DE KINDCHECK

Wat houdt de kindcheck in?
De kindcheck is een onderdeel van de wettelijk verplichte meldcode. Deze kindcheck
richt zich op:
 professionals met volwassen cliënten die kinderen hebben;
 professionals die kinderen / jeugdigen begeleiden.
De kindcheck wil zeggen:

Dat de professional in bepaalde gevallen verplicht is om te onderzoeken of de zorg
voor de minderjarige kinderen in het gezin waar hij/zij komt, toereikend is.

Voor wie geldt de kindcheck?
De kindcheck geldt voor alle professionals die onder de Wet verplichte meldcode
vallen, dus alle ambulante begeleiders van Buro MAKS.
De professional, in dit geval uw begeleider van Buro MAKS, zal bij de start van de
begeleiding met u in gesprek gaan aan de hand van de volgende vragen:

Algemene vragen over de zorg voor de kinderen
 Wonen er minderjarige kinderen bij u in huis, zo ja, hoeveel en van welke
leeftijd? Wonen ze de hele week bij u of een deel van de week?
 Zijn er meer volwassenen bij u in huis die voor deze kinderen zorgen, zo ja, wie
zijn dat (partner, ex partner) en welk aandeel hebben zij in de zorg voor de
kinderen?
 Zijn er ook volwassenen die niet bij u in huis wonen maar wel een deel van de
zorg voor de kinderen bij u thuis hebben, zo ja wie zijn dat (oma, zus, broer,
enzovoort).Zo ja waaruit bestaat hun aandeel in de zorg?
 Waar zijn de kinderen overdag? (school, kinderdagverblijf, oppas)
 Als uw kinderen niet bij u wonen maar ergens anders, hoe vaak bezoekt u hen?
 Hebt u een partner die kinderen heeft en hoe vaak bent u bij uw partner als de

kinderen er ook zijn?

Vragen over de zorg voor de kinderen in relatie tot de situatie van de cliënt
 Hoe lukt het u, ondanks uw situatie, om uw kinderen voldoende zorg te bieden?
Wie brengt de kinderen naar school / opvang? Wie kookt er, en wie brengt de
kinderen naar bed, enzovoort? (als toevoeging voor begeleider – Bijlage:

methodiek “Dagelijks routine interview)
 Vindt u dat u hen voldoende verzorging, structuur, regels, positieve aandacht
kunt bieden? En kunt u voldoende toezicht op uw (kleine) kinderen houden. Zo
ja, hoe doet u dit? (toevoeging begeleiders – Bijlage: Methodiek “schijf van 5”)
 Op wie kunt u een beroep doen als de zorg voor uw kinderen u, vanwege uw
situatie, te veel wordt? Wat kunnen zij voor u en uw kinderen doen?
 Wat denkt u dat de kinderen merken van uw situatie, hebt u enig idee wat uw
situatie voor hen betekent, hebt u het daar wel eens over met hen?
 Maakt u zich zorgen over uw kinderen vanwege uw situatie?


Hebt u, of hebben uw kinderen professionele hulp, zo ja vindt u het goed dat we
samen met hem of hen overleggen of, en zo ja wat we kunnen doen voor u en
uw kinderen?

