TRAINING SIGNALEREN VAN ZORG EN/OF GEWELD
•
•
•
•
•
•
•
•

De Meldcode: hoe zit die ook alweer in elkaar?
Wat is het belang van signaleren en wat komt daar bij kijken?
Welke vormen van kindermishandeling en huiselijk geweld zijn er? En hoe vakk
komen die voor?
Welke rol spelen waarden en normen?
Wat zijn ACE’s?
Belemmerende en beschermende factoren…. Wat zijn dat?
Hoe begin ik een eerste gesprek met ouders over zorg?
Wat kan ik nou echt betekenen?

Herken je bovenstaande vragen en wil je concreet aan de slag? Dan is deze training iets voor jou
of je team. Interactief met elkaar aan slag om het thema te bekijken, te bediscussiëren en erover
na te denken. Er is voor deze training geen voorkennis vereist. De casuïstiek wordt aangepast
aan de doelgroep en de ervaring.

DOELGROEP
De training Signaleren van zorg en/of geweld is bedoeld voor teams binnen het onderwijs,
kinderopvang, gemeentelijke teams of -toegang etc. maar kan ook in een gemengde groep aan
geboden worden (bijvoorbeeld georganiseerd door een gemeente). Open inschrijving kan in
Amersfoort aangeboden worden. Er is voor deze training geen voorkennis vereist.

INHOUD VAN DE TRAINING
In de training worden de volgende onderdelen behandeld:
•
•

•
•
•
•
•

Stappen van de MC worden besproken / behandeld met aandacht voor stap 0 en
Kindcheck
Uitgangspunt vanuit de Richtlijn Kindermishandeling: jeugdige veilig en ouders
mededogen, steun en respect en kindermishandeling is complex probleem:
samenwerking noodzakelijk
Vormen van kindermishandeling en theorie / cijfers / statistieken
Gevolgen van kindermishandeling
Belemmerende en beschermende factoren
Voorbeelden van signalen en hoe kijk je vervolgens context-gericht
Hoe maak je het verschil?
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PRAKTISCH
•
•
•
•

Duur
Kosten in-company
Kosten open inschrijving
Studiebelasting

: 3 uur op locatie van de organisatie
: € 555,-- (BTW-vrij)
: € 105,-- (BTW-vrij) (6-10 deelnemers)
: 3 uur

ACCREDITATIE
•
•

SKJ-registratie
Lerarenregister

: 3 punten
: 3 punten

INTERESSE?

Neem contact op voor een persoonlijk gesprek! kristin@nul23.nl / 06-154 87 758
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