
Ik denk dat scholen veel 
aan het Handelingskader 

kunnen hebben

“
„
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Wie in Limburg kindermishandeling wil 
bestrijden, kan niet om Beppie Ortmans 
heen. Sinds 2002 zet zij zich in voor de goede 
zaak, de laatste jaren als projectleider van 
‘Geweld hoort nergens thuis’ en de ‘Beweging 
Limburg tegen Kindermishandeling’. Alles 
wat kindermishandeling de wereld uit kan 
helpen is meer dan welkom, dus is ze blij 
met een instrument als het Handelingskader 
kindermishandeling en huiselijk geweld.

Bestrijkt de ‘Beweging Limburg tegen 
Kindermishandeling’ de hele provincie, de 
oorsprong van Ortmans’ activiteiten ligt 
in de regio Parkstad, met als centrum de 
gemeente Heerlen, haar werkgever: “Vanuit 
de centrumgemeente subsidiëren wij dat op 
alle scholen in Parkstad de intern begeleider 
wordt getraind tot ‘Aandachtsfunctionaris 
Kindermishandeling’. Die is dan het 
aanspreekpunt voor teamgenoten, zorgt 
dat het thema een aantal keer per jaar op de 
agenda komt, heeft contact met Veilig Thuis, 
en noem maar op. Bovendien moeten alle 
leerkrachten op de po-scholen in Parkstad 
de e-learning volgen over het gebruik van 
de Meldcode, een online cursus van de 
Augeo Foundation. Dan heb je het over ruim 
honderd scholen, en dus ruim honderd intern 
begeleiders en een veelvoud aan leerkrachten.” 

Achter de broek

Of dat ook echt allemaal gebeurt, is mede 
afhankelijk van aanjager Ortmans, die alle 

scholen twee keer per jaar bezoekt om ze te 
stimuleren mee te doen en om te controleren 
of iedereen de cursus heeft gevolgd. “Daar ben 
ik echt wel streng op, ik ga voor 100% dekking. 
Die haal je nooit helemaal, want er zijn 
altijd nieuwe leerkrachten en nieuwe intern 
begeleiders die nog getraind moeten worden. 
Gelukkig helpt de provincie ook een handje 
door de kosten voor de e-learning voor de helft 
te vergoeden.”

Maar het zijn niet alleen scholen die 
door Ortmans achter de broek worden 
gezeten, ook instanties zoals ziekenhuizen, 
jeugdhulpverlening, maatschappelijk werk en 
huisartsen spreekt ze hier regelmatig over: 
“Daar ga ik allemaal achteraan. Hebben jullie 
al een aandachtsfunctionaris? Maken jullie 
gebruik van de Meldcode Huiselijk geweld en 
kindermishandeling? En ik kom natuurlijk ook 
bij de kinderopvang: hoe jonger hoe beter!”

Kip-ei-verhaal

Het aantal gevallen van kindermishandeling in 
de gemeente Heerlen is het laatste jaar sterk 
toegenomen. Heel alarmerend, vindt Ortmans, 
maar ze plaatst daar wel een kanttekening 
bij: “Die stijging is natuurlijk ook het gevolg 
van onze inzet op deskundigheidsbevordering 
op de scholen en bij andere professionals. 
Doordat de Meldcode steeds beter wordt 
gebruikt, wordt er veel meer en sneller 
contact opgenomen met Veilig Thuis. Het 
is dus een kip-ei-verhaal, je zou net zo goed 
kunnen zeggen dat je blij mag zijn dat deze 
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problematiek nu goed aan de oppervlakte 
komt. Helaas weet je nooit precies hoe groot 
de ijsberg is als je alleen een topje ziet; dat zal 
altijd een dilemma blijven.”

Handelingsverlegenheid

Net zoals elders in Nederland, is ook in 
Limburg de handelingsverlegenheid onder 
de professionals die met kinderen werken 
groot, weet Ortmans: “Je bent er nog niet 
met trainingen, cursussen en congressen. 
Je hebt nog altijd veel leerkrachten die 
zeggen: ‘Ik wil mijn vertrouwensrelatie met 
de ouders niet op het spel zetten, dus ik heb 
het er liever niet over met ze.’ Maar ja, wat is 
die vertrouwensrelatie dan waard? Natuurlijk 
moet je ouders niet beschuldigen, maar je wilt 
allemaal het beste voor het kind in kwestie. Je 
kunt als leerkracht wel je bezorgdheid uiten, 
zeggen dat het kind zo moe en lusteloos oogt, 
of vragen waarom er vaak geen broodtrommel 
mee is meegegeven. En het gesprek daarover 
aangaan met de ouders: hoe komt dat, hoe 
gaat het thuis?”

De boer op

Ortmans is op de hoogte van het bestaan van 
het Handelingskader kindermishandeling en 
huiselijk geweld en heeft met belangstelling 
en instemming kennis genomen van de inhoud 
ervan. In Limburg is het document nog te 
onbekend, en daar wil Ortmans verandering 
in brengen: “Toen ik het las, dacht ik: bijna 
alles wat hierin staat, doen wij in Parkstad 
al! Natuurlijk staat bij ons ook van alles op 
papier: zo heeft elke school natuurlijk een 
Meldcode en heeft een intern begeleider van 
een van de scholen een signaleringswaaier 
ontwikkeld die nu in de hele provincie, en zelfs 
ook daarbuiten, wordt verspreid. Maar het 
Handelingskader is uitgebreider en nog meer 
toegespitst op het gebruik van de Meldcode. Ik 
denk dan ook dat scholen er veel aan kunnen 
hebben. Ik ga er dan ook zeker de boer mee 
op, naar mijn contactpersonen in Heerlen, de 
andere Parkstad-gemeenten en de provincie.” 
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