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Trainingen & Webinars

2021-2022
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

op de basisscholen in de regio West Veluwe Vallei.

“We weten op zich hoe de meldcode werkt, maar om de stappen te zetten is toch heel 
lastig. Hebben we daarvoor onvoldoende durf? Misschien dat we elkaar meer moeten 

aansporen om daadwerkelijke stappen te zetten.” - leerkrachtRegio West Veluwe Vallei 

M E N U K A A R T
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Voorwoord
Beste onderwijsprofessional,

Alstublieft! Bij deze de beloofde menukaart met deskundigheidsbevordering gericht op 
het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, welke speciaal is opgesteld voor alle 
primair onderwijsscholen in de West Veluwe Vallei. In deze menukaart tref je meer dan 
20 trainingen en webinars aan waarmee we je in het schooljaar 2021-2022 graag van 
dienst zijn. Allemaal direct toepasbaar in de praktijk. Trainingen op open inschrijving en 
ook de mogelijkheid om een training incompany aan te vragen.

Het volledige aanbod wordt je kosteloos aangeboden door de gemeenten Barneveld, 
Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen. Het aanbod is volledig afgestemd op basis 
van de wensen die we onder meer vanuit de enquête en panelgesprekken hebben 
mogen ontvangen. De trainingen worden tot eind 2021 kosteloos aangeboden. In 2022 
kan deze menukaart als inspiratiebron dienen als je als school of als bestuur op zoek 
bent naar een passende training of trainer.

We hopen je komend schooljaar te ontmoeten en samen te werken aan het eerder en 
beter in beeld krijgen van kinderen welke opgroeien in een onveilige opvoedsituatie!

Met vriendelijke groet,

Kristin Gerritsen
Projectleider Meldcode in het primair onderwijs – West Veluwe Vallei

Nadia van der Voorn
Regionaal Projectleider Huiselijk Geweld en Kindermishandeling - West Veluwe Vallei

P.S.:  wil je het onderliggende onderzoekrapport ontvangen?  
Mail dan naar kristin@nul23.nl en het wordt gemaild.
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“Ober, welke gerechten zijn 
meldcodeproof?”

Met een menukaart in een restaurant kun je kiezen uit verschillende 
gerechten. Je kunt gaan voor een snelle hap of voor een viergangendiner, 
afhankelijk van je trek of van wat het menu biedt.  

Misschien leeft bij jou of je team, na de start van Handle With Care en de 
nulmeting Meldcode, de vraag: wat kan ik doen om de Meldcode huiselijk 
geweld en kindermishandeling in mijn (onderwijs) praktijk handen en 
voeten te geven. Wij hebben een aantal mogelijkheden voor je op een rijtje 
gezet om die vraag te beantwoorden.

Als we even de rol van de uitleggende ober aannemen, kun je op de 
menukaart kiezen uit een basismenu (de meldcode in een notendop) of 
verdieping van een van de stappen van de meldcode, zoals signaleren of 
werken met het afwegingskader. Misschien heb je meer behoefte aan een 
menu gericht op een thema of voor jouw functie. Ook dat is mogelijk. Bij 
het opstellen van de menukaart hebben we rekening gehouden met je 
drukke agenda en staan er vele ‘fastfood’ opties op de kaart: je volgt een 
training van een dagdeel of een webinar of je kiest voor ‘slow-cooking’: dan 
kies je bijvoorbeeld voor meerdere dagdelen die elkaar logisch opvolgen. 
Kortom, genoeg mogelijkheden om te kiezen wat jij en jouw team 
belangrijkrijk vinden. 

Wil je als team graag een training kiezen? Dat kan. Wil je graag als bestuur 
een training volgen of iets regelen voor je intern begeleiders? Dat kan ook. 
Of hebben jullie meer behoefte aan een gesprekspartner hoe je als team 
verder zou willen werken aan de Meldcode? Jullie kunnen dan een beroep 
doen op ondersteuning vanuit de projectleider van het project Meldcode 
in het Primair Onderwijs. Met de projectleider gaan jullie in gesprek 
om te kijken waar jullie behoefte ligt en op welke wijze jullie intenties 
en ambities vorm gegeven kunnen worden: een voorlichting, training, 
webinar, een traject en wie is dan de meest geschikte persoon om jullie te 
ondersteunen. Jullie vraag en behoefte staan centraal. 

Omdat we je graag op weg helpen, zodat jij stappen kunt zetten die 
aansluiten bij jouw eigen kennisniveau, delen we hieronder een 
overzicht van interessante trainingen en webinars. Laat je inspireren 
door de verschillende gerechten. Inschrijven? Kijk aan het einde hoe 
de route verloopt!

Veel plezier bij het lezen van de kaart: we hopen dat jullie trek krijgen.

Kristin & Nadia

MENU
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Opbouw van de menukaart

De menukaart is als volgt opgezet:

In deze menukaart zijn trainingen en webinars tot eind 2021 
opgenomen welke nu kosteloos gevolgd kunnen worden. Maar er 
komt meer! Om jullie te helpen om het thema en bijbehorende 
deskundigheid ook de komende schooljaren op peil te houden 
binnen de eigen school of bestuur, volgt na de zomervakantie 
de ‘menukaart deel 2’. In dat deel bieden we jullie onder meer 
tools, flyers, sociale kaart van trainers & organisaties en online 
mogelijkheden. 

Bij elke training is aangegeven of de training online of in fysieke 
vorm gegeven wordt. Voor de fysieke trainingen geldt uiteraard 
dat dit alleen kan als de COVID-maatregelen het toelaten. Indien 
dat niet het geval is, wordt de training alsnog online aangeboden.

De fysieke trainingen vinden plaats in een van de 5 gemeenten.

Aanbod is gekoppeld aan:
a.  Meldcode: leg een stevige basis met elkaar
b.  Zorg op school en de meldcode: onlosmakelijk met elkaar verbonden
c.  Meldcode: het geheel van 1 tot en met in beeld
d.  Meldcode stap 1: signalen in kaart brengen
e.  Meldcode stap 2: collegiale consultatie
f.  Meldcode stap 3: gespreksvoering met ouders en/of verzorgers
g.  Meldcode stap 4 en 5: werken met het afwegingskader
h.  Thema’s: voor iedereen met interesse

Bij elk aanbod is aangegeven of er sprake is van:
a.  Open inschrijving (zie kalender of klik op het kalender-icoon op de 

betreffende pagina en je gaat direct naar de kalender toe)
b. Incompany (aan te vragen door school en/of bestuur)
c. Beide

Elke activiteit heeft een nummer. 
Dit nummer is terug te vinden in de kalender. 00 = geen training 
of webinar met een specifieke datum, bv. een incompany training, 
bijeenkomst of traject. 01 etc. = training of webinar op open inschrijving

Bij elk aanbod is aangegeven wie de doelgroep is.

MENU
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Meldcode: 
leg een 
stevige basis 
met elkaar

“Jij bent 
het verschil.”
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Meldcode: leg een stevige basis met elkaar

“Jij bent het verschil.”

Activiteiten-
nummer

Wat Beschrijving Doelgroep Wie

04 Het handelingskader 
primair onderwijs

De PO- en VO- raad hebben eind 2020 het handelingskader kindermishandeling en huiselijk 
geweld opgesteld. In het Handelingskader zijn basiseisen, richtlijnen en afspraken beschreven 
waar een onderwijsorganisatie minimaal aan zou moeten voldoen. Tevens zijn er afspraken en 
taken op beleids- en uitvoeringsniveau geformuleerd.

Deze voorlichting is bedoeld om samen in korte tijd op een interactieve en enthousiaste 
manier het handelingskader te onderzoeken. Wat vraagt dit en hoe kan je het beste invulling 
geven aan de basiseisen en richtlijnen? Wat is al geregeld en wat nog niet? Hoe kun je daar 
invulling aan geven? Met medewerking van Veilig Thuis Gelderland-Midden.

Bestuurder
Schoolleider

2maalV

Praktische informatie:

Duur 2 uur

Deelnemers 8 - 18

Vorm webinar

Vorm open inschrijving

23 De meldcode: dit 
werkt in de praktijk!

Inspiratiesessie ‘dit werkt in de praktijk’ door en voor schoolleiders. Andries Scherpenzeel gaat 
vanuit het HBO in gesprek met het PO: wat werkt om leerlingen in het vizier te houden en te 
krijgen? 

Bestuurder
Schoolleider

CHE

Praktische informatie:

Duur 2 uur

Deelnemers 8 - 18

Vorm fysieke training

Vorm open inschrijving

MENU
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Activiteiten-
nummer

Wat Beschrijving Doelgroep Wie

00 Onderzoek: 
de toekomstig 
professional voor en 
met u aan het werk? 

Vele studenten van de Christelijke Hogeschool in Ede volgen jaarlijks de Minor aanpak huiselijk 
geweld. Met een groepje studenten van verschillende opleidingen werken ze tussen de 
colleges door aan een eindopdracht. 

Heeft uw school of bestuur behoefte aan nader onderzoek? Kort of langdurig onderzoek?  De 
studenten van de CHE kunnen u hier in ondersteunen. Denk aan thema’s als:
• Is ons protocol up-to-date?
• Stap 0: doen we het goed of houden we ouders ‘te lang’ bij ons?
• Waar zit de handelingsverlegenheid in de teams?
• …….

Dit levert voor u aan het einde van het onderzoek altijd een gedegen beroepsproduct op. Denk 
aan een werkvorm als handleiding, instructie of  stappenplan.

CHE (Andries 
Scherpenzeel)

Praktische informatie:

Heeft u interesse om dit nader te bespreken of te verkennen? Neem direct contact op met 
Andries Scherpenzeel via: ascherpenzeel@CHE.nl

00 Is uw protocol 
Meldcodeproof? Doe 
de Quickscan.

Elke school heeft de wettelijke verplichting om een meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling te hebben en medewerkers moeten deze kunnen toepassen.

Door middel van een korte quickscan kijkt een trainer hoe je als school ervoor staat. Het 
meldcode protocol wordt doorgenomen en er vindt een gesprek plaats met de schoolleiding 
of bestuur, waarin maatwerk advies gegeven wordt rondom een scholingsaanbod en een 
meldcode plan van aanpak. Middels deze begeleiding heeft uw school een concreet maatwerk 
meldcodeproof plan. 

Bestuurder
Schoolleider 
IB
AF

FlexFlow

Praktische informatie:

Duur maximaal 3 uur per school

Vorm incompany

MENU
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Activiteiten-
nummer

Wat Beschrijving Doelgroep Wie

10 Huiselijk geweld en 
kindermishandeling 
op de agenda van MR

Waar ligt de verantwoordelijkheid van de MR als het gaat om het thema huiselijk geweld en 
kindermishandeling? Wat kun je als MR voor meerwaarde zijn voor een school of een IKC? In 
dit webinar wordt u meegenomen in de do’s en dont’s vanuit het oogpunt van de MR.

Bestuurder
Schoolleider 
MR

2MaalV

Praktische informatie:

Duur 2 uur

Deelnemers 10 - 40

Vorm webinar

Vorm open inschrijving

06 Training aandachts-
functionaris 
huiselijk geweld en 
kindermishandeling

Het hebben van een aandachtsfunctionaris binnen de organisatie bevordert het gebruik van 
de meldcode en helpt bij het onder de aandacht brengen van de medewerkers. Dit is ook de 
reden dat de PO-raad in het handelingskader het hebben van een aandachtsfunctionaris heeft 
opgenomen als één van de basisvereisten voor scholen. 

Deze driedaagse training schoolt je tot een deskundige aandachtsfunctionaris binnen de 
organisatie wanneer het gaat om kindermishandeling en huiselijk geweld.  Na het volgen van 
deze training weet jij als aandachtsfunctionaris hoe je jouw collega’s kan begeleiden, adviseren 
en informeren wanneer er een vermoeden is van kindermishandeling of als ze vragen hebben. 
Daarnaast ken jij de wetgeving en zorg jij ervoor dat het een aandachtspunt blijft binnen jouw 
organisatie

Schoolleider
IB
leerkracht 
met 
ambulante 
uren

Nul23

Praktische informatie:

Duur 3 dagen

Deelnemers 8 - 12

Vorm fysieke of blended training

Vorm open inschrijving

MENU
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Zorg op 
school en de 
meldcode: 
onlosmakelijk 
verbonden

“De school als 
veilige haven voor 
kinderen.”
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Zorg op school en de meldcode: onlosmakelijk verbonden

“De school als veilige haven voor kinderen.”

Activiteiten-
nummer

Wat Beschrijving Doelgroep Wie

03 Wij zijn ervan! Geef 
kindermishandeling 
geen kans

Hoe hou ik het vertrouwen van de ouders? Hoe gaan wij binnen onze school om met het 
thema huiselijk geweld en kindermishandeling? Hoe creëren we een open cultuur om over 
huiselijk geweld en kindermishandeling te praten, het taboe te doorbreken? 

Dilemma’s en hindernissen worden besproken en tegelijkertijd wordt er gekeken naar kansen 
en mogelijkheden om het verschil te maken voor leerlingen van de eigen school.

Schoolleider
IB’er
AF

TACTIV

Praktische informatie:

Duur 3,5 uur

Deelnemers 8 - 18

Vorm online training

Vorm open inschrijving

05 Vertrouwenspersoon 
vs. aandachts-
functionaris: Wie 
doet wat?

Binnen de school is de vertrouwenspersoon een bekend begrip. Veelal zijn het leerkrachten 
die deze taak op zich hebben genomen. De intern begeleider heeft vaak de taak van 
aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling. Beiden kunnen te maken 
krijgen met verhalen over ernstige zorg of kindermishandeling. 

In dit webinar wordt dieper ingegaan op de specifieke verantwoordelijkheden van de 
vertrouwenspersoon en de aandachtsfunctionaris. Wat zijn de overeenkomsten en de 
verschillen? Hoe werk je samen zodat de zorg voor de leerling en het gezin optimaal ingezet 
kan worden en past dat dan binnen het juridisch kader?

Schoolleider
VP
IB
AF

Anja 
Roosendaal: 
coaching, 
training en 
advies

Praktische informatie:

Duur 2 uur

Deelnemers 10 - 40

Vorm webinar

Vorm open inschrijving 

MENU

??
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Activiteiten-
nummer

Wat Beschrijving Doelgroep Wie

00 Andere zorgen: de 
Verwijsindex

Hoe ga je om met signalen van een kind die (nog) niet direct duiden op kindermishandeling 
maar waar je wel zorgen over hebt. Bijvoorbeeld regelmatige schoolverzuim, of als er andere 
problemen zijn met school, gezondheid of de persoonlijke ontwikkeling. 

Omdat er iets niet zo goed gaat met het kind, kan het gebeuren dat er meerdere professionals 
zijn betrokken bij het kind om te helpen. De Jeugdwet verplicht organisaties daarom te 
werken met de verwijsindex. Dit is een digitaal systeem waarin professionals van bijvoorbeeld 
jeugdzorg of onderwijs kunnen aangeven, dat zij betrokken zij bij het kind. Op die manier kan 
de hulp goed afgestemd worden.

Maar wat staat er in de verwijsindex? En hoe vertel je ouders dit? Wat zijn de voordelen? En wie 
gebruiken de verwijsindex? Al deze vragen en meer komen aanbod in de online training die 
wordt gegeven door de regiocoördinator Verwijsindex FoodValley. 

Schoolleider
IB

Regio-
coördinator 
verwijsindex 
FoodValley

Praktische informatie:

Heeft u interesse in een training rondom de Verwijsindex? Neem direct contact op met de 
regiocoördinator via: verwijsindexfoodvalley@ede.nl 

00 Verwijsindex bij ons 
in de zorgroute

Wanneer geven wij als school een signaal af in de verwijsindex? Voorkom onduidelijkheid over 
het signaleren en stel een organisatieprofiel op. Hierin vult u in wanneer u jongeren wel en 
niet signaleert en waar dit in uw zorgroute past. 

De regiocoördinator verwijsindex ondersteunt en adviseert u graag bij het opstellen van een 
organisatieprofiel met signaleringscriteria. 

Schoolleider
IB’er
AF’er

Regio-
coördinator 
verwijsindex 
FoodValley

Praktische informatie:

Neem direct contact op met de regiocoördinator voor het maken van een afspraak via: 
verwijsindexfoodvalley@ede.nl 

00 Verwijsindex: in de 
schoolgids

Vanuit de verwijsindex heeft u als school de verplichting om kenbaar te maken dat u werkt 
met de Verwijsindex. Maar hoe schrijf je nu een vermelding in de schoolgids passend bij de 
zorgroute van de eigen school?

De regiocoördinator verwijsindex ondersteunt en adviseert u hier graag bij.

Schoolleider
IB’er
AF’er

Regio-
coördinator 
verwijsindex 
FoodValley

Praktische informatie:

Neem direct contact op met de regiocoördinator voor het maken van een afspraak via: 
verwijsindexfoodvalley@ede.nl 

MENU
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Activiteiten-
nummer

Wat Beschrijving Doelgroep Wie

00 Investeren in 
ouderbetrokkenheid

Ouders zijn de primaire verzorgers en opvoeders van hun kinderen. Bovendien zijn zij 
de constante factor in het leven van het kind. Het is belangrijk om ze te informeren over 
bijvoorbeeld weerbaarheid, veiligheid of kindermishandeling en de bedoelingen die de school 
daarmee heeft. 

Een geschikte mogelijkheid hiervoor zijn ouderavonden. Wij bieden u de mogelijkheid om aan 
de hand van de films ‘Door de ogen van’ samen met de teamleden en ouders  in gesprek te 
gaan over veilig opgroeien en opvoeden.

Wat is veiligheid voor een kind? Hoe creëer je als ouder een gezinsklimaat waarin iedereen 
kan groeien en ontwikkelen? Wat als de stress je teveel wordt, wat als de omstandigheden niet 
controleerbaar zijn? Wat als je een pittig kind hebt met een uitdagend karakter? Het lukt niet 
alle ouders om een veilige situatie te creëren en/of te behouden. Daarmee zijn ze onbedoeld 
de veroorzaker van onveiligheid pleger van huiselijk geweld of kindermishandeling. Wat als je 
als ouder niet voldoende veiligheid kunt bieden voor je kind? 

‘Door de ogen van’ komt met een handleiding met suggesties voor gebruik. Zo zijn er 
discussievragen opgesteld die kunnen helpen de discussie naar aanleiding van de films te 
openen. Een aandachtfunctionaris of intern begeleider is dan in staat om de films zelfstandig 
te introduceren binnen school.

Voor de scholen die hierbij ondersteuning wensen kunnen gebruik maken van de inzet van 
een gespreksleider. Deze zal ondersteunen om er een actieve en educatieve sessie van te 
maken. Hierbij is ook de optie om één van de ervaringsdeskundigen uit te nodigen.

Ouders en 
team

Zelfstandig 
uitgevoerd 
of o.l.v. een 
gespreks-
leider (neem 
contact 
op met de 
projectleider)

Praktische informatie:

Duur 2,5 uur

Deelnemers -

Vorm fysieke of online middag of avond

Vorm incompany

MENU
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Meldcode 
1 t/m 5

“Achter elke 
voordeur zit een 
verhaal.”
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Meldcode: het geheel van 1 t/m 5 in beeld

“Achter elke voordeur zit een verhaal.”

Activiteiten-
nummer

Wat Beschrijving Doelgroep Wie

01 De stappen van 
de Meldcode - een 
stevige basis

Elke school is verplicht om een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te 
hebben. De vijf stappen uit de meldcode helpen professionals om zorgvuldig te handelen bij 
vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Wat houden deze stappen in en naar 
welke signaleren moet je dan kijken als leerkracht. En wie is binnen de school verantwoordelijk 
voor wat? 
 
In deze interactieve training wordt er op hoofdlijnen stil gestaan bij wat kindermishandeling 
inhoudt, hoe vaak het voorkomt, hoe je effectief kunt signaleren en handelen volgens de 
stappen van de meldcode. Ook wordt er ingespeeld over hoe je als school kunt omgaan met 
verschillen in waarden, normen en dilemma’s. 

Kortom: een stevige basis om daarna verder op te verdiepen!

iedereen met 
interesse

FlexFlow

Praktische informatie:

Duur 3,5 uur

Deelnemers 8 - 18

Vorm online training

Vorm open inschrijving en incompany

MENU
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Activiteiten-
nummer

Wat Beschrijving Doelgroep Wie

00 ‘Door de ogen van’  - 
educatieve films

Speciaal voor het onderwijs zijn er namens de regio educatieve films ‘Door de ogen van’ 
ontwikkeld. Het zijn films over de impact van geweld op het leven van slachtoffers, kinderen, 
veroorzakers van onveilige situaties en plegers. In de films komen personen aan het woord, 
die aan de hand van vragen vanuit het onderwijs, terugkijken op hun ervaring met huiselijk 
geweld als kind of als volwassenen. 
 
Helaas heerst er nog steeds een taboe rond huiselijk geweld. Vaak durven kinderen het niet 
te vertellen en durven mensen om hen heen het niet bespreekbaar te maken of in te grijpen. 
Doel van deze films is dan ook het zwijgen te helpen doorbreken. Om duidelijk te maken dat 
ondersteuning nodig is en de films bieden aanknopingspunten voor hoe het onderwijs dit kan 
bieden. Ondersteuning is erg belangrijk omdat daardoor de gevolgen en de schade beperkt 
kunnen blijven.

‘Door de ogen van’ komt met een handleiding met suggesties voor gebruik. Zo zijn er 
discussievragen opgesteld die kunnen helpen de discussie naar aanleiding van de films te 
openen. Een aandachtfunctionaris of intern begeleider is dan in staat om de films zelfstandig 
te introduceren binnen school.

Voor de scholen die hierbij ondersteuning wensen kunnen gebruik maken van de inzet van 
een gespreksleider. Deze zal ondersteunen om er een actieve en educatieve sessie van te 
maken. Hierbij is ook de optie om één van de ervaringsdeskundigen uit te nodigen.

Bestuurder
Schoolleider 
IB
AF
Team

Zelfstandig 
uitgevoerd 
of o.l.v. een 
gespreks-
leider.

Praktische informatie:

Duur 2 uur

Deelnemers -

Vorm fysieke bijeenkomst

Vorm incompany

MENU
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Activiteiten-
nummer

Wat Beschrijving Doelgroep Wie

00 Meldcodespel - 
‘Gewoon DOEN’

Bent u op zoek naar een interactieve en leerzame training over de meldcode voor de invulling 
van een studiedag? Houdt jouw team wel van een spelletje?

Dan is de training  ‘Gewoon DOEN’ met het simulatiespel: ‘Stappen door de Meldcode’ wat voor 
jullie. 

Met het spel gaat je team leren, oefenen en ervaren. Er ontstaat inzicht in de aanpak van 
huiselijk geweld en kindermishandeling en de verantwoordelijkheid van professionals binnen 
het onderwijs met de taak om signalen van kindermishandeling te erkennen, herkennen en 
juist te handelen.

Team TACTiV

Praktische informatie:

Duur 3,5 uur

Vorm fysieke training

Vorm incompany

MENU
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Meldcode stap 1: signalen in kaart brengen

“Ik zou het gewoon feitelijk houden. Dus bevragen als je iets hebt 
gezien van: hé hoe komt dat? Weet je zelf hoe dat is gebeurd?”

Activiteiten-
nummer

Wat Beschrijving Doelgroep Wie

02 Signaleren kun je 
leren! Verdieping 
op stap 1 van de 
meldcode

Oog hebben voor zorgen is niet onbekend voor een leerkracht. Maar herken je ook de signalen 
van kindermishandeling?

Het doel van deze verdiepende training is om je zekerder en alerter te maken met betrekking 
tot het signaleren: de leerling moet veilig zijn en de ouders vragen mededogen en tegelijkertijd 
moet je als professional ook handelen! 

School is een beschermende factor. Wat zijn nog meer beschermende factoren in het leven 
van jullie leerling en wat zijn risicofactoren waar leerlingen en gezinnen mee te maken krijgen? 
En vooral: hoe kun jij als onderwijsprofessional het verschil maken.

Schoolleider 
IB
AF
Team

Anja 
Roosendaal: 
coaching, 
training en 
advies

Praktische informatie:

Duur 3,5 uur

Deelnemers 8 - 18

Vorm fysieke training

Vorm open inschrijving en incompany

MENU
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Activiteiten-
nummer

Wat Beschrijving Doelgroep Wie

07 Signaleren kun je 
leren! Verdieping 
op stap 1 van de 
meldcode vanuit 
reformatorische 
kring: een specifieke 
dynamiek!

Het signaleringsproces bij huiselijk geweld is een ingewikkeld proces. Kinderen en ouders 
praten niet snel, en, signalen zijn vaak multi-interpretabel. 
Signaleren binnen een zogenaamde wij-gemeenschap stelt professionals voor extra 
uitdagingen. Christelijk/reformatorische gemeenschappen functioneren ook als wij-
gemeenschappen. 

In deze verdiepende training bespreken we specifieke risico- en beschermende factoren voor 
het ontstaan en voortbestaan van huiselijk geweld binnen reformatorische kring. Daarnaast 
leren we welke extra vaardigheden nodig zijn om het signaleringsproces binnen christelijke/
reformatorische gezinnen vorm te geven zodat er recht gedaan wordt aan de religieuze 
context. Aan de hand van concrete casuïstiek oefenen we met het meewegen van de ethisch/
geestelijke dimensie tijdens het signaleringsproces.

Schoolleider 
IB
AF
Team

Salouz

Praktische informatie:

Duur 3,5 uur

Deelnemers 8 - 18

Vorm fysieke training

Vorm open inschrijving en incompany

18 Het belang van 
een zorgvuldige 
dossiervorming

Als basisschool bewaar je verschillende gegevens van elke leerling in een leerlingdossier. Over 
de leerresultaten en  aanwezigheid bijvoorbeeld.

De stappen van de meldcode die worden gezet, moeten ook worden vastgelegd in een 
leerlingdossier. Maar hoe leg je de handelingen bij het doorlopen van de meldcode vast in het 
leerlingdossier?  En welke informatie leg je vast? Hoe doe ik dit op een zorgvuldige manier? Het 
is van belang dat je een feitelijk dossier kan aanleggen. Helemaal daar ouders recht hebben tot 
inzage van het leerlingdossier. Hierdoor ontstaat er geen miscommunicatie tussen de ouder 
en leerkracht. 

Door middel van interactieve werkvormen ga je aan het werk met deze vragen en 
vaardigheden. 

iedereen met 
interesse

Anja 
Roosendaal: 
coaching, 
training en 
advies

Praktische informatie:

Duur 3,5 uur

Deelnemers 8 - 18

Vorm online training

Vorm open inschrijving

MENU
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Activiteiten-
nummer

Wat Beschrijving Doelgroep Wie

16 Lastig gedrag? Heb 
jij even geluk. Het 
is een kwestie van 
OMDENKEN.

“Als de juf zegt dat ik niet luister, bedoelt ze dat ik niet gehoorzaam. Dat heb ik haar nu 2 keer 
verteld, maar ze luistert niet”

Lastig gedrag? Heb jij even geluk. Met deze interactieve webinar ga je jezelf en anderen 
verrassen door een situatie vanuit een ander oogpunt te bekijken! We gaan met elkaar 
OMDENKEN: we gaan denken in termen van kansen en niet van problemen. 

Aan de hand van casussen gaan we in gesprek over lastige en vervelende kinderen: de 
kinderen met een “rugzakje” of “afwijkend  gedrag”. Hoe kijken we daarnaar? Samen zoeken 
naar de reden van en achter het gedrag en weten wat deze kinderen nodig hebben van jou als 
leerkracht. En dat is vaak iets verrassend anders dan dat we denken!

Iedereen met 
interesse

TACTiV

Praktische informatie:

Duur 2 uur

Deelnemers 10 - 40

Vorm fysieke training

Vorm open inschrijving

MENU
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Meldcode stap 2: collegiale consultatie

“Veilig Thuis om advies vragen: van hoe zien jullie dit?”

Activiteiten-
nummer

Wat Beschrijving Doelgroep Wie

24 Een kijkje in de 
keuken bij Veilig 
Thuis 

Iedereen heeft recht op veilig leven zonder geweld. Vanuit die overtuiging werkt Veilig Thuis 
Gelderland - Midden dagelijks in samenwerking met professionals aan de bescherming en 
veiligheid van kinderen, jongeren en volwassenen in Friesland.

Speciaal voor (nieuwe) IB’ers, aandachtsfunctionarissen en schoolleiders zet Veilig Thuis hun 
deuren open. Tijdens deze dag geven zij inzicht in hun werkwijze met de uitgangspunten en de 
(on-)mogelijkheden. Wie draagt welke verantwoordelijkheden op welk moment. Tevens wordt 
gezamenlijk de meldcode doorlopen aan de hand van een casus. 

Zo wordt er ‘samen’ gewerkt aan een goede samenwerking.

Nieuwe 
medewerkers 
in de functie 
van:
IB
AF
Schoolleiding

Veilig Thuis 
Gelderland 
Midden

Praktische informatie:

Duur 3,5 uur

Deelnemers -

Vorm fysieke training

Vorm op locatie

00 Veilig Thuis op 
bezoek

Is er behoefte binnen je team om nader kennis te maken met Veilig Thuis? Geen probleem. 

We geven je de mogelijkheid om een medewerker van Veilig Thuis Gelderland Midden uit te 
nodigen voor een teambijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst kan er door Veilig Thuis inzicht 
gegeven worden in hun werkwijze met de uitgangspunten en de (on-)mogelijkheden.  Het 
wordt duidelijk gemaakt wat de rol is van Veilig Thuis bij het doorlopen van de stappen van de 
meldcode.

Team Veilig Thuis 
Gelderland 
Midden

Praktische informatie:

Duur 1 uur

Deelnemers -

Vorm fysiek of online bijeenkomst

Vorm incompany

MENU
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Meldcode stap 3: gespreksvoering met ouders en/of verzorgers

Het gesprek aangaan met ouders past zeer goed bij scholen die proactief om 
willen gaan met ouders en het welbevinden van hun leerlingen voorop stellen.

Activiteiten-
nummer

Wat Beschrijving Doelgroep Wie

13 Bespreekbaar 
maken kun je leren! 
Verdieping op stap 3 
van de meldcode. 

Het gesprek met ouders kan als moeilijk worden ervaren. Je zit met vragen als: hoe maak ik 
die signalen bespreekbaar? Hoe geef ik aan waar ik mij zorgen over maak? Het zijn gesprekken 
waar we soms tegenop zien maar dit is niet nodig. Met handvatten en vaardigheden gaat je dit 
lukken.

In deze vaardigheidstraining ga je met een trainingsacteur actief aan de slag. Binnen een 
veilige sfeer ga je oefenen in het voeren van gesprekken, zoals het bespreken van zorgsignalen 
of een meldingsgesprek. We geven je ruimte zodat je op een veilig manier kan deelnemen, 
uitproberen, oefenen en herhalen, waardoor er een duurzaam leereffect ontstaat. Er ontstaat 
hierdoor meer vertrouwen in je eigen kunnen.

Schoolleider 
IB
AF
Team

FlexFlow

Praktische informatie:

Duur 3,5 uur

Deelnemers 8 - 12

Vorm fysieke training

Vorm open inschrijving en incompany

MENU
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Activiteiten-
nummer

Wat Beschrijving Doelgroep Wie

15 Bespreekbaar 
maken kun je leren! 
Verdieping op stap 3 
van de meldcode
binnen de eigen 
levensbeschouwelijke 
dimensie. 

Bij gespreksvoering in het kader van de Meldcode gaat het om de goede stappen te zetten 
op de goede manier. Voor die laatste is het ook belangrijk om aan te sluiten bij de religieuze 
belevingswereld van ouders en hun eigen ethisch kader van waaruit zij opvoeden en samen 
leven. 

In deze vaardigheidstraining spiegelen we de gespreksvoering met ouders aan twee centrale 
Bijbelse begrippen, namelijk barmhartigheid en rechtvaardigheid. Enerzijds de kwetsbaarheid 
van ouders onder ogen zien en hen met barmhartigheid bejegenen, anderzijds, (mogelijk) 
onrecht bespreekbaar maken en de noodzakelijke stappen zetten om (mogelijk) onrecht te 
stoppen.  

Met een trainingsacteur ga je binnen een veilige sfeer oefenen in het voeren van gesprekken 
vanuit de ethisch/ geestelijke dimensie van ouders. We gaan onder meer aan de slag met het 
inzetten van gespreksvaardigheden en afstemmen op de schuld- en schaamtegevoelens. Door 
oefening ontstaat meer vertrouwen in je eigen kunnen.

Schoolleider 
IB
AF
Team

Salouz

Praktische informatie:

Duur 3,5 uur

Deelnemers 8 - 12

Vorm fysieke training

Vorm open inschrijving en incompany

MENU
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Activiteiten-
nummer

Wat Beschrijving Doelgroep Wie

09 Het gesprek met het 
kind zelf, zo doe je 
dat.

Hoe blijf je laagdrempelig in contact als je met een leerling in gesprek gaat over onveiligheid 
of kindermishandeling? Hoe geef je vorm aan een vertrouwensrelatie wanneer je ook verplicht 
bent te rapporteren over wat het kind je vertelt? Hoe ga je om met de loyaliteit die een kind 
voelt ten opzichte van zijn ouders? Hoe maak je jouw professionele verantwoordelijkheid 
adequaat bespreekbaar met het kind en hoe betrek je hem bij het proces?

In deze training van stap 3 sta je stil bij jouw ‘taak’ als leerkracht en het aangaan van 
gesprekken over onveiligheid. Hoe bied je veiligheid en wat is jouw rol en verantwoordelijkheid 
in het gesprek? Een training waarna je met concrete tips, handvatten én actiepunten terug de 
klas ingaat!

Team Academie 
praten met 
kinderen 

Praktische informatie:

Duur 3,5 uur

Deelnemers 8 - 18

Vorm fysieke training

Vorm open inschrijving

21 In gesprek 
met ervarings-
deskundigen van 
kindermishandeling

“Mishandeling meemaken is verschrikkelijk, maar als niemand het durft te zien is dat nog erger...” 
Kim van Laar (ervaringsdeskundige)

In deze bijeenkomst met ervaringsdeskundigen wordt stil gestaan bij het perspectief van de 
leerling en de relatie met de professionals binnen de school.
Tijdens deze bijeenkomsten geven we je de gelegenheid om in gesprek te gaan met de 
ervaringsdeskundigen die hebben deelgenomen aan de films ‘Door de ogen van’. 

Met de ervaringsdeskundigen wordt nagedacht over het gesprek met ouders en leerlingen: 
wat zijn de do’s en de dont’s, wat is passend en hoe zorg je dat je een open houding hebt? 
O.l.v. een trainer wordt er aan de hand van werkvormen samen naar concrete handvatten 
gezocht die de dag erna door iedereen in te zetten zijn in de school. 

Schoolleider 
IB
AF
Team

Nul23 

Praktische informatie:

Duur 2,5 uur

Deelnemers 8 - 18

Vorm fysieke bijeenkomst

Vorm open inschrijving

MENU
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Activiteiten-
nummer

Wat Beschrijving Doelgroep Wie

22 In gesprek 
met ervarings-
deskundigen. Ouders 
als veroorzaker van 
onveiligheid.

“We hebben gemerkt dat het elk gezin kan overkomen om in een situatie te belanden waarin 
het voor een kind onveilig voelt. Als niemand erover spreekt lijkt het of het alleen in jouw gezin 
voorkomt...” John en José (ervaringsdeskundigen)

In deze bijeenkomst met ervaringsdeskundigen wordt stil gestaan bij het perspectief van de 
ouder als veroorzaker van onveiligheid / de ‘pleger’ en de relatie met de professionals binnen 
de school voorop staat. Waar hebben ouders behoefte aan en wat kan school bieden en 
betekenen? Tijdens deze bijeenkomsten geven we je de gelegenheid om in gesprek te gaan 
met de ervaringsdeskundigen die hebben deelgenomen aan de films ‘Door de ogen van’. 

Met de ervaringsdeskundigen wordt nagedacht over het gesprek met ouders en leerlingen: 
wat zijn de do’s en de dont’s, wat is passend en hoe zorg je dat je een open houding hebt? 
O.l.v. een trainer wordt er aan de hand van werkvormen samen naar concrete handvatten 
gezocht die de dag erna door iedereen in te zetten zijn in de school. 

Team Nul23

Praktische informatie:

Duur 2,5 uur

Deelnemers 8 - 18

Vorm fysieke bijeenkomst

Vorm open inschrijving

MENU
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Meldcode stap 4 en 5: werken met afwegingskader

“Er is twijfel of de zorg groot genoeg is om verdere stappen te ondernemen.”

Activiteiten-
nummer

Wat Beschrijving Doelgroep Wie

19 Casuïstiek bespreking 

Werken met de 
stappen en het 
afwegingskader 

Sinds 1 januari 2019 is het handelingskader ( stap 4 en 5) toegevoegd aan de meldcode. 
Het helpt je bij het wegen van het geweld en het beslissen. Binnen deze stappen worden 
belangrijke beslissingen genomen die het verschil kunnen maken voor de leerling en het gezin.

Aan de hand van casuïstiek uit eigen praktijk ga je in subgroepen met dit handelingskader. 
De focus ligt op het bespreken van zorgcasussen en/of complexe casuïstiek, waarbij er 
vermoedens zijn van onveiligheid en/of huiselijk geweld en kindermishandeling. Aan de hand 
van het model Meldcode Casuïstiek Bespreking wordt de casus volgens een heldere structuur 
besproken en worden de stappen van de meldcode en afwegingskader direct ingezet.

Schoolleider 
IB
AF

FlexFlow

Praktische informatie:

Duur 3,5 uur

Deelnemers 8 - 18

Vorm fysieke training

Vorm open inschrijving

20 Casuïstiek bespreking 

Werken met de 
stappen en het 
afwegingskader 
vanuit de eigen 
(reformatorische) 
levensbeschouwelijke 
dimensie

Sinds 1 januari 2019 is het handelingskader ( stap 4 en 5) toegevoegd aan de meldcode. Het 
helpt je bij het wegen van het geweld en het beslissen. Binnen deze stappen worden belangrijke 
beslissingen genomen die het verschil kunnen maken voor de leerling en het gezin.

Aan de hand van casuïstiek uit eigen praktijk ga je in subgroepen aan de slag met dit hande-
lingskader. De focus ligt op casuïstiek, waarbij er vermoedens zijn van onveiligheid en/of huise-
lijk geweld en kindermishandeling. Op gestructureerde wijze wegen we de situatie, bespreken 
we de dilemma’s en gaan we daarbij ook in op ethisch-/ religieuze aspecten die van belang zijn 
in het wegingsproces binnen christelijk/reformatorische gezinnen. Hierdoor ben je in staat om 
na afloop van de training gestructureerd het afwegingskader te doorlopen en de christelijk/
reformatorische context mee te wegen in het doorlopen van stap vier en vijf van de meldcode. 

Schoolleider 
IB
AF
Team

Salouz

Praktische informatie:

Duur 3,5 uur

Deelnemers 8 - 18

Vorm fysieke training

Vorm open inschrijving

MENU
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Op thema: 
voor iedereen 
met interesse!

“Kennis geeft 
handvatten 
en houvast.”
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Op thema: voor iedereen met interesse!

“Kennis geeft handvatten en houvast.”

Activiteiten-
nummer

Wat Beschrijving Doelgroep Wie

11 Cultuursensitief 
werken met 
leerlingen en ouders

Wereldwijd zijn er ongeveer 204 nationaliteiten bekend; daarvan zijn er ruim 192 woonachtig 
in Nederland. Een deel daarvan woont ook in de West Veluwe Vallei. Daardoor hebben ook 
scholen steeds vaker te maken met kinderen en ouders met een andere culturele achtergrond 
dan de westerse.

Wat voor de één vanzelfsprekend is, is voor de ander helemaal niet zo gewoon. Onvoldoende 
besef van elkaars culturele achtergrond kan leiden tot misverstanden, irritaties, frustratie en 
zelfs conflicten. 

Kennis van de onderlinge relaties kan je helpen om elkaar beter te begrijpen, richting de 
leerling en ouders. Het vraagt een attitudeverandering en andere vaardigheden in de 
communicatie. De training cultuursensitief werken helpt u hierbij. 

Iedereen met 
interesse

ECS training

Praktische informatie:

Duur 3,5 uur

Deelnemers 8 - 18

Vorm fysieke training

Vorm open inschrijving

MENU
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Activiteiten-
nummer

Wat Beschrijving Doelgroep Wie

08 Echtscheiding en 
school

Ruim 70.000 kinderen maken jaarlijks de scheiding van hun ouders mee. Alle veranderingen 
en emoties die bij een scheiding komen kijken, hebben hun weerslag op de prestaties en het 
gedrag van je leerlingen op school. 

Hoe ondersteun je je leerlingen tijdens een scheidingsproces? En hoe zorg je voor goede 
afspraken tussen school en gescheiden ouders? Waar kan jij als leerkracht of IB’er rekening 
mee houden?

Tijdens de training gaan we in op de fases van een scheiding en de positie van de leerling. 
Je leert onder meer welke gedragsveranderingen bij leerlingen je na een scheiding kan 
signaleren, hoe zorg je voor goede afspraken  tussen school en ouders die in scheiding liggen 
en welke rechten welke ouder heeft op het gebied van informatievoorziening over hun kind. 

Iedereen met 
interesse

Jeugd-
bescherming 
Gelderland

Praktische informatie:

Duur 3,5 uur

Deelnemers 8 - 18

Vorm fysieke training

Vorm open inschrijving

14 Traumasensitief 
lesgeven: een 
kennismaking

Kinderen kunnen opvallend gedrag vertonen binnen de klas. Soms is de oorzaak helder: een 
verjaardag, Sinterklaas, een diagnose, temperament etc. Soms is het niet duidelijk waar het 
gedrag vandaan komt en dan vroegkinderlijk trauma de (mede-)oorzaak zijn van het gedrag, 
want veel leerlingen maken in hun nog jonge leven een of meerdere potentieel traumatische 
ervaringen mee. En lastig gedrag kan het gevolg zijn, net als stress, veranderingen in de 
hersenontwikkeling en leerproblemen gevolgen kunnen zijn. 

Als leerkracht kun je het gedrag dat deze kinderen vertonen, op een andere manier proberen 
te bekijken. Traumasensitief lesgeven. Traumasensitief lesgeven helpt begrip te hebben voor 
het kind en zijn of haar gedrag. Je snapt waar het gedrag door ontstaan en veroordeelt het 
kind niet om zijn gedrag.

Traumasensitief lesgeven is niet makkelijk. In deze training geven we je een eerste introductie. 
Waar kan het gedrag (ook) vandaan komen en wat kun je dan doen? Een combinatie tussen 
theorie en de praktijk.

Iedereen met 
interesse

Nul23 

Praktische informatie:

Duur 3,5 uur

Deelnemers 8 - 18

Vorm online training

Vorm open inschrijving

MENU
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Activiteiten-
nummer

Wat Beschrijving Doelgroep Wie

12 Privacy - wat mag 
school delen?

Scholen verzamelen en gebruiken veel gegevens van leerlingen. Ook wisselen ze deze 
gegevens uit. 

Maar welke gegevens mag je wel en welke mag je niet delen? Hoe zit het met delen met Veilig 
Thuis, de huisarts, de hulpverlening of jeugdgezondheidszorg …… wanneer ga je de juridische 
grens over? De AVG lijkt ingewikkeld, maar geeft ook duidelijke handvatten en richtlijnen.

Deze training geeft inzicht in hoe je vast stelt óf je gegevens mag uitwisselen en zo ja welke. 
Zowel in normale, veilige situaties, maar ook als de situatie wel zorgelijk is, maar er is nog 
niet direct onveiligheid en wat doe je als je een sterk vermoeden hebt dat de situatie van de 
leerling onveiligheid is?

iedereen met 
interesse

VAN BOVEN 
Juridisch 
adviesbureau

Praktische informatie:

Duur 2 uur

Deelnemers 10 - 40

Vorm webinar

Vorm open inschrijving

17 Jonge mantelzorgers: 
ook in het 
basisonderwijs!

Op elke basisschool zijn kinderen die opgroeien met een chronisch zieke ouder, een ouder met 
een psychiatrische ziekte of een alcoholverslaving of een ouder met een beperking. Dit kan 
ook gelden voor een broertje of zusje. Dat vraagt vaak zorgtaken op een jonge leeftijd. 

In deze webinar krijg je meer informatie over de jonge mantelzorger: is het altijd negatief, 
signalen, gevolgen en hoe kun je als leerkracht (onder-) steunen.

iedereen met 
interesse

TACTiV

Praktische informatie:

Duur 2 uur

Deelnemers 10 - 40

Vorm webinar

Vorm open inschrijving

MENU
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Kalender

Trainingen 
en webinars 
met open 
inschrijving 
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Week-
nummer

Datum Activiteiten-
nummer

Wat Door

36 7-9-2021 
(13:30 – 17:00)

02 Signaleren kun je leren! Verdieping op stap 1 van de meldcode Anja Roosendaal: 
coaching, training en 
advies

36 8-9-2021
(13:30 – 17:00)

03 Wij zijn ervan! Geef kindermishandeling geen kans TACTiV

37 13-9-2021 
(09:00 – 11:00)

04 Het handelingskader primair onderwijs 2maalV

37 15-9-2021 
(13:30 – 17:00)

01 De stappen van de Meldcode - een stevige basis FlexFlow

37 16-9-2021
(19:00 – 21:00)

05 Vertrouwenspersoon vs. aandachtsfunctionaris: Wie doet wat? Anja Roosendaal: 
coaching, training en 
advies

37 16-9-2021
(09:00 – 17:00)

06 Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling 
(start 16-9 / dag 2 = 8-10 / dag 3 = 1-11)

Nul23

38 20-9-2021
(13:30 – 17:00)

18 Het belang van een zorgvuldige dossiervorming Anja Roosendaal: 
coaching, training en 
advies

38 21-9-2021
(15:00 – 17:00)

23 De meldcode: dit werkt in de praktijk! CHE

38 22-9-2021
(13:30 – 17:00)

08 Echtscheiding en school Jeugdbescherming 
Gelderland

38 22-9-2021
(15:00 – 17:30)

21 In gesprek met ervaringsdeskundigen Kim en Kim Nul23

Kalender
Hieronder zijn alle data opgenomen waarop trainingen en webinars met open inschrijving gegeven worden.

se
pt

em
be

r

online              fysiek (tenzij maatregelen dit niet toestaan, dan gaat de training in principe online door).
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Week-
nummer

Datum Activiteiten-
nummer

Wat Door

39 28-9-2021
(19:00 – 21:00)

12 Privacy - wat mag school delen? VAN BOVEN juridisch 
adviesbureau

39 29-9-2021
(13:30 – 17:00)

09 Het gesprek met het kind zelf, zo doe je dat. Academie praten met 
kinderen

39 30-9-2021
(09:00 – 12:30)

24 Een kijkje in de keuken bij Veilig Thuis Gelderland Midden Veilig Thuis 
Gelderland Midden

40 4-10-2021
(19:00 – 21:00)

10 Huiselijk geweld en kindermishandeling op de agenda van MR 2maalV

40 6-10-2021
(13:30 – 17:00)

01 De stappen van de Meldcode - een stevige basis FlexFlow

41 13-10-2021
(13:30 – 17:00)

11 Cultuursensitief werken met leerlingen en ouders ECS trainingen

41 14-10-2021
(13:30 – 17:00)

07 Signaleren binnen reformatorische kring: een specifieke dynamiek! Salouz

42 HERFSTVAKANTIE

43 26-10-2021
(15:00 – 17:00)

04 Het handelingskader primair onderwijs 2maalV

43 27-10-2021 
(13:30 – 17:00)

16 Lastig gedrag? Heb jij even geluk. Het is een kwestie van OMDENKEN. TACTiV

43 28-10-2021 
(19:00 – 21:00)

12 Privacy - wat mag school delen? VAN BOVEN juridisch 
adviesbureau

44 2-11-2021
(09:00 – 12:30)

24 Een kijkje in de keuken bij Veilig Thuis Gelderland Midden Veilig Thuis 
Gelderland Midden

44 3-11-2021
(13:30 – 17:00)

13 Bespreekbaar maken kun je leren! Verdieping op stap 3 van de 
meldcode

FlexFlow

44 4-11-2021
(15:00 – 17:30)

22 In gesprek met ervaringsdeskundigen: ‘pleger’ van huiselijk geweld en/
of verwaarlozing

Nul23

45 9-11-2021
(9:00 – 17:00)

06 Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling 
(start 9-11 / dag 2 = 29-11 / dag 3 = 12-1 2022)

Nul23

45 10-11-2021
(13:30 – 17:00)

09 Het gesprek met het kind zelf, zo doe je dat. Academie praten met 
kinderen

ok
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Week-
nummer

Datum Activiteiten-
nummer

Wat Door

46 Week tegen Kindermishandeling: kijk op de landelijke website voor lokaal, regionaal en/of landelijk aanbod! Landelijk

46 17-11-2021
(19:00 – 21:00)

17 Jonge mantelzorgers: ook in het basisonderwijs! TACTiV

47 22-11-2021
(13:30 – 17:00)

15 Bespreekbaar maken kun je leren! Verdieping op stap 3 van de 
meldcode de eigen levensbeschouwelijke dimensie.

Salouz

47 24-11-2021
(9:00 – 12:30)

14 Traumasensitief lesgeven: een kennismaking Nul23

47 25-11-2021
(09:00 – 12:30)

19 Casuïstiek bespreking: werken met de stappen en het afwegingskader FlexFlow

48 29-11-2021 
(13:30 – 17:00)

03 Wij zijn ervan! Geef kindermishandeling geen kans TACTiV

48 1-12-2021
(13:30 – 17:00)

13 Bespreekbaar maken kun je leren! Verdieping op stap 3 van de 
meldcode

FlexFlow

49 6-12-2021
(09:30 – 13:00)

20 Casuïstiek bespreking: werken met de stappen en het afwegingskader 
vanuit de eigen (reformatorische) levensbeschouwelijke dimensie

Salouz

49 8-12-2021
(13:30 – 17:00)

02 Signaleren kun je leren! Verdieping op stap 1 van de meldcode Anja Roosendaal: 
coaching, training en 
advies

50 14-12-2021
(13:30 – 17:00)

08 Echtscheiding en school Jeugdbescherming 
Gelderland

MENU
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Aanmelding
De route
We bieden op twee manieren deskundigheidsbevordering aan: via open 
inschrijving en incompany. Welk aanbod daarvoor in aanmerking komt, 
staat in de omschrijving van de trainingen.

Voorwaarden & Spelregels voor trainingen open inschrijving 
•  Inschrijven gaat per training of webinar: wil je meerdere trainingen 

volgen? Dan schrijf je je voor elke activiteit apart in.
•  Na ontvangst van je inschrijving ontvang je als deelnemer een 

schriftelijke bevestiging hiervan. Je aanmelding is hiermee definitief.
•  Inschrijving kan tot 4 weken voor start of tot maximum deelnemers is 

bereikt.
•  Aan het volgen van de trainingen en workshops zijn geen kosten 

verboden anders dan de hieronder vermelde annuleringskosten.

•  Deelnemer heeft het recht om hun deelname te annuleren tot 4 weken 
voor aanvang van de training of webinar. Deelnemers die binnen 
4 weken voor aanvang annuleren wordt een bedrag van € 75,00 in 
rekening gebracht (annuleringskosten). De deelnemer mag iemand 
anders in zijn plaats laten deelnemen om deze kosten te voorkomen. 
Annuleren kan alleen per mail naar kristin@nul23.nl .

•  Van deelnemers wordt gevraagd om minimaal 5 minuten voor start van 
de training of webinar aanwezig te zijn.

Voorwaarden & Spelregels voor trainingen incompany 
• Er kan maximaal 1 incompany aanvraag per school worden gedaan.
•  Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van 

binnenkomst.
•  Na afstemming met de projectleider over de aanvraag, ontvang je een 

schriftelijke bevestiging hiervan. De aanvraag is hiermee definitief.
•  Een incompanytraining kan tot 6 weken voor de start kosteloos worden 

geannuleerd. Bij annulering voor 4 tot 6 weken voor aanvang van de 
training is 50% van de trainingskosten verschuldigd. Bij annulering bij 
minder dan 4 weken voor aanvang van de training is 100% verschuldigd.

•  Kosten voor eventuele catering is voor rekening van de aanvrager zelf. 
•  Trainingen die op school zelf worden aangeboden voor de eigen 

werknemers (incompany trainingen) mogen doorgaan als de 
dan geldende COVID-maatregelen het toelaten. Wij leggen de 
verantwoordelijkheid voor het volgen van deze maatregelen bij de 
school/ bestuur. 

Aanmeldingen voor trainingen met een open inschrijving en 
aanvragen voor incompany trainingen gaat via de volgende link: 

INSCHRIJFFORMULIER 
VEILIG THUIS IN DE VALLEI PRIMAIR ONDERWIJS 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSxFinK3p_FuQWwLOC0TSwKBK9egVZ2fpCGpvIAP1Q_ao7Ag/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSxFinK3p_FuQWwLOC0TSwKBK9egVZ2fpCGpvIAP1Q_ao7Ag/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSxFinK3p_FuQWwLOC0TSwKBK9egVZ2fpCGpvIAP1Q_ao7Ag/viewform
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Meer informatie?
We hopen dat je bij het lezen van deze menukaart trek hebt gekregen om 
één van de vele mogelijkheden te benutten bij het verder optimaliseren 
van het eerder en beter in beeld krijgen van kinderen die opgroeien in een 
onveilige opvoedsituatie. Samen zorgen we ervoor dat ook zij optimaal tot 
leren toe komen.

Voor meer informatie kan je terecht bij:

Nadia van der Voorn      
Regionaal Project Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 
Nadia.van.der.voorn@ede.nl     
06 - 14 88 00 35       

Kristin Gerritsen 
Projectleider Meldcode in het Primair Onderwijs
Kristin@nul23.nl
06 - 15 48 77 58
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“We weten op zich hoe de meldcode werkt, maar om de stappen te zetten is toch heel 
lastig. Hebben we daarvoor onvoldoende durf? Misschien dat we elkaar meer moeten 

aansporen om daadwerkelijke stappen te zetten.” - leerkrachtRegio West Veluwe Vallei 


