
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apozem is een opleidingsinstituut dat zich met name 

bezighoudt met het ontwikkelen en uitvoeren van 

leergangen/trainingen/bijscholingen op het gebied 

van de 1e lijn gezondheidszorg en welzijn. 

Bijscholing 

 Meldcode 

Open je armen voor verandering,  
Maar laat je eigen waarde niet los.  
                                       (Dalai Lama) 
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Bijscholing Meldcode 

Sinds juli 2013 zijn professionals, waaronder pedagogisch medewerkers binnen de kinderopvang 

verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijk kring. Het verplichte 

gebruik van een meldcode staat in de wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

(14 maart 2013). Een verplichte meldcode is niet hetzelfde als een meldplicht. Bij een meldplicht moet 

de professional vermoedens van geweld melden bij andere instanties, bij de meldcode neemt de 

professional zelf al dan niet de beslissing om vermoedens van huiselijk geweld te melden. Met ingang 

van 1 januari 2019 wordt de wet aangescherpt.  In de nieuwe situatie is het voor professionals bij 

(vermoedens van) acuut of structureel onveilige situaties van kindermishandeling of huiselijk geweld 

een vereiste om, ook als hij zelf hulp verleent, melding te doen. 

Iedere organisatie en zelfstandig professional, die werkt met kinderen heeft een meldcode ontwikkeld. 

Binnen deze meldcode moeten in ieder geval de volgende stappen staan: 

1. In kaart brengen van signalen.  

2. Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig Thuis: het advies- en 

meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Of een deskundige op het gebied van 

letselduiding. 

3. Gesprek met de betrokkene(n).  

4. Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig 

Thuis raadplegen.  

5. Beslissen over zelf hulp organiseren of melden. 

Doel van de bijscholing 

De cursist:  

• weet na de bijscholing wat de stappen van de Meldcode inhouden 

• weet na de bijscholing wat de basisvaardigheden zijn om in gesprek te gaan met ouders en 

kinderen  

• weet na de bijscholing wat de signalen Kindermishandeling zijn 

• neemt kennis van verschillende mogelijk in te zetten interventies 

• neemt kennis van het afwegingskader en weet een plan te maken a.d.h.v. het 

afwegingskader 

 

Deze bijscholing Meldcode is een vervolg op de bijscholing Risicotaxatie. 
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Bijeenkomst  

Deze bijeenkomst zal specifiek gaan over de meldcode en dan vooral over stap 5 van de meldcode. 

Daarbij zal gekeken worden wat de aanscherping van de wet per 1 januari 2019 zal gaan betekenen 

voor zowel de professional als de organisatie. De daarbij behorende doelstelling is dat aan het eind 

van de bijeenkomst de deelnemer invulling kan geven aan het hetgeen de Wetgeving vraagt aan de 

toepassing van de Meldcode. 

Doelgroep  

Medewerkers Kinderopvang 

Zelfstandigen en organisaties binnen onderwijs, gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning, 

sport, jeugdzorg en justitie 

Werkwijze 

Tijdens de bijeenkomst zal er kort stil worden gestaan bij de onderwerpen kindermishandeling, 

huiselijk geweld, risicotaxatie.  Vervolgens zal er vooral aandacht worden besteed aan de inhoud van 

de Meldcode en aan de hand van casuïstiek geoefend worden met de invulling van deze verplichte 

meldcode en de aankomende vernieuwde wetgeving. 

Trainer  

De bijeenkomst zal worden begeleid door de heer Marco Last. Marco is jeugdbeschermer, 

jeugdreclasseerder en trainer binnen het Expertisecentrum van Jeugdbescherming Gelderland, docent 

op Hogeschool VIAA Zwolle en eigenaar van “De Jeugdbank”. 

 

Accreditatie 

Deze bijscholing zal worden geaccrediteerd bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).
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Groepsgrootte 
De bijscholing kent per bijeenkomst een minimum aantal 

van acht en een maximum aantal van twaalf cursisten. 

Data en locatie 

De bijscholing wordt op een aantal plaatsen in ons land 
georganiseerd, onder meer  op onze trainingslocatie aan 
de Solingenstraat  te Deventer. Voor plaatsen en data: zie 
onze website www.apozem.nl 

Kosten en inschrijving 

De bijscholing Meldcode is een vervolg op de bijscholing 

Risicotaxatie, maar kan ook apart hiervan gevolgd 

worden. Het inschrijfgeld voor deze bijeenkomst 

bedraagt € 125,00.  Schrijft u zich gelijktijdig in voor 

zowel de bijscholing Risicotaxatie als de bijscholing 

Meldcode dan betaalt u in totaal € 225,00.  Dit bedrag is 

inclusief de cursusmap, het cursusmateriaal en 

koffie/thee.     

U kunt zich voor deze leergang inschrijven via onze 

website www.apozem.nl. 

In company 

De bijscholingen Risicotaxatie en Meldcode lenen zich 
uitstekend om deze in company te organiseren. Indien 
gewenst kunt u contact met ons opnemen voor verdere 
afspraken. 

Inlichtingen 

De coördinator van deze bijscholing is Bob Schouten. Hij 

is zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar. Zijn 

contactgegevens zijn:  

e-mail: bobschouten@apozem.nl  

telefoon: 085 - 047 90 63  

mobiel: 06 – 5120 6398  
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