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Bijlage 2: Checklist Meldcode Kindermishandeling /Signalen Peuteropvang De Jonge Bevers 2021
Naam peuter:

Leeftijd:

Peuteropvang:

Materiële omstandigheden
Er zijn problemen betreffende de woning waarin de peuter woont.
De peuter krijgt onvoldoende materiële verzorging of er is sprake van onvoldoende
investering in algemeen gangbare uitgaven.
Het gezin/de peuter heeft financiële problemen of is afhankelijk van een uitkering en/of
anderen.
Het gezin/de peuter woont in een buurt die ontoereikend of onveilig is voor het
grootbrengen/ opgroeien van de peuter.
Het gezin/de peuter heeft geen vaste woon- of verblijfplaats of verhuist vaak.

Gezondheid, lichamelijk functioneren, seksualiteit en verzorging
Het leefgebied ‘Gezondheid’ betreft de lichamelijke en de geestelijke gezondheid van de peuter
en/of de ouders en het functioneren en de ontwikkeling van de leerling.
De peuter heeft problemen of een stoornis op het gebied van het emotionele en/of
sociale functioneren en/of het gedrag.
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Risicovol gedrag van de ouder(s) en/of inadequate lichamelijke en medische verzorging
die de peuter kan schaden.
De peuter heeft (onverklaarbaar) letsel en/of lichamelijke klachten die op
kindermishandeling kunnen wijzen.
Er is sprake van middelenmisbruik (alcohol, drugs, medicatie), gok- of computerverslaving
bij de ouder(s)/ander gezinslid.
De ouder (of een ander gezinslid) heeft fysieke/zintuiglijke problemen en/of handicaps,
sociale, emotionele, cognitieve of gedragsproblemen en/of een specifieke emotionele,
gedrag of persoonlijkheidsstoornis.
Ingrijpende gebeurtenissen (life events).

Opvoeding & gezinsrelaties
Het leefgebied ‘Opvoeding & Gezinsrelaties’ betreft de pedagogische en relationele condities in
het gezin waarin de leerling opgroeit.
Er is onenigheid binnen het gezin of tussen de ouders en/of de relatie tussen jeugdige en
ouders is problematisch.
De peuter is slachtoffer van kindermishandeling.
De ouders hebben problemen in de opvoeding van de peuter en/of er zijn factoren die het
ouderschap bemoeilijken.
Er is sprake van een civielrechtelijke kinderbeschermingsmaatregel.
Er zijn problemen met veranderingen in de gezinssamenstelling (die voor instabiliteit in
het gezin zorgen).
Er is sprake van hulpverlening aan een gezinslid vanwege ernstige problematiek.
Een ander gezinslid dan de leerling is betrokken bij criminele activiteiten.
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Peuteropvang
Het leefgebied Peuteropvang betreft omstandigheden die het functioneren van een peuter
kunnen beïnvloeden.
De peuter heeft problemen in het cognitief functioneren, leren en prestaties.
De peuter is van de Peuteropvang gestuurd.
De peuter wisselt veelvuldig van Peuteropvang.
De peuter gaat niet naar de Peuteropvang.
Kenmerken van de dagbesteding die op problemen en/of risico’s kunnen wijzen.
Kenmerken van Peuteropvang die op problemen en/of risico’s kunnen wijzen.

Kenmerken van opleiding/werk/betrokkenheid ouder(s) die op problemen en/of risico’s
kunnen wijzen.

Sociale omgeving buiten het gezin
Het leefgebied ‘Sociale omgeving buiten het gezin en de school’ betreft de omgeving (en met
name de relaties in die omgeving) van de peuter buiten het gezin en buiten school/werk en het
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gedrag van de peuter in die omgeving. Dus bijvoorbeeld de kwaliteit van vriendschapsrelaties,
het gedrag van de peuter (en evt. overlast/criminaliteit) op straat en openbare plekken.
Er is sprake van een gebrekkig(e) (interactie met het) sociaal netwerk van de ouders
en/of de peuter heeft geen hobby’s of interesses.
De peuter /of ouders maken geen of weinig gebruik van (sociale) voorzieningen en/of zijn
onbereikbaar voor voorzieningen en/of zijn zorgwekkende zorgmijders.
De peuter en/of zijn ouders ervaren uitsluiting, discriminatie of intimidatie/pesterij als
gevolg van het behoren tot een specifieke groep.
De relatie tussen peuter en leeftijdsgenoten en/of volwassenen is problematisch.
De peuter en/of zijn ouders hebben in de leefomgeving gedragsproblemen of zijn
betrokken bij criminele activiteiten.
De peuter is slachtoffer van criminaliteit.
De peuter is makkelijk beïnvloedbaar door anderen en daardoor kwetsbaar.

Specifieke en andere signalen

Probleembeschrijving
Waar maakt u zich zorgen over? Wat neemt u concreet waar aan problemen bij de peuter, op de
Peuteropvang, in gezin of sociaal netwerk? Hoe vaak en in welke situatie(s) doet het probleem
zich voor? Hoe lang speelt het probleem al? Omschrijf duidelijk de kern van het probleem dat
aangepakt moet worden.

Peuteropvang
De Jonge Bevers

A. Kortekaasplantsoen 125
2552 JC Den Haag
Telefoon 06-49 186 644

ING Bank
IBAN NL 56 INGB 0006 0526 85
K.v.K. Haaglanden 54225140

Eerdere of lopende aandacht, onderzoek, hulp of begeleiding
Wat heeft de Peuteropvang nu of eerder gedaan om het probleem aan te pakken, de situatie te
veranderen?
Heeft een externe organisatie nu of eerder iets gedaan om de probleemsituatie te veranderen?
Indien er een diagnose is gesteld, geef aan welke.

Wat heeft de peuter in uw optiek nodig aan ondersteuning, zorg of hulp?
Ziet u bij de peuter, school, gezin en/of sociaal netwerk aangrijpingspunten om de
probleemsituatie aan te pakken?

Bijlage 5. Melding bij het Advies & Meldpunt Kindermishandeling (AMK)
Inleiding
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Beschrijf aan de hand van de aandachtspunten de situatie voor zover u bekend en van toepassing.
De aandachtspunten zijn helpend, maar ook leidend in het geven van de beschrijving per specifiek
domein.
Algemeen
Gegevens van de melder:
•
•
•
•
•
•
•

Naam, adres, telefoon,
relatie tot de betrokkenen,
aanleiding en reden om nu te melden,
vraag en verwachtingen,
datum van de bespreking/aankondiging van de melding,
zijn ouders/verzorgers op de hoogte van de melding, mondeling of schriftelijk,
Reactie ouder(s)/verzorgers,

Gezinsgegevens
Gegevens van de ouders/verzorgers (naam, adres(sen) en telefoon, burgerlijke staat).

Gegevens van de peuter(naam, geboortedatum, geslacht, adres, telefoonnummer, ouderlijk
gezag).

Vermoedelijke mishandeling
De aard, de ernst en het verloop (is er een toename in ernst; is er sprake van escalerende
problematiek); frequentie (incidenteel/structureel). Informatie zo concreet mogelijk,
gebaseerd op eigen waarneming en indrukken.
Beschrijving:

Peuter
Psychosociaal functioneren; lichamelijke gezondheid en letsel; ontwikkeling; bijzonderheden (bv.
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handicaps, ziekte).
Beschrijving:

Opvoeding/verzorging
Bescherming en veiligheid; basale verzorging; emotionele warmte (ondersteuning); regels en
grenzen; stimulering; stabiliteit.
Beschrijving:

Ouders
Pedagogische kennis en vaardigheden; persoonlijk functioneren; beschikbaarheid
(fysiek/emotioneel); voorgeschiedenis; partnerrelatie ( duurzaamheid, klimaat).
Beschrijving:

Gezin en omgeving
Gezinssamenstelling; gezinsklimaat (warm, kil, betrokken, loszand gezin, kluwengezin, aanpassend
aan omgeving, eigen waarden en normenpatroon); de sociaal economische situatie; ingrijpende
gebeurtenissen; sociaal netwerk (familie/professioneel) zowel voor jeugdige als gezin; de
sociaal-culturele context.
Beschrijving:
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Hulpverlening
Geschiedenis: welke hulp is er al geboden?
Huidige hulp: welke hulp is er nu aanwezig? Verandering mogelijkheden van ouders; motivatie
ouders/peuter.
Beschrijving:

Belangrijke adressen:
Geef hier een vermelding van de relevante adressen van de peuter en ouders:
School; huisarts; consultatiebureau; kinderopvang, hulpverlenende instanties (zoals: AMW, GGZ,
Verslavingszorg); andere relevante instanties en ondersteunende contacten.
Beschrijving:

Datum melding:

