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Welkom
Refresh Meldcode!
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1

Programma
#1 Waarom herhalen?
#2 ACE (Adverse Childhood Experience)
#3 Wanneer trek je aan de bel?
#4 In gesprek met ouders
#5 Vragen
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Waar hoop je 
vanavond meer over 
te weten?

4

Waarom doen we dit 
herhalen, herhalen, 
herhalen...?
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Een kind ontwikkelt zich niet goed 
als er teveel stress is, vooral zijn ook 
de gevolgen op latere leeftijd enorm. 
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1. Wat zullen de meest voorkomende 
ingrijpende jeugdervaringen zijn?

2. Wat zijn de gevolgen op de levensloop van 
iemand?
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Signalen

Welke signalen hoor jij in het filmpje?
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Het gaat niet alleen om signalen die kinderen 
uitzenden maar ook signalen die ouders 
uitzenden. 

Kindcheck uitvoeren bij Stap 1 ‘In kaart brengen 
van signalen’ om na te gaan of ouders kunnen 
zorgen voor kinderen

10

•Lukt het u om je kinderen aandacht, tijd en zorg 
te geven? 
•Hoe houdt je voldoende toezicht op je (kleine) 
kinderen? 
•Wie doet de praktische zaken, zoals kinderen 
naar school brengen, koken en wassen?
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Bij welk gedrag trek 
je aan de bel?
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Ik heb meldplicht als ik vermoed dat een 
mede-gastouder schuldig is 
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- Geen uitbundig kind

Sofie is 4 jaar en dit valt je op:
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- Geen uitbundig kind 
- Speelt weinig met andere kinderen

Sofie is 4 jaar en dit valt je op:
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- Geen uitbundig kind 
- Speelt weinig met andere kinderen
- Wil werkjes niet mee naar huis nemen
- Schrikt van onverwachte dingen

Sofie is 4 jaar en dit valt je op:
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- Geen uitbundig kind 
- Speelt weinig met andere kinderen
- Wil werkjes niet mee naar huis nemen
- Schrikt van onverwachte dingen
- Speelt op het schoolplein vaak alleen

Sofie is 4 jaar en dit valt je op:
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Ter overweging

Wat zijn de voordelen van werken met 
een signalenkaart?

Wat zijn de nadelen van werken met 
een signalenkaart?
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Belangrijk

Het is NIET jouw taak om speurwerk te doen; 
Het is NIET jouw taak om 100% zekerheid te krijgen; 
Het is WÉL jouw taak om het kind te steunen en het 
beeld over het gedrag duidelijker te krijgen; 
Het is WÉL jouw taak om waarnemingen voor te 
leggen aan ouders/verzorgers 
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Stap 3 
In gesprek met 
ouders
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Situatie: je bent thuis en je wilt graag in 
een andere kamer spreken met de ouder 
omdat zo je kinderen thuis komen. 

“ Hoi Linda, ik heb daar een kamertje. We 
kunnen daar zitten. Ga je mee? “
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Ga naast ouder staan

Meeveren....
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“Als emotie hoog is, 
is ratio laag”
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Gebruik LSD

Luisteren 
Samenvatten
Doorvragen
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Wat was voor jou 
het belangrijkste 
wat er vandaag 
gezegd is?

28

Instagram Podcast LinkedInFacebook
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Vragen
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Bedankt!
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