
 

E-learning voor kinderopvangmedewerkers en gastouders 
 

Over het omgaan met vermoedens van kindermishandeling. 
 
December 2012 lanceerde de Brancheorganisatie Kinderopvang de nieuwe 
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.  Deze behandelt naast huiselijk 
 geweld en kindermishandeling ook grensoverschrijdend gedrag door een collega en seksuele 
ontwikkeling bij kinderen. Om aan de normen van de Inspectie te kunnen voldoen, is het belangrijk 
dat medewerkers geschoold worden. De Augeo academy biedt een cursuspakket voor medewerkers 
in de kinderopvang en een cursus voor gastouders. De cursus voor gastouders verwerft kennis en 
vaardigheden die nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen voor gastouders en de 
Wet Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld.  
 

Kinderopvang: Cursuspakket meldcode en grensoverschrijdend gedrag  
Kinderopvang: Meldcode kindermishandeling    (Duur: 2 uur) 
Deze cursus behandelt wat kindermishandeling is, hoe het kan ontstaan en welke gevolgen het kan 
hebben op korte en lange termijn. Je oefent aan de hand van een realistische casus met het 
herkennen van signalen van kindermishandeling en met wie je signalen kunt bespreken. Je oefent 
hoe je in gesprek kan gaan met ouders en hoe je handelt volgens de stappen zoals omschreven in de 
meldcode kindermishandeling. De cursus maakt veel gebruik van videofragmenten en interactieve 
werkvormen. Bij de ontwikkeling is intensief samengewerkt met het Ministerie van VWS, kennis- 
instituten als het Nederlands Jeugdinstituut, Vyvoj en andere deskundigen uit de praktijk. 
 
Kinderopvang en primair onderwijs: Grensoverschrijdend gedrag door een collega          (Duur: 45 min) 
In deze online cursus leer je grensoverschrijdend gedrag te herkennen bij collega’s. De cursus gaat in 
op wat grensoverschrijdend gedrag is en welke vormen we onderscheiden. Bovendien leer je door 
interactieve werkvormen wat je moet doen als je ziet of vermoedt dat een collega ‘de grens 
overgaat’ bij een kind. Met videocasuïstiek leer je hoe je hierover een gesprek kunt voeren met een 
collega en met een bezorgde ouder. Bij deze cursus werkte The Next Page samen met de 
Brancheorganisatie Kinderopvang.  
 

 
 

Deze e-learning behandelt alle onderwerpen uit de nieuwe meldcode. 
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Cursus voor gastouders  
‘Gastouders: Omgaan met vermoedens van kindermishandeling      (Duur: 2 uur) 
In de cursus leert u aan de hand van praktijksituaties kindermishandeling en huiselijk geweld te 
herkennen. U krijgt inzicht in hoe kindermishandeling kan ontstaan, welke vormen van 
kindermishandeling er zijn en hoe vaak ze voorkomen. Ook leert u wat de gevolgen kunnen zijn. In 
een casus oefent u hoe u omgaat met een vermoeden van kindermishandeling. De veiligheid van 
kinderen staat daarbij altijd voorop. De leerstof laat verder zien hoe u op een respectvolle en niet-
oordelende manier communiceert met ouders. In de cursus leert u ook meer over de rol van het 
Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en het Steunpunt Huiselijk geweld. U sluit de cursus af met 
een toets en u ontvangt een certificaat. De e-learning voor gastouders is ontwikkeld in samenwerking 
met deskundigen van de gastouderacademie van Vyvoj. 
 

 
 
E-college voor kinderopvangmedewerkers en gastouders 
‘Seksueel gedrag van kinderen’ (Duur: 45 min) 
Doktertje spelen, elkaar kusjes geven, ‘vieze woorden’ roepen, hun broek laten zakken in de groep, 
vragen stellen over seks. Kinderen zijn op allerlei manieren bezig met seksualiteit, intimiteit en 
lichamelijkheid. Beroepskrachten én ouders vinden het vaak moeilijk te reageren op seksueel gedrag 
van kinderen. Want wat is ‘normaal’ seksueel gedrag en wanneer is het dat niet meer? En hoe moet 
u daarop reageren? In dit e-college* gaat Sanderijn van der Doef, psychologe, seksuologe en auteur 
van diverse boeken over seksuele ontwikkeling van kinderen, in op dergelijke vragen. 
 
 

Meer weten of interesse in online cursussen? 
Ga naar www.augeoacademy.nl  voor bestellen, meer informatie over het aanbod van de 
Augeo academy of om een demo van een cursus te bekijken.  
 

http://www.augeoacademy.nl/

