
	
MELDING INCIDENTEN FORMULIER 
 
 
Doel 

 
Op dit formulier registreert men iedere melding die betrekking heeft op incidenten om 
eventueel preventieve maatregelen te kunnen nemen. 
 
Werkwijze 

 
1. Men vinkt aan welk type melding het incident betreft 
2. Vervolgens gaat men verder bij de vraag waarnaar verwezen wordt 
3. Dit formulier inleveren bij de coördinatoren van De Pinguins 
4. De coördinatoren van De Pinguins registreren de melding en tekenen dit af op het 

formulier 
5. De coördinatoren geven de melding door aan het Bestuur of de vertrouwenspersoon 

van De Pinguins 
6. Het Bestuur of de vertrouwenspersoon van De Pinguins neemt het verder in 

behandeling 
 
Algemene gegevens 

 
Datum : ___________________________________________________________________ 
 
Naam slachtoffer : ___________________________________________________________ 
 
Naam melder : ____________________________________________________________________ 
 
 
Melding incident (aanvinken wat van toepassing is) 

 
De melding betreft: 
 
 Valincident / bijna ongeval (ga verder bij punt 1) 
 Ongewenst gedrag (ga verder bij punt 2) 
 Onveilige situatie (ga verder bij punt 2) 
 Calamiteit (ga verder bij punt 3) 
 Overig (ga verder bij punt 3) 



Punt 1 : Valincident (aanvinken wat van toepassing is) 
 
 Leerling 
 Vrijwilliger 
 Instructeur / Instructrice 
 Verzorger 
 Anders 

 
 Oorzaak onduidelijk 
 Weigeren veiligheidsmiddelen 
 Ondeugdelijk materiaal 
 Verkeerde omgang hulpmiddelen 
 Door obstakel 
 Gladde vloeren 
 Plotselinge verandering van lichamelijke toestand 
 Anders, nl.: 

 
 
 
 
 
 
 

Ga verder bij punt 3 
 
 
 
Punt 2 : Ongewenst gedrag (aanvinken wat van toepassing is) 

 
 Van leerling 
 Van vrijwilliger 
 Van instructeur / instructrice 
 Verzorger 
 Verbale agressie (o.a. schelden, schreeuwen, treiteren) 
 Fysieke agressie (o.a. slaan, vastgrijpen, duwen, krabben) 
 Discriminatie ( o.a. geslacht, handicap, etnische achtergrond, seksuele 

voorkeur, leeftijd, religie) 
 Psychische agressie / intimidatie (o.a. dreigen, chanteren, achtervolgen, 

pesten) 
 Seksuele agressie (o.a. nafluiten, opmerkingen maken, handtastelijkheden, 

‘met de ogen uitkleden’) 
 Anders, nl.: 

 
 
 
 
 
 

Ga verder bij punt 3 



Punt 3 : Nadelige gevolgen (aanvinken wat van toepassing is) 
 
 Voor leerling 
 Voor vrijwilliger 
 Voor instructeur /instructrice 
 Voor verzorger 
 Snij- of schaafwond 
 Blauwe plek, zwelling 
 Fractuur 
 Verstuiking 
 Verdrinking 
 Bedwelming 
 Nadelig geestelijk gevolg 
 Vergiftiging 
 Verbranding 
 Overlijden 
 Geen 
 Anders, nl.: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Calamiteit 
 
 Ja, er is sprake van een calamiteit 
  Baancoördinatoren melden dit binnen 48 uur aan het Bestuur van De 

Pinguins 
  
 Nee, er is geen sprake van een calamiteit 
 

 
Indien een vrijwilliger letsel heeft aangebracht aan een leerling, melden de 
baancoördinatoren dit aan het Bestuur van De Pinguins 

 Indien een instructeur/instructrice letsel heeft aangebracht aan een leerling, 
melden de baancoördinatoren dit aan het Bestuur van De Pinguins 

  Indien een leerling letsel heeft aangebracht aan een leerling, melden de 
baancoördinatoren dit aan het Bestuur van De Pinguins 

  Indien een verzorger letsel heeft aangebracht aan een leerling, melden de 
baancoördinatoren dit aan het Bestuur van De Pinguins 

 
  



Punt 4 : Analyse (aanvinken wat van toepassing is) 
 
Toestand leerling vóór incident: 
 
 Normaal 
 Nerveus 
 Verminderd bewustzijn 
 Onrustig 
 Verward 
 Agressief 
 Onbekend 
 Niet van toepassing 
 Anders, nl.: 

 
 
 
 
 
 

 
 
Toestand vrijwilliger/instructeur/instructrice/verzorger vóór incident: 
 
 Normaal / kalm 
 Afgeleid 
 Gehaast 
 Bedrijvig 
 Nerveus 
 Niet van toepassing 
 Anders, nl.: 

 
 
 
 
 
 

 
 
Kans op herhaling: 
 
 Zeer hoog 
 Hoog 
 Laag 
 Zeer laag 

 
  



Punt 5 : Overige  
 
 
 
 
 
 
 
Punt 6 : Genomen maatregelen (invullen door Bestuur / Vertrouwenspersoon) 

 
 Huisarts ingeschakeld 
 Incident besproken met leerling / contactpersoon (verzorger) 
 Incident besproken met vrijwilliger / instructeur / instructrice 
 Vertrouwenspersoon ingeschakeld 
 Anders, nl.: 

 
 
 
 
 
 

 
 
Is hiermee, naar uw indruk, het incident van de leerling adequaat afgehandeld ? 
 Ja 
 Nee 
 Niet van toepassing 

 
 
Is hiermee, naar uw indruk, het incident van de vrijwilliger / instructeur / instructrice / 
verzorger adequaat afgehandeld ? 
 Ja 
 Nee 
 Niet van toepassing 

 
 
Punt 7 : Preventie (invullen door Bestuur / Vertrouwenspersoon)  

 
Gelet op de doelstelling van De Pinguins waarbij niet naar verwijtbaarheid maar naar 
vermijdbaarheid van ongewenste situaties wordt gezocht, zal het Bestuur ook met 
belangstelling kennis nemen van uw visie op mogelijke preventieve maatregelen om 
herhaling van een dergelijk incident te voorkomen. 
 

Hartelijk dank voor het invullen van dit formulier. 
 

De melding van dit incident wordt in behandeling genomen. 


