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Beantwoording Art. 41 vragen VVD over de aanpak kindermishandeling
Geachte raads- en commissieleden,
Op 14 oktober 2021 heeft de fractie VVD vragen (hieronder cursief ) gesteld op basis van artikel 41 van
het Reglement van Orde over het beschikbaar stellen van de Toolkit ”Praten helpt” om
Kindermishandeling vroegtijdig te signaleren op school.
1. Is de Wethouder bekend met De Toolkit “Praten helpt”?
Ja. Het versterken van de (informatie)positie van kinderen is een van de prioriteiten binnen het
landelijke programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT). Via de gids 'Ieder kind geïnformeerd' is
door GHNT aandacht gevraagd voor het belang van het informeren en betrekken van kinderen. De
Toolkit “Praten helpt” is een toolkit die de taskforce kindermishandeling Hart voor Brabant heeft
samengesteld en heeft verspreid naar basisscholen. Het is een lokaal afgeleide van het landelijke
initiatief 'Ieder kind geïnformeerd' om scholen handvatten te bieden.
2. Is de Wethouder het eens met de VVD dat de Toolkit “Praten Helpt” kan helpen om
kindermishandeling en huiselijk geweld vroegtijdig te signaleren?
Ja. Als elk kind zijn/haar rechten kent en in het bijzonder de rechten die samenhangen met een
veilige thuissituatie en daarnaast leert over de eigen thuissituatie te praten, wordt de drempel om
over onveiligheid te spreken verlaagd en signaleren eenvoudiger.
GHNT heeft in de gids 'Ieder kind geïnformeerd' ook wetenschappelijke onderbouwing hiervoor
beschreven. Met name de sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen versterken en de
boodschap overbrengen dat het niet hun schuld is, draagt positief bij aan het herkennen van
kindermishandeling en ontwikkelen van zelfbeschermingsvaardigheden. Onderzoek op landelijk
niveau (dus niet specifiek voor Hilversum) laat zien dat kinderen op school geïnformeerd willen

worden over veilig opgroeien. Ervaringsdeskundigen geven aan dat ze graag hadden geweten als
kind dat het niet hun schuld was en dat de situatie bij hen thuis niet normaal of onveilig was.
3. Hecht de Wethouder er belang aan dat de Toolkit “Praten Helpt” beschikbaar is voor de basisscholen
in Hilversum?
Het is aan te raden om aan te sluiten bij een aanpak die de Hilversumse scholen past. Er zijn
meerdere interventies denkbaar voor scholen om in te zetten op het signaleren en informeren van
kinderen. Op dit moment is onvoldoende beeld of een dergelijke toolkit aansluit bij de behoefte in
Hilversum en hoe zich dit verhoudt tot de regionale aanpak.
Leerkrachten hebben een belangrijke rol bij het signaleren, handelen en steunen van kinderen.
Tegelijkertijd bestaat er onder leerkrachten ook handelingsverlegenheid. Praten over hoe het thuis
gaat kan leiden tot onthullingen over onveiligheid. Naast inzetten op het signaleren is het ook aan te
raden om ook oog te hebben voor de deskundigheid van leerkrachten bij het handelen bij zorgen
over kindermishandeling en het inzetten van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Een getrainde aandachtsfunctionaris binnen scholen is ook van belang.
4. Is de Wethouder bereid 105 euro per basisschool beschikbaar te stellen aan de scholen die de Toolkit
“Praten helpt“ willen gaan gebruiken?
Ja, wanneer een dergelijke toolkit aansluit bij de lokale behoefte is er de financiële mogelijkheid.
Het stimuleren van de implementatie van de wet meldcode binnen het onderwijs, inclusief het
vergroten van kennis over het signaleren en handelen van leerkrachten en het stimuleren van
gecertificeerde aandachtsfunctionarissen kan een aanvullende actie zijn.
5. Ziet de wethouder een mogelijkheid om de NPO gelden hiervoor te benutten?
De NPO-middelen (Nationaal Programma Onderwijs) kunnen de Hilversumse Educatieve Agenda
2021-2024, waar het samenwerken aan een veilig en stimulerend opvoedklimaat in de thuissituatie
een speerpunt is, kracht bij zetten.
6. Kan de wethouder in het algemeen een update geven over de bestemming van de NPO gelden , in
opvolging van artikel 41 vragen die de VVD eerder stelde?
De gemeentelijke NPO-middelen zijn bedoeld voor aanvullende maatregelen ter ondersteuning van
de inzet door scholen. Momenteel is er overleg met ketenpartners om te bepalen hoe de gemeente
de meeste impact kan hebben met NPO-middelen.
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