
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Bij kinderdagverblijf Koetje boe hebben we ervoor gekozen om te werken met de meldcode 

huiselijk geweld en kindermishandeling van de brancheorganisatie kinderopvang omdat dit 

een erg duidelijk en uitgebreid protocol is waar we veel steun aan hebben binnen ons 

kinderdagverblijf.  

In de nieuwe meldcode is vastgelegd dat ieder kinderdagverblijf met een 

aandachtsfunctionaris gaat werken. De aandachtsfunctionaris heeft een centrale en 

adviserende rol in de stappen rond het signaleren en handelen bij vermoedens van huiselijk 

geweld en kindermishandeling. Binnen kinderdagverblijf Koetje Boe is Tamara Smits de 

aandachtsfunctionaris. Er is voor Tamara gekozen omdat ze een open houding heeft in haar 

communicatie en alle collega’s haar vertrouwen. Ze kan heel goed objectief situaties 

bekijken en hierin handelen. En dit is wat heel belangrijk is in de functie als 

aandachtsfunctionaris. Tamara is pedagogisch medewerkster op de babygroep en werkt al 

vanaf 2012 bij kinderdagverblijf Koetje Boe. 

We hebben met ons hele team een cursus gevolgd over hoe we moeten gaan werken met de 

nieuwe meldcode kindermishandeling. Aan het einde van deze cursus kregen we een toets 

en iedereen is geslaagd voor deze cursus. Iedereen is nu op de hoogte over hoe we moeten 

werken met de nieuwe meldcode.  

Om de meldcode actueel te houden binnen het kinderdagverblijf is Tamara bezig om een 

systeem te bedenken zodat we continu op de werkvloer bezig zijn met de meldcode. Zo 

dachten we aan bijvoorbeeld af en toe een casus op de werkvloer te bespreken, we 

verzinnen een situatie en hoe zouden we hier op handelen als pedagogisch medewerkers. Zo 

proberen we de meldcode en de kwaliteit binnen het kinderdagverblijf goed te houden. 

We vinden de kwaliteit van de opvang erg belangrijk waardoor we meer willen gaan scholen 

op het gebied van kindermishandeling. Op 14 december 2018 gaan Tamara Smits en Debbie 

Verheijen een cursus volgen over werken met het vlaggensysteem. Het vlaggensysteem is 

een methodiek om te beoordelen of seksueel gedrag past bij de normale ontwikkeling van 

een kind of juist grensoverschrijdend is. Na aanleiding van deze cursus zullen wij de andere 

pedagogisch medewerkers leren wat wij op deze cursus geleerd hebben. 

We gaan structurele scholing opnemen in ons opleidingsplan zodat iedereen met regelmaat 

scholing krijgt over huiselijk geweld en kindermishandeling. 


