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Aanbod Training en Intervisie voor Aandachtsfunctionarissen en Teamtrainingen Meldcode huiselijk 
geweld en kindermishandeling schooljaar 2020-201 
 
1.  TEAMTRAINING HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING  

In elke klas zit gemiddeld 1 kind die thuis verwaarloosd, mishandeld of getuige is van geweld tussen 
de ouders. Om dit kind te helpen zullen leerkrachten zorgsignalen van het kind of de ouders moeten 
opvangen om vervolgens ook te handelen volgens de stappen van de meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling. De basistraining geeft handvatten om dit signaleringsproces binnen de school 
zorgvuldig te doorlopen. 

Onderwerpen van de basistraining zijn: 
1. Kennis over huiselijk geweld en kindermishandeling: 

 wat zijn de vormen van geweld en verwaarlozing 

 wat zijn de bijbehorende signalen 

 wat zijn de gevolgen op korte en lange termijn 
2. Wat zijn de stappen van de meldcode en wie is waarvoor verantwoordelijk binnen de school. 
3. Hoe verloopt het signaleringsproces: 

 welke rol spelen de eigen waarden, normen en overtuigingen in het signaleringsproces. 

 hoe worden signalen zo objectief mogelijk in kaart gebracht (dossiervorming) 
4. Korte uitleg over de taken van Veilig Thuis en de (jeugd)hulpverlening. 

 
Doelgroep: schoolteam basisschool  
Aanmelden: stuur een mail naar r.robison@po-zk.nl met opgave van voorkeursdatum. 
Duur: 3 uur, locatie: op eigen school. 

Indien er eerder een training door het team is gevolgd, kunnen de onderwerpen voor een 
opfrisbijeenkomst in overleg met de trainer worden afgestemd. Het aantal beschikbare 
teamtrainingen per schooljaar is beperkt.  

 
2. TRAINING AANDACHTSFUNCTIONARIS.  

Deze training wordt aangeboden in drie dagdelen van drie uur.  
 
 Dagdeel 1: Signaleren en de Meldcode, onderwerpen die aan bod komen:  
• Kennis en inzicht op het gebied van de verschillende vormen van kindermishandeling en huiselijk 
geweld;  
• Inhoud en doel van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;  
• Verantwoordelijkheden als professional op het gebied van signaleren en het gebruik van de 
meldcode;  
• Objectief signaleren en rapporteren van kindermishandeling en huiselijk geweld;  
• Risicofactoren, Beschermingsfactoren en Gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling;  
• Rol en taken van de aandachtsfunctionaris .  
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Dagdeel 2: Partnergeweld, Veilig Thuis en Plan van aanpak opstellen, onderwerpen die aan bod 
komen :  
• Signalen van partnergeweld en uitleg over spiraal van geweld;  
• Inschakelen en samenwerken met Veilig Thuis en andere organisaties;  
• Wet- en regelgeving;  
• Onderling bespreken van (eigen) casuïstiek;  
• Opstellen van Plan van Aanpak rondom implementatie en borging van de meldcode; actueel 
houden van het thema huiselijk geweld en kindermishandeling;  
• Positioneren van de functie van aandachtfunctionaris binnen school;  
• Kennis van eigen valkuilen en kwaliteiten in jouw rol als aandachtsfunctionaris.  
 
Dagdeel 3: Coachen van collega's en zorggesprekken voeren, onderwerpen die aan bod komen:  
• Stand van zaken rondom Plan van Aanpak implementatie Meldcode; 
• Onderling bespreken van (eigen) casuïstiek; 
• Coachen van collega’s op het gebied van aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties; 
• Gespreksvoering met ouders en kinderen over zorgsignalen  
• Confrontatie met behoud van relatie.   
 
Aantal deelnemers:  minimaal 8 en maximaal 12 personen 
Doelgroep:    aandachtsfunctionarissen binnen de basisschool  
Data:                             donderdag 4 maart van 9.00 - 12.00 uur (dagdeel 1) 
    donderdag 25 maart van 9.00 - 12.00 uur (dagdeel 2) 
    donderdag 22 april van 9.00 - 12.00 uur (dagdeel 3) 
Locatie:    Passend Onderwijs, Schipholpoort 2 te Haarlem 

 
 

3. INTERVISIEBIJEENKOMSTEN VOOR AANDACHTSFUNCTIONARISSEN  
 
Iedere aandachtsfunctionaris kan deelnemen aan een intervisiebijeenkomst. Deze bijeenkomst 
wordt gegeven om de aandachtsfunctionaris te ondersteunen in het vervullen van hun rol en het 
innemen van zijn/haar positie.   
Middels diverse intervisiemodellen wordt gewerkt aan casuïstiek en gereflecteerd op de attitude en 
vaardigheden van de aandachtsfunctionaris. 
 
Aantal deelnemers:  geen minimum, maximaal 10 personen  
Doelgroep:    getrainde aandachtsfunctionarissen van de basisschool  
Datum:    dinsdag 25 mei, 09.00-12.00 uur 
    dinsdag 21 juni, 09.00-12.00 uur   
Locatie:    Passend Onderwijs, Schipholpoort 2 te Haarlem 
 
 


