg. 

Verantwoordelijkheid bij Juf(fen) en Bestuur. 

 
Stappenschema bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 

3b. Werkgever doet Melding bij 
vertrouwensinspecteur van 
Inspectie van het Onderwijs 
0900 1133111 
 

4b. De vertrouwensinspecteur 
overlegt met werkgever of er 
aangifte bij de politie moet 
worden gedaan 
 

5b. Werkgever doet 
aangifte 


