KinderMeldcode
De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is vanaf 1 juli 2013 in werking
getreden. Deze wet verplicht beroepskrachten de Meldcode te gebruiken bij signalen van geweld of
kindermishandeling. Omdat ook kinderen, mogelijk al in een vroeg stadium, deze signalen kunnen
opvangen heeft KRNU een protocol voor kinderen ontwikkeld in relatie met de Meldcode en deze
toegevoegd aan de Kinderrechtenchecklist.

De KinderMeldcode luidt: Zoek net zo lang tot je een volwassen gevonden hebt die je vertrouwt, die
naar je luistert en die je helpt (anderen te helpen). De KinderMeldcode is verbonden aan de
KRNU-methodiek Kinderparticipatie en Kinderrechten in de gemeente en in het onderwijs.

Kinderrechtenchecklist
Voor het vergroten van de kennis over het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en het
naleven daarvan heeft KRNU de Kinderrechtenchecklist ontwikkeld. Met advies van hoogleraar
Rechten van het kind, prof. dr. Jan C.M. Willems, psycholoog dr. Martine F. Delfos en kinderen zelf is
het verdrag hierin samengevat.
Het kinderrechtenverdrag gaat over wat (niet) nodig is voor kinderen om evenwichtig, veilig en
gezond op te groeien. De Kinderrechtenchecklist is een instrument om het kinderrechtenverdrag uit
te leggen aan kinderen en aan volwassenen en het bewust en bespreekbaar maken van hun rechten
en plichten. De Kinderrechtenchecklist bevat niet alleen een weergave van rechten en plichten maar
stelt tevens de lichamelijke en psychosociale ontwikkeling en de gezondheid van kinderen aan de
orde. De checklist vormt ook een basis voor kinderen om mee te denken, te praten en te beslissen
over zaken die hen aangaan. Zij kunnen met dit overzicht hun eigen leven en leefomgeving in kaart
brengen.
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De Kinderrechtenchecklist biedt een leidraad voor vragen als:
•
•
•
•
•
•
•

Wat is er nodig om op te kunnen groeien?
Wie zijn er verantwoordelijk om er voor te zorgen dat kinderen goed op kunnen groeien?
Hoe zorgen we voor elkaar?
Hoe gaan we met elkaar om?
Waar ben ik zelf verantwoordelijk voor?
Wat kan ik zelf doen?
Waar kan ik hulp krijgen?

en is daarbij een hulpmiddel voor het in kaart brengen van de leefwereld van een individueel kind of
van kinderen in het algemeen. Bovendien biedt het gebruik van de checklist de scholen en andere
instellingen voor kinderen een kans om kinderen actief te laten participeren. Dit zorgt voor een
structurele verbetering van de positie van kinderen. De KinderMeldcode is daarom ook opgenomen
in de Kinderrechtenchecklist.

Kinderparticipatiecirkel
Na de ‘ladder’ van Hart1 en de ‘pathway’ van Shier2 heeft KRNU de Kinderparticipatiecirkel
ontwikkeld, waarin alle stappen zijn opgenomen die samen leiden tot een volwaardige inbreng van
kinderen.
Kinderparticipatie begint bij jezelf als volwassene met het loslaten van je eigen belangen en doelen,
waardoor je open staat voor het luisteren naar kinderen, die zelf de verantwoordelijkheid nemen
hun verhaal met jou te delen.
Kinderparticipatie komt alleen tot zijn recht als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van kind en
volwassene het uitgangspunt is.
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