In de Week tegen Kindermishandeling van 16 t/m 22 november 2020
vragen we aandacht voor kinderen die het thuis moeilijk hebben vanwege
geweld, verwaarlozing en andere onveiligheid. Het thema dit jaar is ‘Leren
van elkaar’.

Open je ogen voor kindermishandeling en kom in actie
Nu de coronamaatregelen weer verder zijn aangescherpt, vragen we jou als
professional extra alert te zijn. We realiseren ons dat deze periode voor
mensen werkzaam in het onderwijs al extra zwaar is. Maar soms ben je een
van de weinige personen waarmee een kind nog live- of online contact heeft
buiten de huiselijke kring.
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Ter inspiratie een aantal tips voor jouw school om tijdens de Week tegen
kindermishandeling met het thema ‘Leren van elkaar’ aan de slag te gaan.

Voor in de klas
Stimuleer kinderen om te praten over hun situatie
Op school, met andere ouders, de sportcoach of via de kindertelefoon.
Onderstaande animatiefilmpjes kunnen hierbij helpen:


Video: Als je thuis verwaarloosd wordt omdat je ouders altijd ruzie
maken en geen aandacht voor je hebben



Video: Als je gescheiden ouders ruzie maken en slecht over elkaar
spreken

Op de bijbehorende website kunnen kinderen verhalen lezen, tips krijgen
en oefeningen doen.
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Met collega's


Leer wat stress en onveiligheid met kinderen doet
Wat gebeurt er in het brein dat maakt dat het ene kind geprikkeld
en agressief reageert en het andere zich terugtrekt? Hoe kan
school (en elke volwassene) iets voor deze kinderen betekenen?
Bekijk de video: ‘Steun in het onderwijs. Jij maakt het verschil’.



Krijg inzicht in de visie op onveiligheid in gezinnen en de
gezamenlijke aanpak
In de keten van jeugd- en gezinsteams, sociale (wijk)teams,
jeugdbescherming en Veilig Thuis wordt vanuit deze gedeelde visie
gewerkt. Bekijk de video: ‘Visie op veiligheid’.



Volg een van de interactieve colleges met inspirerende experts
als Toon Gerbrands en Olcay Gulsen in de collegeweek van
zorgomeenkind.nl.

Kijk naar deze films


In Getekend – sporen van kindermishandeling vertellen
slachtoffers hun verhaal, terwijl ze worden geportretteerd. Moed en
3

veerkracht zijn nodig om overeind te blijven; toen als kind, nu als
volwassene. Herman van Hoogdalem (kunstschilder) en Gijs
Wanders (filmer) kijken door hun kinderogen en voelen de
verwarring en eenzaamheid. Ze zien hoe de deelnemers als
volwassenen overeind komen. De drang om te overleven is
indrukwekkend. De documentaires zijn te zien bij de EO op NPO2.
De uitzendingen zijn op woensdag 11, 18 en 25 november en 2
en 9 december 2020. Ze beginnen om 21.15 uur.


De speelfilm ‘Buiten is het Feest’ met Georgina Verbaan, Abbey
Hoes en Eelco Smits in de hoofdrollen, laat zien hoe mensen
sluipenderwijs worden verleid tot dingen die ze niet willen. Huiselijk
geweld, seksueel misbruik en partnergeweld komen in het verhaal
stap voor stap dichterbij. De gewoonste en aardigste man of vrouw
kan dit doen. Het is niet alleen een film die dit probleem bloot legt,
maar ook een film van hoop en veerkracht. Vanaf 22 oktober in de
bioscopen in Nederland. Bekijk hier de trailer.

Voor verdere verdieping
Vergroot je kennis en vaardigheden met online cursussen
Met algemeen en specifiek aanbod voor het onderwijs: signaleren, werken met
de meldcode, gespreksvoering. Deels gratis, deels geaccrediteerd.
www.augeoacademy.nl
Lees alles over kindermishandeling op www.nji.nl
De website van het Nederlands Jeugdinstituut voor achtergrondinformatie,
signaleren, concrete tips en de nieuwste ontwikkelingen.

Samen met Veilig Thuis en de Jeugdgezondheidszorg
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Weet wat Veilig Thuis Drenthe voor je kan betekenen
Heb je vragen over onze rol, onze samenwerking met partners of hoe we
vinger aan de pols houden? Neem dan contact op met:


Gerdine Smit, procescoördinator via g.smit@veiligthuisdrenthe



Nina Tijink, werkbegeleider via n.tijink@veiligthuisdrenthe.nl

Gebruik de Jeugdgezondheidszorg als sparringpartner
Je kunt de vaste contactpersoon van de GGD op jouw school (jeugdarts of
jeugdverpleegkundige) altijd raadplegen voor het doorlopen van de
meldcode. Of gebruik hem of haar als laagdrempelige sparringspartner bij
het bespreken van (anonieme) casuïstiek.

Hulp nodig? Bel 0800-2000
Directe nood: bel 112
www.veiligthuisdrenthe.nl

