
Beweging tegen 
Kindermishandeling

Producten
• Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

• Handelingskader kindermishandeling en huiselijk geweld voor 
het onderwijs

• Infographic Handelingskader kindermishandeling en huiselijk 
geweld voor het onderwijs 

• Afwegingskader Meldcode onderwijs en leerplicht 
• App Meldcode kindermishandeling voor onderwijs 

• Website kinderopvang ‘Beweging tegen kindermishandeling 
en huiselijk geweld’, met een uitgebreide kennisbank, de 
meldcodes, praktijkvoorbeelden, verzameling van factsheets 
en trainingsaanbod

• Online Magazine Veilig – i.s.m. het NJi, Augeo en NVSNVL

Ondersteuning scholen bij signaleren en aanpakken kindermishandeling 
Opbrengsten Beweging tegen Kindermishandeling 2019-2020 

De Beweging tegen Kindermishandeling heeft zich ingezet om de signalering en aanpak van kindermis handeling 
te verbeteren en te verankeren in het onderwijs, kinderopvang en ouderorganisaties. Dit samen werkings verband 
bestond uit de onderwijsorganisaties PO-Raad en VO-raad, de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS), de 
branche koepels Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinder opvang (BMK) 
en Sociaal Werk Nederland (SWN), en de ouderorganisaties BOinK en Ouders & Onderwijs.

www.kindermishandelingonderwijskinderopvang.nl 

Handle with Care 
en Augeo 

De Beweging tegen Kinder mis
handeling heeft veelvuldig Handle 
with Care, een samenwerking tussen 
politie, scholen en leerplicht, onder 
de aandacht gebracht en goede 
voorbeelden van deze organisatie 
gedeeld. Ook heeft de beweging veel 
materiaal van de Augeo Foundation, 
zoals de video Toelichting 
meldcode kindermishandeling, 
gedeeld. Deze organisatie zet zich 
in voor een effectieve aanpak van 
kindermishandeling en huiselijk 
geweld en helpt professionals die 
met kinderen en ouders werken.

Opbrengsten 2019-2021

De beweging heeft aanwezige informatie gebundeld en beschikbaar 
gesteld en praktijkvoorbeelden gedeeld, met het resultaat dat:

1. Scholen bekend zijn met het handelingskader en de meldcode en 
het onderwijs meer bereid is om hiernaar te handelen. 

2. Er structureel overleg plaats vindt met ketenpartners 
over het signaleren van en reageren op (vermoedens van) 
kindermishandeling en huiselijk geweld. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode
https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/001/122/original/Handelingskader_Onderwijs.pdf?1605689564
https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/001/122/original/Handelingskader_Onderwijs.pdf?1605689564
https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/001/123/original/Infographic_Handelingskader_A3.pdf?1605689785
https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/001/123/original/Infographic_Handelingskader_A3.pdf?1605689785
https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/639/original/AfwegingskaderTotaal1.1.pdf?1531921820
https://www.vo-raad.nl/nieuws/app-meldcode-kindermishandeling-voor-onderwijs-beschikbaar
https://www.kindermishandelingonderwijskinderopvang.nl
https://www.kindermishandelingonderwijskinderopvang.nl
https://www.veiligmetdemeldcode.nl/veilig-met-de-meldcode/veilig
http://www.kindermishandelingonderwijskinderopvang.nl
https://www.augeo.nl/handle-with-care
https://www.augeo.nl/handle-with-care
https://www.augeo.nl
https://www.youtube.com/watch?v=p_VSow2tjqY
https://www.youtube.com/watch?v=p_VSow2tjqY

