MANIFEST

Beweging tegen Kindermishandeling:
onderwijs, kinderopvang en ouders verenigen zich.
Doel van de Beweging
We willen een beweging in gang zetten die tot doel heeft de signalering en aanpak van kindermishandeling vanuit het onderwijs
(primair, voortgezet, speciaal), de kinderopvang, peuterspeelzalen
en ouderorganisaties te verbeteren.
Onze Beweging tegen Kindermishandeling haakt aan bij het
gegeven dat kinderen zich slechts optimaal kunnen ontplooien
als zij goed in hun vel zitten en zich veilig voelen, zowel thuis
als op de opvang/school. De opvang en de school zien veel, zo
niet alle kinderen en kunnen een belangrijke rol spelen bij het
signaleren en terugdringen van kindermishandeling.

Onze ambities van de Beweging zijn:
• Actief samenwerking zoeken met collega´s en ketenpartners,
• Versterken van de dialoog met kinderen / ouders en met collega’s / ketenpartners,
• Vergroten van kennis bij professionals over de Meldcode en
over waar kennis te halen is,
• Vergroten van handelingsbereidheid (actie) aan de hand
van de stappen van de Meldcode.
Onze ambities zijn uitgewerkt in zes speerpunten. Deze speerpunten zetten wij om in activiteiten die we uitzetten in onze
eigen achterban.
Speerpunten om onze genoemde doelen en ambities waar te
maken:
1. Professionals voelen zich verantwoordelijk en toegerust
voor de signalering en aanpak van kindermishandeling
a.d.h.v. de stappen van de Meldcode. Zij maken als team
signalen, weerstanden en belemmeringen bespreekbaar. Zij
delen zorgen en vermoedens met collega´s, de interne aandachtsfunctionaris en/of Veilig Thuis. Zij gaan het gesprek
aan met kinderen, ouders en met collega´s in het kader van
reflectie op de eigen professionele houding;
2. Kinderen krijgen leeftijdgebonden voorlichting over kindermishandeling en weten bij wie zij met vragen terecht kunnen;
3. Peuterspeelzalen, kinderopvang en scholen werken bij de
uitvoering van de Meldcode actief samen met gemeenten
en ketenpartners;

4. De interne organisatie van peuterspeelzalen, kinderopvang
en scholen is toegerust op een open aanspreekcultuur tussen collega´s onderling, vroegtijdige signalering van onveilige situaties (zowel thuis als op school/opvang) en het bieden van adequate ondersteuning binnen de mogelijkheden
van de organisatie;
5. Peuterspeelzalen, kinderopvang en scholen verwijzen ouders met opvoedingsproblemen actief door naar opvoedingsondersteuning en zorgen voor een warme overdracht:
pas loslaten als het kind veilig is.
6. Het informeren en adviseren van ouders over waar zij terecht kunnen met vragen over kindermishandeling zowel in
de huiselijke sfeer, als in opvang en school.
 Looptijd
De looptijd van onze Beweging is minimaal tot 1 januari 2019.
 Vervolgstappen
De PO-Raad neemt het (jaarlijks roulerend) voorzitterschap
van onze Beweging na de startbijeenkomst over van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik. De voorzitter
zorgt voor een vervolgbijeenkomst waarin afspraken worden
gemaakt waarin bovenstaande onderwerpen verder worden
uitgewerkt.

 Deelnemende partijen en ondertekenaars
• PO-Raad, mevrouw S. Walvisch (vice-voorzitter)
• VO-Raad, de heer H. van Asseldonk
(vice-voorzitter)
• Algemene Vereniging van Schoolleiders,
mevrouw P. van Haren (voorzitter)
• Brancheorganisatie Kinderopvang,
mevrouw M. Heijtel (bestuurslid)
• Belangenvereniging van Ouders in de
Kinderopvang en Peuterspeelzalen BOinK,
de heer G. Jellesma, (voorzitter)
• Ouders & Onderwijs, de heer P. Hulsen, (directeur)
• Sociaal Werk Nederland, de heer J. Brongers (bestuurslid)
• Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang,
mevrouw R. de Waal (bestuurslid)

