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Wat is het?

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling (LOCK) biedt professionals diverse

opleidingen, methodiektrainingen, vaardigheidstrainingen, workshops, congressen en lezingen
over de aanpak van kindermishandeling en geweld in afhankelijkheidsrelaties. Inhoudelijk
beslaat het LOCK een breed scala aan onderwerpen.

Aanleiding

Al voor de start van de AWK hadden het Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC) en Fier!Fryslân

de handen ineengeslagen om te komen tot een opleidingscentrum. Mede dankzij extra financiële
steun van Stichting Kinderpostzegels en andere fondsen lukte het om in 2011 het LOCK op te

zetten. De totstandkoming van de AWK met daarbij de opdracht van overdracht en borging van
opgedane kennis, leidde ertoe dat het LOCK bij de AWK werd ondergebracht. Dat verstevigde
de basis van het LOCK en maakte ook landelijke verspreiding van kennis mogelijk.

Resultaten

Het LOCK organiseert diverse opleidingen en congressen. Voorbeelden zijn de opleiding Geweld
in Afhankelijkheidsrelaties, methodiektrainingen zoals over de Horizonmethodiek en vaardigheidstrainingen, onder meer gericht op Motiverende Gespreksvoering en Kindgesprekken.
Ook organiseert het LOCK jaarlijks meerdere congressen.

Het LOCK maakt gebruik van de nieuwste inzichten over de (intersectorale) aanpak van kinder
mishandeling en er vindt uiteraard ook implementatie van kennis plaats die binnen de AWK is
ontwikkeld. De kracht van het LOCK is dat er lesgegeven wordt door docenten die ook zelf als

behandelaar of begeleider werken met mishandelde kinderen, hun ouders en het netwerk om

hen heen. Praktijkprofessionals met goede trainingsvaardigheden ontwikkelen zich naast hun

uitvoerende werk, bij het LOCK tot trainer/opleider. Twee coördinatoren, die zelf veel trainings

ervaring hebben, ondersteunen de trainers bij de ontwikkeling van trainingen. Kennis uit praktijk
en wetenschap worden op deze manier snel overgedragen aan het beroepsveld van wijkteams,
Jeugd- en Gezinsteams, CJG’s, Veilig Thuis en (specialistische) jeugdhulp (inclusief de GGZ) en
jeugdbescherming.

Het LOCK kan dankzij deze werkwijze de ontwikkeling van de Multidisciplinaire, Intersectorale

Aanpak bij Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (MDA++), die in alle 26 Veiligheidsregio’s in
Nederland vormgegeven gaat worden, goed ondersteunen door kennisoverdracht en training.
De L van landelijk in de naam van het LOCK is inmiddels goed waargemaakt. Sinds 2015 draait
het LOCK zelfstandig én kostendekkend.

Toepassing en toekomst

Naast het uitgebreide trainingsaanbod op maat kent het LOCK een toenemend aantal structurele

activiteiten, soms samen met andere partners. Velen maken gebruik van het aanbod van het LOCK

en er wordt met allerlei organisaties in heel Nederland (en inmiddels ook daarbuiten) samengewerkt.

Zo participeert het LOCK in het Europese scholingsproject MAPChiPP en heeft het hiervoor samen
met het NJi, die projectpartner is, 2 modules ontwikkeld: Multidisciplinaire samenwerking en
Participatie van ouders en kinderen.

Het LOCK zal de structurele samenwerkingsverbanden met organisaties binnen en buiten

Nederland in de toekomst verder ontwikkelen, al zal er een speciale band blijven bestaan met
de regio Kennemerland en de Meerlanden.
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