
BSO  Protocol meldcode kindermishandeling, huiselijk geweld en 

grensoverschrijdend gedrag  

 

Toelichting 

Het protocol over deze meldcode zoals opgesteld door BOinK (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang) 

van 69 pagina’s geeft een heldere en uitgebreide beschrijving van de meldcode in de kinderopvang. Dit protocol 

geeft in het kort de meldcode weer toegespitst op BSO HAPPY KIDS. 

 

Inleiding 

Bij een vermoeden van kindermishandeling zijn we verplicht te starten met de meldcode, het zogenaamde "Protocol 

'kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag' voor de kinderopvang". Kortweg meldcode kindermishandeling 

kinderopvang. Het protocol bestaat uit 3 routes voor 3 verschillende situaties: 

1. als er vermoeden is van huiselijk geweld en kindermishandeling in de thuissituatie; 
2. bij een vermoeden van een gewelds- of zedendelict (mishandeling of misbruik) door een medewerker; 
3. bij een vermoeden van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling. 

Elke route bestaat uit een stappenplan met 5 stappen. Bij uitvoering van de stappen moet altijd het uitgebreide 
protocol worden gevolgd zoals opgesteld door BOinkK, hieronder volgt een korte weergave (bij BSO HAPPY KIDS is 
de directie ook de zo genoemde houder van de BSO): 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

Meldplicht 

De meldplicht houdt in dat de vermoedens van misbruik/geweld/grensoverschrijdend gedrag gemeld moeten 

worden bij de Vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs 

(https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2013/07/05/vetrouwensinspecteur-in-ko). De directie is hier 

verantwoordelijk voor. De vertrouwensinspecteur overlegt of er aangifte moet worden gedaan bij de politie.  

Jaarlijks overleg  

Op basis van een kort schriftelijk jaarverslag van de aandachtsfunctionaris van BSO HAPPYKIDS wordt met de directie 
en het team overlegd op welke wijze de implementatie en de werking van de meldcode in het komend jaar kan 
worden bevorderd en welk aandeel de directie en de aandachtsfunctionaris hierin hebben. 

 
Overleg over scholing van de medewerkers 

In dit jaarlijks overleg adviseert de aandachtsfunctionaris in ieder geval ook over de wijze waarop de directie in het 
komend jaar vorm zou kunnen geven aan de in de wet vastgelegde verantwoordelijkheid voor scholing van de 
medewerkers die met de meldcode moeten werken. 
 
Na de melding  

Een melding is geen eindpunt. Als BSO HAPPY KIDS een melding doet bespreekt de 
beroepskracht/aandachtsfunctionaris in zijn contact met Veilig Thuis ook wat hij/zij zelf, na de melding (binnen de 
grenzen van zijn gebruikelijke taakuitoefening) kan doen om het kind of de gezinsleden te beschermen en te 
ondersteunen. De betrokkenheid van de beroepskracht bij het kind en ouders en mogelijke gezinsleden houdt niet 
op na de melding. Er wordt verwacht dat de beroepskracht, binnen de grenzen van zijn mogelijkheden, het kind blijft 
ondersteunen en beschermen. Uiteraard gebeurt dit in overleg met Veilig Thuis om zo tot een gemeenschappelijke 
aanpak te komen.  
Veilig Thuis houdt degene die de melding heeft gedaan op de hoogte van de uitkomsten van het onderzoek en van 
de acties die in gang worden gezet.  
Wanneer er sprake is van (een vermoeden van) kindermishandeling in de thuissituatie van één van de kinderen van 
de kinderopvangorganisatie kan dit ook impact hebben op de (andere) beroepskrachten en andere kinderen. Er 
wordt hier tijdens teamoverleggen aandacht aan besteedt. 
 
Interne evaluatie 

Het is belangrijk dat de toepassing van de meldcode systematisch wordt geëvalueerd. Dit kan de 
aandachtsfunctionaris en/of directie op zich nemen. De voorkeur heeft dat de uitvoering van de evaluatie door een 
ander wordt gedaan dan degene die zelf actief binnen het proces is geweest. Zo nodig worden verbeteringen in 
afspraken en/of procedures aangebracht. 
 
Geanonimiseerde gegevens met betrekking tot het vermoeden van kindermishandeling worden geregistreerd. Deze 
gegevens worden door de directie op een centraal punt bewaard. De gegevens worden geregistreerd en bewaard 
om bijvoorbeeld in kaart te kunnen brengen hoe vaak vermoedens van kindermishandeling binnen de gehele 
kinderopvangorganisatie voorkomen en op welke wijze daarmee wordt omgegaan.  

 

Alle gegevens die te maken hebben met het signaleren en handelen dienen schriftelijk te worden vastgelegd. 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2013/07/05/vetrouwensinspecteur-in-ko
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2013/07/05/vetrouwensinspecteur-in-ko


Verantwoordelijkheden binnen de organisatie met betrekking tot de meldcode 

Om het voor beroepskrachten mogelijk te maken in een veilig werkklimaat huiselijk geweld en kindermishandeling te 
signaleren en de stappen van de meldcode te kunnen zetten, draagt BSO HAPPY KIDS er zorg voor dat:  
 

1) De directie:  
▪ neemt de meldcode op in het veiligheids- of gezondheidsbeleid van de kinderopvangorganisatie 
▪ stelt een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling aan 
▪ neemt de deskundigheidsbevordering op in het scholingsplan 
▪ biedt regelmatig trainingen en andere vormen van deskundigheidsbevordering aan aan beroepskrachten, 

zodat zij voldoende kennis en vaardigheden ontwikkelen en ook op peil houden voor het signaleren van 
huiselijk geweld en kindermishandeling en voor het zetten van de stappen van de meldcode 

▪ laat de meldcode en bijbehorende routes aansluiten op de werkprocessen binnen de 
kinderopvangorganisatie 

▪ zorgt ervoor dat er voldoende deskundigen intern en extern beschikbaar zijn om de beroepskrachten te 
kunnen ondersteunen bij het signaleren en het zetten van de stappen van de meldcode 

▪ evalueert de werking van de meldcode regelmatig en zet zo nodig acties in gang om de toepassing van de 
meldcode te optimaliseren 

▪ geeft binnen de kinderopvangorganisatie en onder ouders bekendheid aan het doel en de inhoud van de 
meldcode 

▪ maakt afspraken over de wijze waarop BSO HAPPY KIDS haar beroepskrachten zal ondersteunen als zij door 
ouders in of buiten rechte worden aangesproken op de wijze waarop zij de meldcode toepassen 

▪ maakt afspraken over de wijze waarop BSO HAPPY KIDS de verantwoordelijkheid opschaalt indien de 
signalering en verwijzing voor een kind stagneert; 

▪ draagt eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de meldcode en het eventueel doen van een melding 
▪ investeert in de opleidingen voor aankomend beroepsbeoefenaren: zorgt voor kennis en vaardigheden 

inzake het herkennen van en omgaan met een vermoeden van seksueel misbruik, waarbij de ontwikkeling 
van de seksualiteit van kinderen en het bespreekbaar maken van de eigen normen en waarden aan de orde 
komt 

▪ investeert in nascholing van zittend personeel in de kinderopvangorganisatie (staf/management en 
beroepskrachten): zorgt voor kennis en vaardigheden inzake het herkennen van en omgaan met een 
vermoeden van seksueel misbruik, waarbij de ontwikkeling van de seksualiteit van kinderen en het 
bespreekbaar maken van de eigen normen en waarden aan de orde komt 

▪ investeert in een open aanspreekcultuur binnen kinderopvangorganisaties: zorgt voor een open cultuur 
waarbinnen op professionele wijze reflectie op normen en waarden, werkwijze en handelen plaatsvindt 

▪ investeert in een goede ‘zorgstructuur’ binnen kinderopvangorganisaties: vertrouwenspersonen, structurele 
agendering, bij- en nascholing, etc. 

 
2) Degene die als aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling is aangesteld: 
▪ functioneert als vraagbaak binnen de kinderopvangorganisatie voor algemene informatie over (de 

meldcode) kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag 
▪ herkent signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling of huiselijk geweld 
▪ heeft kennis van de stappen volgens de meldcode  
▪ stelt taken vast van een ieder (wie doet wat wanneer) en legt deze in de meldcode vast 
▪ vult de sociale kaart in de meldcode in  
▪ neemt deel aan het zorgadviesteam (indien dit beschikbaar is) 
▪ voert de aansluiting van de meldcode op de werkprocessen uit 
▪ voert de aansluiting van de meldcode op de zorgstructuur uit 
▪ legt samenwerkingsafspraken vast met ketenpartners 
▪ coördineert de uitvoering van de meldcode bij een vermoeden van huiselijk geweld en/of 

kindermishandeling 
▪ waakt over de veiligheid van het kind bij het nemen van beslissingen 
▪ neemt zo nodig contact op met Veilig Thuis voor advies of melding 
▪ evalueert de genomen stappen met betrokkenen 
▪ ziet toe op zorgvuldige omgang met de privacy van het betreffende gezin 
▪ ziet toe op dossiervorming en verslaglegging 

 



3) De beroepskracht: 
▪ herkent signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling of huiselijk geweld 
▪ overlegt met de direct leidinggevende of bemiddelingsmedewerker bij zorg over een kind aan de hand van 

waargenomen signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling of huiselijk geweld 
▪ voert afspraken uit die zijn voortgekomen uit het overleg met de direct leidinggevende of 

bemiddelingsmedewerker, zoals observeren of een gesprek met de ouder 
▪ bespreekt de resultaten van deze ondernomen stappen met de direct leidinggevende of 

bemiddelingsmedewerker 
 
De houder, directie, de leidinggevende, de beroepskrachten zijn niet verantwoordelijk voor: 

▪ het vaststellen of er al dan niet sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld 
▪ het verlenen van professionele hulp aan ouder of kind (begeleiding) 

 
 

 


