
 

Offerte Trainingstraject  Aandachtsfunctionaris kindermishandeling voor 

IB’ers en trainingstraject Aandachtsfunctionaris kindermishandeling voor 

vertrouwenspersonen verbonden aan de basisscholen Arnhem 

 

 

Inleiding  

7 Juli jl hebben we een gesprek gehad over de invulling van twee trainingstrajecten 

Aandachtsfunctionarissen kindermishandeling voor ibers en vertrouwenspersonen verbonden aan 

de Arnhemse basisscholen vallend onder de schoolbesturen De Basis, Fluvius en Delta. Bij het 

gesprek waren Paul van de Water (algemeen projectleider) en Paula Smaling (bestuur) ook 

aanwezig. 

Tijdens het gesprek hebben we gekeken naar zowel de invulling als de organisatie van beide 

trajecten.  

Graag doe ik u hieronder een voorstel. 
 

 

1. Uw vraag  

U vraagt ons twee trainingstrajecten te verzorgen waarbij de ibers en vertrouwenspersonen 

verbonden aan de Arnhemse basisscholen voldoende handvatten meekrijgen om hun rol als 

aandachtsfunctionaris kindermishandeling te kunnen invullen. 

Een voorwaarde van uw kant is dat er een apart traject is voor de ibers en een apart traject voor de 

vertrouwenspersonen, waarbij beide groepen op dezelfde dagen getraind worden. Concreet is 

hierover het volgende afgesproken: 

 

Training ibers  

Data:     donderdag 24 november 2016 en dinsdag 31 januari 2017 

Tijd:      8.30 uur – 12.45 uur  

Aantal deelnemers:  71 deelnemers 

Gemiddelde groepsgrootte: 14 deelnemers 

Aantal trainers:   5 

 

Training vertrouwenspersonen  

Datum:     woensdag 15 maart 2017 en een nog nader te bepalen datum in 2017 

Tijd:      8.30 uur – 12.45 uur  

Aantal deelnemers:   30 deelnemers 

Gemiddelde groepsgrootte: 15 

Aantal trainers:    2 
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2.  Onze aanpak  

De training Aandachtsfunctionarissen kindermishandeling (km) bestaat uit 2 x 1,5 dagdeel en een 

voor- en tussentijdse huiswerkopdracht. (Onder een trainingsdagdeel verstaan wij 2,5 tot 3 uur). De 

training richt zich op uitvoering van de implementatie meldcode km. Expliciet wordt ingegaan op de 

rol/functie van de aandachtsfunctionaris. Daarnaast wordt gewerkt aan vaardigheden en houding 

rond het voeren van gesprekken met ouders en collega’s. Hieronder volgt de globale 

programmaopzet: 

 
Dag 1 - tijd: 8.30 – 12.45 uur 
- Welkom + kennismaking + toelichting training 
- Verwachtingen en leerdoelen 
- Filmpje + nagesprek 
-      Kindermishandeling: omvang, vormen, gevolgen  
-      Meldcode, stappen en verantwoordelijkheden / invulling protocol 
-      Pauze 
-      Rol iber / aandachtsfunctionaris 
-      Signaleren, concretiseren en verhelderen 
-      Huiswerk + evaluatie 
 
Huiswerk:  
- Plan van Aanpak implementatie meldcode binnen eigen organisatie 
- Voorbereiden casus 
- Bekijken film 

 
Dag 2 - tijd: 8.30 – 12.45 uur 
- Terugblik dag 1 
- Privacy en dossiervorming  
-  Borging van de meldcode / voorlichting + deskundigheidsbevordering collega’s 
- Filmpje 
- Basis communicatie (kort) 
-  Communicatie en coaching van collega’s 
 

 

3 Resultaat 

Na het volgen van de training: 

 hebben de deelnemers meer kennis over de verschillende vormen en aspecten van  

kindermishandeling, 

 kunnen de deelnemers (op maat) invulling geven aan de functie van aandachtsfunctionaris;  

 kunnen de deelnemers het signaleringsproces, de verwijzing en zorg rondom de cliënt 

coördineren  

 hebben de deelnemers voldoende handvatten, kennis en mogelijkheden om de meldcode te 

implementeren en te borgen binnen hun organisatie;  

 en hun collega’s te coachen en te ondersteunen bij signalen van huiselijk geweld/ 

kindermishandeling 

 zijn de deelnemers in staat gesprekken over zorg aan te gaan met betrokkenen. 
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4. Uitvoeringsafspraken 

 

Trainings- 

traject 

Data + tijd Aantal  

deelnemers 

Trainers 

 

Ibers 

 

24 november 2016   

31 januari 2016 

 

Tijd: 8.30 – 12.45 uur 

 

 

Totaal 71 ibers 

 

14 deelnemers  

per groep 

 

Lizanne Roeleven 

Arianne Steegman 

Marjanne van Esveld 

Rieneke de Groot 

Thécla Brouwer 

 

 

Vpers 

 

15 maart 2017 

+ nader te bepalen 

datum 

 

Tijd: 8.30 – 12.45 uur  

 

 

Totaal 30 vpers 

 

15 deelnemers 

per groep 

 

Lizanne Roeleven 

Thécla Brouwer 

 

 

 Thecla Brouwer adviseur/trainer bij Spectrum is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de 

inhoud, de coördinatie en uitvoering van de beide trainingstrajecten. Ook onderhoudt zij 

contacten met de opdrachtgever en de trainers die uitvoering gaan geven aan beide trajecten.  

 Contactpersoon schoolbesturen De Basis, Fluvius en Delta is Rebekka Bersee 

 De groepsgrootte is gesteld op maximaal 15 deelnemers per groep. Mochten er meer 

aanmeldingen komen dan breiden we het aantal groepen en trainers uit. Bij een groepsgrootte 

van 10 tot maximaal 15 deelnemers blijft er voldoende ruimte voor interactie en oefeningen.  

 De opdrachtgever draagt zorg voor de communicatie met de deelnemers, zoals bevestiging en 

informatie over programma, data en plaats.  

Ook stelt de opdrachtgever een geschikte ruimte beschikbaar met presentatieapparatuur en 

draagt er zorg voor dat de ruimte een half uur voor aanvang van de training geopend is. 

 Evaluatie: de trainers vragen de deelnemers om een evaluatieformulier in te vullen, waarvan u 

na afloop van beide trainingen een overzicht ontvangt.  

Om te bespreken of de opdracht volgens de afspraken en naar tevredenheid is uitgevoerd, 

nemen wij na de beide trainingen telefonisch contact met u op. 

 

 

 

 

 

 

 

 


