
 

 

 

De bijscholingsdag 
Een bijscholingsdag (netwerkbijeenkomst, 
verdiepings- of opfrisdag of -dagdeel) voor 
getrainde aandachtsfunctionarissen 
huiselijk geweld en kindermishandeling 
bestaat uit interactieve en creatieve 
werkvormen om kennis op te doen en uit te 
wisselen en vaardigheden te oefenen.  
 
In elke bijeenkomst is aandacht voor kennis 
maken (netwerken) / opfrissen van de 
meldcode en aspecten ervan en er is 
verdieping op een thema. 
 

Inhoud 
Een bijscholingsdag of dagdeel is voor 
getrainde aandachtsfunctionarissen huiselijk 
geweld en kindermishandeling en/of 
ouderenmishandeling. De inhoud leggen we 
bij zowel incompany als de dagen op open 
inschrijving in overleg vast.   
 
Thema’s die over het algemeen op de 
agenda kunnen staan, zijn: 
 Opfrissen van de meldcode 
 Casuïstiek bespreken 
 Verdieping op een thema: Veilig Thuis, 

kindcheck, mijn positie als 
aandachtsfunctionaris, trauma en 
gevolgen etc. 

 Vaardigheden oefenen: 
gespreksvaardigheden, doorlopen van de 
stappen van het afwegingskader 

 In gesprek met een ervaringsdeskundige 
of een expert. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doelgroep 
Een bijscholingsdag of dagdeel of 
netwerkbijeenkomst is geschikt voor 
getrainde aandachtsfunctionarissen of 
professionals met aantoonbare basiskennis 
over de meldcode. Tijdens een dag wordt er 
opgefrist maar tevens uitgegaan van 
bestaande kennis.  
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Voor getrainde aandachtsfunctionarissen 
huiselijk geweld en kindermishandeling  

Wat zeggen deelnemers? 
 
“Ik vond het van tevoren best een lange 
online middag en dacht: tja, ga ik dit doen? 
Maar ik ben blij dat ik het heb gedaan. Er 
was toch best weer wat kennis weggezakt 
en theorie die weer terugkwam bij het 
lezen. Ik vond het heel fijn.” 
 
“Fijn dat we in groepjes de casussen 
konden oefenen! Mijn complimenten hoe 
je alles geregeld hebt Kristin.” 
 
“Ik vond het een prettige bijeenkomst. Op 
voorhand vind ik 3 uur lang online nooit zo 
fijn, maar de tijd vlog voorbij, omdat de 
inhoud echt interessant en leerzaam was!” 



 

 
 

 
 

Inclusief 
 Netwerken of verdiepend 

kennismaken 
 Thema’s op verzoek van de 

organisatie 
 Interactieve werkvormen 
 Achtergrondinformatie 

nagestuurd (indien van 
toepassing) 

 Certificaat 
 

 
 
De trainster 
Ik ben een ervaren trainster met 
werkervaring in de kinderopvang, jeugdhulp, 
CJG en diverse beleids- en projectmatige 
functies.  In 2012 ben ik als zzp-er gestart en 
heb me verder gespecialiseerd in het thema 
huiselijk geweld, kindermishandeling en 
ouderenmishandeling. 
 
Ik ben Hobéon geaccrediteerd en NOBTRA-
trainer. Daarnaast is Nul23 CRKBO 
geregistreerd  en daarmee zijn trainingen vrij 
gesteld van BTW. 
 
Ik ben bestuurslid bij de Stichting Aanpak 
OuderenMishandeling (SAOM) om ook dit 
onderwerp beter op de kaart te zetten. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praktisch 
 

Tijd 
1 dagdeel online (via Zoom) of fysiek 
 
Kosten 
Tot en met 12 deelnemers : 735    
Vanaf 12 deelnemers  : 855 
 
Tijd 
1 dag fysiek 
 
Kosten 
Tot en met 12 deelnemers : 1400    
Vanaf 12 deelnemers  : 1650 
 
Deelnemers 
Geen maximum. Boven de 50: in 
overleg 
 
Voorkennis 
Getrainde aandachtsfunctionarissen 
of medewerkers met aantoonbare 
voorkennis  
 

Accreditatie 
 

SKJ  : SKJ203245 
3 punten t.b.v. Jeugd- en 
gezinsprofessionals 

Meer informatie? 
 

Wil je weten of een bijscholingsdag 
geschikt is voor jullie organisatie of deze 
inkopen namens de gemeente? Andere 
vragen? 
 
Neem dan gerust contact op voor 
overleg via kristin@nul23.nl of  
06-154 87 758 
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