~~ELYèi~:

oc

ONDERWIJS VOOR SPECIALE LEERLINGEN

MELDCODE
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
(inclusief Afwegingskader Meldcode- zie de bijlage)

Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode: vaststelling door bevoegd gezag
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
A. Stappenplan
B. Verantwoordelijkheden Pleysier College

Pagina
Pagina
Pagina
Pagina

Bijlage II Observatielijst gedrag
Bijlage II: Signaleringslijst

Pagina 6
Pagina 7
Pagina 10

Bijlage III: Afwegingskader Meldcode

1
2
2
5

Vastgesteld door bevoegd gezag d.d. 5 juni 2012 (geactualiseerd september 2018)

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling
Het bevoegd gezag van
Het Pleysier College (VSO) te Den Haag
Overwegende dat
-

-

-

-

-

-

Het Pleysier College verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de leerlingzorg
en dat deze verantwoordelijkheid zeker ook aan de orde is ten aanzien van leerlingen
die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling;
van de beroepskrachten die werkzaam zijn bij school op basis van deze
verantwoordelijkheid wordt verwacht dat zij in alle contacten met leerlingen attent zijn
op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling en dat zij
effectief reageren op deze signalen.
het Pleysier College een meldcode wenst vast te stellen zodat de beroepskrachten die
binnen de school werkzaam zijn weten welke stappen van hen worden verwacht bij
signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
het Pleysier College in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten
bij deze stappen ondersteunt;
onder huiselijk geweld wordt verstaan: ( dreigen met) geweld, op enigerlei locatie,
door iemand uit de huiselijke kring, waarbij onder geweld wordt verstaan: de fysieke,
seksuele of psychische aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer,
daaronder ook begrepen ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld. Tot de
huiselijke kring van het slachtoffer behoren: (ex) partners, gezinsleden, familieleden
en huisgenoten;
onder kindermishandeling wordt verstaan: iedere vorm van een voor een minderjarige
bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die
de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van
afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige
schade wordt berokkend, of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de
vorm van fysiek of psychisch letsel, daaronder ook begrepen eergerelateerd geweld en
vrouwelijke genitale verminking;
onder beroepskracht in deze code wordt verstaan: de beroepskracht die voor de
Pleysierschool werkzaam is en die in dit verband aan leerlingen van de school
onderwijs en begeleiding biedt;

In aanmerking nemende
•
•
•
•
•

de
de
de
de
de

Wet bescherming persoonsgegevens;
Wet op de jeugdhulp;
Wet maatschappelijke ondersteuning
gedragscode NIP
gedragscode NVO

Stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vast.
N.B.: voor medewerkers die werkzaam zijn bij Pleysier College Zefier, geldt een route die
wordt afgestemd met de Jutters.
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Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

A.

Stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Stap 1: In kaart brengen van signalen
Signaleren wordt gezien als een belangrijk onderdeel van de beroepshouding: een
grondhouding die in ieder contact met leerlingen wordt verondersteld.
Mentoren zijn de spil in de begeleiding binnen de school en eerste aanspreekpunt voor
leerlingen, ouders en collega's. De gedragswetenschappers bieden aanvullende, meer
specifieke vormen van begeleiding.
Het interne zorgoverleg zorgt voor 'smalle' multidisciplinaire weging en afstemming.
Het JES (de Pleysier Colleges in Den Haag) of het Zorg- en adviesteam (Pleysier Colleges
Zoetermeer en Delft) zorgt voor brede multidisciplinaire weging en afstemming.
De mentor brengt de signalen die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling bevestigen of ontkrachten in kaart en legt deze vast.
Beschrijf de signalen zo feitelijk mogelijk. Je kunt hiervoor de observatielijst en/of de
signaleringslijst gebruiken (zie bijlagen I en II). Leg ook de contacten over de signalen
vast, evenals de stappen die worden gezet en de besluiten die worden genomen.
Worden ook hypothesen en veronderstellingen vastgelegd, vermeld dan uitdrukkelijk dat
het gaat om een hypothese of veronderstelling. Maak een vervolgaantekening als een
hypothese of veronderstelling later wordt bevestigd of ontkracht. Vermeld de bron als er
informatie van derden wordt vastgelegd. Leg diagnoses alleen vast als ze zijn gesteld
door een hiertoe bevoegde beroepskracht.
N.B.: Betreffen de signalen huiselijk geweld of kindermishandeling gepleegd door een
beroepskracht, meld de signalen dan bij de locatiedirectie. In dat geval is het stappenplan niet van toepassing. Er vindt dan verplicht overleg plaats met de Vertrouwensinspecteur.

Noodsituaties
Bij signalen die wijzen op acuut en zodanig ernstig geweld dat de leerling daartegen
onmiddellijk moet worden beschermd, kun je meteen advies vragen aan Veilig Thuis
Haaglanden (070-3469717 of 0800-2000).
Komt men daar, op basis van de signalen, tot het oordeel dat onmiddellijke actie is
geboden, dan kun je in hetzelfde gesprek een melding doen zodat op korte termijn de
noodzakelijke acties in gang worden gezet.

Stap 2: Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van Veilig Thuis (advies- en
meldpunt kindermishandeling en huiselijk geweld)
Als de door de mentor verzamelde informatie het vermoeden van kindermishandeling
en/of huiselijk geweld ondersteunt, consulteert de mentor de gedragswetenschapper
(deskundige) van de school. De gedragswetenschapper kan op basis van anonieme
gegevens ruggespraak houden in de Commissie voor de Begeleiding en/of advies vragen
bij Veilig Thuis.
Ook wordt afgewogen of de casus in het JES / Zorg- en adviesteam besproken moet
worden. Hiertoe wordt besloten als de problematiek dermate complex is dat dit om een
multidisciplinaire kijk vraagt en eventueel interventies van de JES/ ZAT-partners
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gewenst zijn. Het betrekken van de ouders en de leerling bij de zorgen, zijn
aandachtspunten bij deze interne zorgbespreking.

Stap 3: Gesprek met de leerling en/of ouders
Na de interne zorgbespreking en het eventuele advies van Veilig Thuis bespreekt de
mentor samen met de gedragswetenschapper de signalen met de leerling en/of met de
ouder(s). Afhankelijk van de situatie gebeurt dit in een gesprek met ouders en leerling
gezamenlijk of apart.
In de meeste gevallen is het onduidelijk wat de oorzaken zijn van de signalen. Door
ouders te informeren over de signalen, te vragen naar de thuissituatie en informatie uit
te wisselen over de ontwikkeling van hun zoon/dochter, zijn zorgen te verduidelijken.
Ook kan je toestemming vragen om een en ander in het JES / Zorgoverleg te bespreken.
Indien ondersteuning gewenst is bij het voorbereiden of het voeren van het gesprek,
raadpleeg dan Veilig Thuis.
• Leg de leerling en/of de ouders het doel uit van het gesprek
• Beschrijf de feiten die je hebt vastgesteld en de waarnemingen die je hebt gedaan
• Nodig ouders en/of leerling uit om een reactie hierop te geven
• Kom pas na deze reactie zo nodig en zo mogelijk met een interpretatie van
hetgeen je hebt gezien, gehoord en waargenomen.
Het doen van een melding zonder dat de signalen besproken zijn met de ouders, is alleen
mogelijk als:
• De veiligheid van de leerling, die van je zelf, of die van een ander in het geding is
• Als je goede redenen hebt om te veronderstellen dat de ouders en/of leerling door
dit gesprek het contact zullen verbreken.

Stap 4: Wegen van de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de
kindermishandeling op basis van het Afwegingskader Meldcode Onderwijs (zie
bijlage III)
In deze stap worden vijf vragen beantwoord die ondersteunen bij het vaststellen (van
vermoeden) van geweld of kindermishandeling.
Per 1 januari is de Meldcode aangescherpt door toevoeging van een Afwegingskader
Meldcode. Voor ons is het Afwegingskader Onderwijs en Leerplicht van toepassing.
Op pagina 5 van het Afwegingskader staan de vijf afwegingsvragen uitgewerkt.

Stap 5: Beslissen op basis van het Afwegingskader Meldcode Onderwijs
Beslissing 1: Melden bij Veilig Thuis?
Beslissing 2: Is hulpverlening (ook) mogelijk?
De stap 5 worden twee beslissingen genomen:
- het beslissen of een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is en, vervolgens
- het beslissen of het zelf bieden van hulp of organiseren van hulp mogelijk is.
Het is van belang dat in stap 5 beide beslissingen en in de genoemde volgorde worden
genomen. De betrokkenen vragen zich af op basis van de signalen en het gesprek met de
ouders of melden noodzakelijk is aan de hand van de vijf afwegingsvragen. Vervolgens
wordt besloten of het organiseren van hulp tot de mogelijkheden van zowel de school als
de betrokkenen ( ouders/verzorgers) behoort. Als melden volgens het afwegingskader
noodzakelijk is, moet de tweede beslissingsvraag over eventuele hulp in overleg met
Veilig Thuis beantwoord worden.
Indien besloten wordt om te melden bij Veilig Thuis, wordt eveneens afgesproken welke
betrokken functionaris dit doet. Het heeft meestal de voorkeur dit door één van de JES /
Zorgoverlegpartners te laten doen, omdat een melding bij Veilig Thuis in principe op
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naam wordt gedaan. Veilig Thuis zal in het daaropvolgende contact met de
leerling/ouders kenbaar maken wie de melding heeft gedaan. Dit kan de
vertrouwensrelatie en de samenwerking tussen school en ouders/leerling schaden. In
sommige gevallen is het dan ook mogelijk anoniem te melden. Hiervan is sprake indien
bekendmaking van de identiteit:
- een bedreiging vormt voor de leerling
- een bedreiging vormt voor betrokken medewerker
- de vertrouwensrelatie met het gezin verstoort.
Met Veilig Thuis bespreek je vervolgens wat de school, binnen de grenzen van de
gebruikelijke werkzaamheden, zelf nog kan doen om betrokkenen tegen het risico op
huiselijk geweld of op mishandeling te beschermen. De verantwoordelijke
schoolfunctionaris (de coördinator of de (adjunct)directeur) en de gedragswetenschapper
bespreken met de ouders de uitkomst van de bespreking in het JES/ Zorgoverleg.
Bespreken met ouders en leerling
Bespreek de melding vooraf met de leerling (vanaf 12 jaar) en / of met de ouder
(als de leerling nog geen 16 jaar oud is).
leg uit waarom je van plan bent een melding te gaan doen en wat het doel
daarvan is;
vraag de leerling en/of ouders uitdrukkelijk om een reactie;
in geval van bezwaren van de leerling/ouders, overleg op welke wijze je tegemoet
kunt komen aan deze bezwaren;
is dat niet mogelijk, weeg de bezwaren dan af tegen de noodzaak om je
leerling te beschermen tegen het geweld of de kindermishandeling. Betrek in je
afweging de aard en de ernst van het geweld en de noodzaak om de cliënt of zijn
gezinslid door het doen van een melding daartegen te beschermen;
doe een melding indien naar je oordeel de bescherming van de leerling de
doorslag moet geven.
Van contacten met de leerling/ouders over de melding kunt je afzien:
als de veiligheid van de cliënt, die van je zelf, of die van een ander in het geding
is;
als je goede redenen hebt om te veronderstellen dat de leerling/ouders daardoor
het contact met je zal verbreken.

Meldrecht en beroepsgeheim
Veel beroepskrachten hebben een geheimhoudingsplicht of een beroepsgeheim ten
opzichte van hun cliënten. De Wet op de jeugdzorg geeft deze beroepskrachten echter
in geval van een vermoeden van kindermishandeling een meldrecht. Dit meldrecht
betekent dat ( ook) alle beroepskrachten met een geheimhoudingsplicht het recht
hebben om een vermoeden van kindermishandeling bij Veilig Thuis te melden en
informatie over de leerling te verstrekken.
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B.

Verantwoordelijkheden van het Pleysier College voor het scheppen van
randvoorwaarden voor een veilig werk- en meldklimaat

Om het voor beroepskrachten mogelijk te maken om in een veilig werkklimaat huiselijk
geweld en kindermishandeling te signaleren, en om de stappen van de meldcode te
zetten,
draagt het Pleysier College er zorg voor dat:
-

binnen de school en bij de ouders bekendheid wordt gegeven aan het doel en de
inhoud van de meldcode;

-

regelmatig een aanbod wordt gedaan van trainingen en andere vormen van
deskundigheidsbevordering zodat beroepskrachten voldoende kennis en vaardigheden
ontwikkelen en ook op peil houden voor het signaleren van huiselijk geweld en
kindermishandeling en voor het zetten van de stappen van de code;

-

de meldcode aansluit op de werkprocessen binnen de organisatie;

-

intern en extern duidelijk wordt gemaakt dat het tegengaan van (de gevolgen van)
huiselijk geweld of kindermishandeling, zoals omschreven in de meldcode, beleid is
van de instelling en dat van de beroepskrachten van de instelling wordt verwacht dat
ze conform de code handelen.

-

de werking van de meldcode regelmatig wordt geëvalueerd en dat zo nodig acties in
gang worden gezet om de toepassing van de meldcode te optimaliseren;

-

afspraken worden gemaakt over de wijze waarop de school haar
beroepskrachten zal ondersteunen als zij door cliënten in of buiten rechte worden
aangesproken op de wijze waarop zij de meldcode toepassen

Volgens de Wet op Persoonsregistraties hebben ouders het recht op inzage en correctie
in het dossier van hun kind. Daarom dienen gegevens in het dossier zorgvuldig en zo
objectief mogelijk te worden beschreven. Persoonlijke werkaantekeningen zijn geen
onderdeel van het dossier en niet ter inzage voor ouders. Het is daarom belangrijk zeer
zorgvuldig om te gaan met deze werkaantekeningen. Zet deze niet op naam. Zodra het
mogelijk is vernietig je ze.

Verantwoording
Deze meldcode is opgesteld op basis van:
-

-

Het basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in het Voortgezet Onderwijs.
Inpassen van de meldcode in de zorgroute. Nederlands Jeugd Instituut (NJI) en
landelijk Steunpunt ZAT
Voorbeeldprotocol huiselijk geweld en kindermishandeling, JSO Expertisecentrum
Het Afwegingskader Meldcode (Onderwijs en Leerplicht)
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Bijlage I
Observatielijst: Vragen over opvallend gedrag van een leerling
Naam leerling(e):
Leeftijd:

jongen/meisje
_

School: ----------------------Groep:

_

Mentor:

1. Sinds wanneer vertoont de leerling opvallend gedrag?

2. Is er de laatste tijd iets in het gedrag of in de situatie van de leerling veranderd?

3. Het opvallende gedrag bestaat uit (zie signalenlijst):

4. Hoe is de verhouding tot de medeleerlingen? (vrienden, wat voor groep, een vriend (in))

5. Hoe is de uiterlijke verzorging van de leerling, zoals kleding en dergelijke? (draagt de
leerling plotseling dure kleding, sieraden)?

6. Hoe is de verhouding tot vrouwelijke docenten?

7. Hoe is de verhouding tot mannelijke docenten?

8. Hoe is het contact tussen de school en de ouders?

9. Zijn er bijzonderheden over het gezin te melden? Indien mogelijk ook de bron vermelden.
10. Wat is er bij u bekend over eventuele broertjes en zusjes?

11. Zijn er opvallende veranderingen in de schoolresultaten?

12. Wat zijn volgens u de problemen?
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Bijlage II: Signalenlijst huiselijk geweld/ kindermishandeling (12-18 jaar}
Het gebruik van een signalenlijst kan zinvol zijn, maar biedt ook een zekere mate van
schijnzekerheid. De meeste signalen zijn namelijk stress-indicatoren, die aangeven dat er
iets met de leerling aan de hand is. Dit kan ook iets anders zijn dan kindermishandeling
(andere gezinsproblemen, puberteitsproblematiek, overlijden van een familielid, enz.) Hoe
meer signalen van deze lijst een leerling te zien geeft, hoe groter de kans dat er sprake zou
kunnen zijn van huiselijk geweld/ kindermishandeling.
De signalen die op deze lijst vermeld worden, hebben betrekking op alle vormen van
mishandeling (lichamelijke en psychische mishandeling, lichamelijke en psychische
verwaarlozing en seksueel misbruik). Om een duidelijk beeld te krijgen van wat er aan de
hand zou kunnen zijn, is het van belang de hele context van het gezin erbij te betrekken.
1. Lichamelijke signalen
- blauwe plekken
- krab-, bijt- of brandwonden
- botbreuken
- littekens
- wit gezicht (slaap tekort)
- hoofdpijn, (onder)buikpijn
- slecht verzorgd er uit zien
- vermageren of dikker worden
- verwondingen aan genitaliën
- vaginale infecties en afscheiding
- jeuk of infectie bij vagina en/of anus
- problemen bij het plassen
- terugkerende urineweginfecties
- pijn in de bovenbenen, samengeknepen bovenbenen
- pijn bij lopen en/of zitten
- seksueel overdraagbare ziekten
- zwangerschap, abortus
Overige medische signalen

- klein voor leeftijd
- vertraagd intreden van de puberteit
- matige algehele gezondheidstoestand
2. Gedragssignalen
- in zichzelf gekeerd, depressief
- extreem verantwoordelijkheidsgevoel
- passief, meegaand, apathisch, lusteloos
- labiel, nerveus, gespannen
- angstig
- zelfverwondend gedrag
- suïcidaal gedrag
- plotselinge gedragsverandering (stiller, extra druk, stoer, agressief)
- niet tonen van gevoelens, zelfs niet bij lichamelijke pijn
- slaapstoornissen
- vermoeidheid, lusteloosheid
- schuld- en schaamtegevoelens
- bedplassen
- negatief zelfbeeld
- anorexia of boulimia
- regressief gedrag
- ouwelijk gedrag
- totale onderwerping aan de wensen van de ouder
- sterk afhankelijk gedrag ten opzichte van de ouder
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-

angst voor ouder
bevriezing bij lichamelijk contact van andere volwassenen
allemansvriend
lege blik in ogen en vermijden van oogcontact
waakzaam, wantrouwend
is niet geliefd bij leeftijdsgenoten
weglopen van huis
crimineel gedrag
agressief gedrag
alcohol- en/of drugsmisbruik
plotselinge achteruitgang in schoolprestaties
vaak absent
spijbelen
geheugen- en/of concentratieproblemen
faalangst
niet willen uitkleden voor de gymles

Specifieke signalen bij seksueel misbruik
- angst voor mannen of vrouwen in het algemeen of in het bijzonder
- sterk verzorgend gedrag (parentificatie)
- excessief en/of dwangmatig masturberen
- seksueel agressief en dwingend gedrag ten opzichte van anderen
- promiscuïteit/prostitutie
- seksualiseren van alle relaties
- extreem teruggetrokken en geremd seksueel gedrag
- angst voor mogelijke homoseksualiteit
- angst voor zwangerschap
- negatief lichaamsbeeld: ontevreden over, boos op of schaamte voor eigen lichaam
- schrikken bij aangeraakt worden
- houterige motoriek ( onderlichaam 'op slot')
3. Kenmerken ouders/gezin
- ouder heeft irreële verwachtingen ten aanzien van de jongere
- ouder toont weinig belangstelling voor de jongere
- ouder ervaring met geweld uit eigen verleden
- ouder is apathisch en (schijnbaar) onverschillig
- ouder is onzeker, nerveus en gespannen
- ouder is onderkoeld in het brengen van eigen emoties
- ouder heeft negatief zelfbeeld
- ouder gaat steeds naar andere artsen/ ziekenhuizen ('shopping')
- ouder komt afspraken niet na
- ouder geeft aan het niet meer aan te kunnen, draaglast gezin groter dan draagkracht
- 'multi-problem' gezin
- ouder die er alleen voorstaat
- regelmatig wisselende samenstelling van gezin
- isolement
- vaak verhuizen
- sociaal-economische problemen: werkloosheid, slechte behuizing, migratie, etc
- veel ziekte in het gezin
- geweld wordt gezien als middel om problemen op te lossen
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4. Signalen die specifiek zijn voor jongeren die getuige zijn van huiselijk geweld
- agressie: kopiëren van gewelddadig gedrag van vader (sommige jongeren, m.n. jongens
kopiëren hun vaders gedrag door hun moeder of jongere broertjes/ zusjes of verkering te
slaan), agressie naar medeleerlingen, leeftijdgenoten, agressie en wreedheid naar dieren
- alcohol- of drugsgebruik
- opstandigheid, angst, depressie
- negatief zelfbeeld
- passiviteit en teruggetrokkenheid, verlegenheid
- gebrek aan energie voor schoolactiviteiten
- zichzelf beschuldigen
- suïcidaliteit
- sociaal isolement: proberen thuissituatie geheim te houden en ondertussen aansluiting te
vinden met leeftijdsgenoten (zonder ze mee naar huis te nemen)
- wantrouwen ten aanzien van de omgeving
- gebrek aan sociale vaardigheden
- schooluitval
- moeite met concentreren
- overcompenseren (opvallend extra inzet op school)
- 'dating violence': sommige jongeren, zowel jongens als meisjes, lopen een verhoogde kans
om slachtoffer te worden van geweld tijdens de verkering. Jongens lopen over het
algemeen meer kans pleger te worden

5. Signalen die specifiek zijn voor slachtoffers van Loverboys
- plotselinge afwijkende normen en een plotselinge obsessie met seks
- plotselinge belangstelling voor bepaalde jongens, veel nieuwe contacten, gaat om met
'ouderen'
- extra sociaal wenselijk opstellen (om toch maar niet te veel op te vallen)
- weinig of steeds minder binding met thuis
- wisselt snel van emoties, is weinig flexibel, ziet niet hoe situaties kunnen veranderen
- vermoeid en vermagerd (vaak vaak 's avonds en's nachts hard werken)
- verandering qua kleding, make-up; vaak heel verzorgd en erg uitdagend uiterlijk
- psychosomatische klachten (schreeuw om aandacht)
- zelfverwonding (verbergen of er mee te koop lopen)
- lage zelfwaardering, weinig realistisch zelfbeeld
- makkelijk beïnvloedbaar, durft/kan geen grenzen aangeven
- depressief
- drinkt, blowt, eet slecht
- veel geld of dure spullen (via loverboy)
- extreem uitgaansgedrag (in werkelijkheid haar werkplek)
- veel op straat rondhangen: daar zijn vrienden die de leemte van thuis opvullen
- overdreven vrolijk (maskeren wat er werkelijk speelt)
- veel terugtrekken, plotselinge huilbuien, woede-uitbarstingen
- overdreven verhalen vertellen: stoer doen, zoeken naar aandacht
- op verschillende plekken totaal ander gedrag vertonen (verschillende werelden)
- onregelmatig schoolbezoek: andere bezigheden, is te moe na werkzaamheden
- thuis veel problemen
- vertoont wegloopgedrag
- vermijdt het onderwerp prostitutie of projecteert op anderen
Het is opmerkelijk dat meisjes die door de jongens geronseld zijn en al in de prostitutie zitten,
nieuwe meisjes vaak op weg helpen, ze uitleggen hoe ze moeten werken etc.

Bewerking van signalenlijst, opgesteld door Johan Vermeeren, St. Jeugdzorg Utrecht
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Het Afwegingskader in de verbeterde Meldcode huiselijk geweld
en kindermishandeling voor het onderwijs en leerplicht/RMC1
1 . De Meldcode
De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling wordt per 1 januari 2019 verbeterd en aangescherpt. De
meldcode is een stappenplan waarin staat hoe hulpverleners kindermishandeling signaleren en melden.
Er wordt een afwegingskader in opgenomen waardoor de beslissing om al dan niet te melden bij Veilig Thuis
ondersteund wordt en bovendien wordt de eigen hulpverlening erin betrokken.

2. Vooraf
De hieronder vermelde uitwerking van het afwegingskader binnen de meldcode is geldig voor het gehele
onderwijsveld: van primair t/m hoger en wetenschappelijk onderwijs. Dat maakt het lastig om allerlei functies en
functienamen te onderscheiden. Een aantal spilfiguren kan een rol spelen: intern begeleider in het primair onderwijs,
zorgcoördinator in het voortgezet onderwijs, studieloopbaanbegeleider in het MBO, decaan en psycholoog in het hoger
onderwijs en anderen.
Daarnaast is het afwegingskader van toepassing voor leerplichtambtenaren/medewerkers AMC.
In de vernieuwde Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is voorgesteld een aandachtsfunctionaris
verplicht te stellen voor iedereen die met de Meldcode werkt. Voor leerplicht/AMC is het aan te bevelen een
aandachtsfunctionaris aan te stellen in het sociaal domein. Voor meer informatie over de aandachtsfunctionaris
verwijzen we naar www.lvak.nl.
Binnen deze aanpak is een van de (verplichte) stappen van de Wet Meldcode, stap 2, een deskundige collega
of Aandachtfunctionaris te consulteren. Dat impliceert dat die specifieke deskundigheid ook in huis (binnen de
organisatie) aanwezig moet zijn.
Organisaties waar de meldcode op van toepassing is wordt geadviseerd om een Aandachtsfunctionaris aan te stellen.
Het bevoegd gezag (bestuur en directie) moet altijd op de hoogte zijn van een melding binnen de Meldcode2.
Een school dient een protocol Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling voorhanden te hebben waarin
is vastgelegd wie wat waar wanneer en hoe doet met betrekking tot (vermoedens van) Huiselijk geweld en/of
Kindermishandeling. In dit protocol kunnen ook kinderrechten (www.augeo.nl/jongerentaskforce) worden opgenomen.
Voor Leerplicht en AMC is dit vastgelegd in de Instructie voor de medewerker leerplicht/AMC.
In beiden moet een kindcheck3 zijn opgenomen.
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3. Afwegingskader: onderdeel van de meldcode
Onderstaand figuur toont de vijf stappen uit de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Ter ondersteuning
van de beslissingen in stap 5 is in stappen 4 en 5 een afwegingskader toegevoegd.
Er is een basisdocument Afwegingskader beschikbaar voor alle beroepsgroepen. Het onderliggende Afwegingskader
is de uitwerking voor het Onderwijs, inclusief leerplicht en RMC.
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STAP1

STAP2

STAP3

STAP4

STAPS

In kaart brengen
signalen

Overleggen met
een (deskundige)
collega en/of
evt. (anoniem) Veilig
Thuis

Gesprek met
ouders/verzorgers/
kind

Wegen:
5 vragen
(vermoeden)
geweld of
kindermishandeling

Beslissen:
I. Melden bij
Veilig Thuis
II. én
hulpverlenen?

Beslissing 1 :
Melden bij Veilig Thuis?

Beslissing 2:
Is hulpverlening (ook) mogelijk?

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
In Stap 5 worden twee beslissingen genomen:
het beslissen of een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is en, vervolgens
het beslissen of het zelf bieden of organiseren van hulp mogelijk is.
Het is van belang dat in stap 5 beide beslissingen en in de genoemde volgorde worden genomen. De betrokken
persoon in het onderwijs/de leerplichtambtenaar (dit kan de aandachtsfunctionaris zijn) vraagt zich op basis van
signalen en het gesprek met ouders af of melden noodzakelijk is aan de hand van vijf afwegingsvragen. Vervolgens
besluit deze of het bieden of organiseren van hulp tot de mogelijkheden van zowel de school/leerplichtambtenaar als
de betrokkenen (ouders/verzorgers) behoort. Als melden volgens het afwegingskader noodzakelijk is, moet de tweede
beslissingsvraag over eventuele hulp in overleg met betrokkenen en Veilig Thuis beantwoord worden. Melden is niet
verplicht en kan ook anoniem.

4. Privacy
Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving (AVG) van kracht geworden. De AVG is een algemeen kader dat
niet inspeelt op specifieke situaties, zoals een vermoeden van kindermishandeling. Daarom geldt als algemene regel
dat een specifieke wet voor een bepaalde sector prevaleert boven de algemene norm van de AVG. Dat geldt dus
bijvoorbeeld voor de Wetten PO, VO, Leerplichtwet etc. De wet Meldcode gaat dus ook voor de AVG. Het recht om
dossier aan te maken en te melden bij Veilig Thuis is dus onverminderd van toepassing.
1

Waar wordt gesproken over leerplicht(ambtenaar) moet ook gelezen worden RMC. Dat staat voor Regionale Meld- en
Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. Doel van de RMC-functie is het scheppen van voorwaarden voor jongeren
om de voor hen hoogst haalbare en meest passende onderwijs- en/of arbeidsmarktpositie te bereiken. Het betreft hier
jongeren tot 23 jaar. Deze jongeren kunnen begeleiding krijgen van een RMC-consulent.
2

Een leerplichtambtenaar is in dezen autonoom in zijn beslissing.
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De kindcheck valt onder stap 1 van de meldcode en is aan de orde wanneer een volwassene of adolescent in een
situatie verkeren die minderjarige kinderen (ernstige) schade kan berokkenen. Er moet onderzocht worden in dat
geval in een gesprek met ouders/verzorgers of er (nog meer) kinderen bij ouders/verzorgers wonen en wie er voor hen
zorgen. Op basis van deze informatie wordt besloten of er verdere actie ondernomen moet worden door de verdere
stappen van de meldcode te zetten. Zie ook www.augeo.nl.
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Uitwerking van de vijf afwegingsvragen en beslissingen in
stappen 4 en 5 van de meldcode voor het Onderwijs en Leerplicht
1. Vermoeden wegen
Ik heb de stappen 1 t/m 3 van de Meldcode doorlopen en

A: op basis van deze doorlopen stappen is er geen actie nodig: dossier vastleggen en sluiten
B: ik heb een sterk vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling
Het bevoegd gezag van mijn school is op de hoogte (in geval het vermoeden door schoolmedewerker wordt
geconstateerd). Ga verder naar afweging 2.

2. Veiligheid
Op basis van de stappen 1 t/m 4 van de Meldcode schatten wij als school (functionarissen en bevoegd gezag)/
leerplicht in dat er sprake is van acute en/of structurele onveiligheid:

A: NEE-> ga verder naar afweging 3
B: JA of twijfel-> direct (telefonisch) (anoniem) melding doen bij Veilig Thuis. De afwegingen hierna worden
met Veilig Thuis doorlopen.

3. Hulp
Ben ik, of iemand anders in mijn school1 of een ketenpartner2 /ben ik als leerplichtambtenaar in staat
om effectieve hulp te bieden of te organiseren en kan de dreiging voor mogelijk huiselijk geweld of
kindermishandeling afgewend worden?

A: NEE-> melden bij Veilig Thuis, die binnen 5 werkdagen een besluit neemt en terugkoppelt naar de melder
B: JA -> ga verder met afweging 4

4. Hulp
Aanvaarden de betrokkenen de hulp zoals in afweging 3 is georganiseerd en zijn zij bereid zich actief in te
zetten?

A: NEE-> melden bij Veilig Thuis
B: JA-> hulp in gang zetten, termijn afspreken waarop effect meetbaar of merkbaar moet zijn.
Zo concreet mogelijk maken en documenteren. Speek af wie welke rol heeft en benoem casemanager. Spreek af
welke taken alle betrokkenen en specifiek de casemanager heeft, zodat de verwachtingen voor iedereen helder
zijn. Leg vast. voer uit en ga verder met afweging 5.

5. Resultaat
Leidt de hulp binnen de afgesproken termijn tot de afgesproken resultaten ten aanzien van de veiligheid, het
welzijn en/of het herstel van de direct betrokkenen?

A: NEE -> melden bij Veilig Thuis
B: JA-> hulp afsluiten met vastgelegde afspraken over het monitoren3 van de veiligheid van alle betrokkenen.
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Hierbij valt te denken aan functionarissen uit de 2e lijnsondersteuning in de school, altijd onder
verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag (dus geen docenten, wel een zorgcoördinator, een
vertrouwenspersoon, een orthopedagoog, een schoolpsycholoog, een intern begeleider, een schoolmaatschappelijk
werker, .... )
1

2

Betrokken functionarissen vanuit de gemeente. Per gemeente verschillend; hierbij valt te denken aan de
leerplichtambtenaar of een medewerker van een buurt- of wijkteam dat betrokken is bij de school of een medewerker
van de GGD/Jeugdgezondheidszorg.
3

Aanbeveling: spreek een nazorgtraject af. Leg termijnen en verwachtingen vast.

Op 3 juli 2018 wordt de werkwijze van Veilig Thuis vastgesteld. Dan zal er ook een website worden geopend.
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BIJLAGE: begrippen en definities
Algemene meldnormen (leidende principes t.b.v. afwegingskaders)
Het doen van een melding bij Veilig Thuis van mogelijk huiselijk geweld of mogelijke kindermishandeling is een
professionele norm en als zodanig noodzakelijk:
Meldnorm A

In ALLE gevallen van acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid.

Meldnorm B

In alle ANDERE gevallen waarin de aandachtsfunctionaris/leerplichtambtenaar meent dat
hij, gelet op zijn competenties, zijn verantwoordelijkheden en zijn professionele grenzen, in
onvoldoende mate effectieve hulp kan bieden of kan organiseren bij (risico's op) huiselijk
geweld en/of kindermishandeling.

Meldnorm C

Als een aandachtsfunctionaris/leerplichtambtenaar die hulp biedt of organiseert om
betrokkenen te beschermen tegen het risico op huiselijk geweld en/of kindermishandeling
constateert dat de onveiligheid niet stopt of zich herhaalt.

Acute onveiligheid, structurele onveiligheid en disclosure
Acute onveiligheid
Definitie

Een persoon is in direct fysiek gevaar, diens veiligheid is de komende dagen niet
gegarandeerd en hij of zij heeft direct bescherming nodig.

Toelichting

Bij het afwegen van signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling schat een
beroepskracht allereerst en voortdurend in of een betrokkene acuut (levens)gevaar loopt.
Dit betreft de aanwezigheid van fysiek of seksueel geweld (met of zonder letsel) of, in geval
van zorgafhankelijke kinderen of (oudere) volwassenen, de áfwezigheid van de meest basale
verzorging (waaronder eten, drinken, kleding en onderdak) maar bijvoorbeeld ook om het
onnodig toedienen van medicijnen of het verrichten van onnodige zorg.

Voorbeelden

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Door geweld toegebrachte verwonding die medische behandeling behoeft.
(Ernstig) letsel met een vermoeden dat dit is toegebracht, of een poging daartoe.
Poging tot verwurging.
Wapengebruik.
Geweld tijdens de zwangerschap.
(Vermoeden van) seksueel misbruik of seksueel geweld of seksuele exploitatie van
kinderen jonger dan 18 jaar.
Acute bedreiging om zichzelf of een naaste (waaronder (ex)-partner, kinderen of familielid)
te doden, ernstig letsel toe te brengen of hun vrijheid te benemen (familiedrama, eerwraak,
vrouwelijke genitale verminking).
Onthouden van zorg die acuut de gezondheid bedreigt van -9 maanden tot + 100 jaar,
waaronder het onthouden van voedsel.
Als een ouder/verzorger (medische) klachten/aandoeningen bij een kind verzint/aandikt,
(medische) onderzoeksgegevens betreffende bij het kind bestaande klachten en afwijkingen
vervalst of in het kader van een onderzoek selectief verstrek of (medische) klachten en
afwijkingen bij het kind daadwerkelijk veroorzaakt.
Vrijheidbeperkende maatregel voor pleger loopt af zonder dat er afdoende
veiligheidsmaatregelen genomen zijn.
Acuut onveilige situatie bestaat of zorg dreigt weg te vallen vanwege suïcidepoging,
automutilatie, acuut psychiatrisch beeld, intoxicatie door alcohol of drugs.
Noodgedwongen vlucht van huis door (dreiging van) huiselijk geweld en/of
kindermishandeling.
een minderjarig kind dat alleen gelaten wordt in huis zonder toezicht en verzorging van een
volwassene
Minderjarigen die opgesloten worden in huis en onthouden worden van eten en drinken
Minderjarigen die met een alleenstaande ouder leven, waarbij deze ouder een acute
psychose krijgt
etc.
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Structurele onveiligheid
Definitie

Er is sprake van herhaling of voortduren van onveilige situaties of van geweld.

Toelichting

Een voorgeschiedenis van huiselijk geweld of kindermishandeling is de belangrijkste
voorspeller voor voortduren van onveiligheid (plegerschap en slachtofferschap) in de toekomst.

Voorbeelden

•

•
•
•
•
•
•
•

Minderjarigen die opgroeien bij ouders met zodanig ernstige (psychosociale, relationele)
problematiek ten gevolge van verstandelijke beperking, middelenverslaving, psychische
problematiek dat de fysieke en emotionele veiligheid van het kind bij herhaling en/
of voortdurend wordt bedreigd en de ontwikkelmogelijkheden van deze minderjarigen
structureel ingeperkt worden.
Vergelijkbare situaties met kwetsbare ouderen en een mantelzorger.
Ernstige verwaarlozing die voor jonge opgroeiende kinderen blijvende schade kan
veroorzaken.
Escalerende vormen van stalking in partnerrelaties.
Minderjarige die geregeld getuige is van huiselijk geweld tussen ouders.
Minderjarigen die een hoog schoolverzuim hebben.
Minderjarigen die geregeld fysiek mishandel worden.
etc.

Disclosure
Definitie

Slachtoffers die uit zichzelf een beroepskracht om hulp vragen of zich uiten bij (mogelijk)
huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Toelichting

Als een slachtoffer, kind of volwassene, uit zichzelf een beroepskracht om hulp vraagt bij
huiselijk geweld en/of kindermishandeling of zich hierover uit zonder hulp te vragen, betekent
dit veelal dat het (minderjarige) slachtoffer een acute crisis ervaart en vreest voor de veiligheid
en/of het welzijn van zichzelf of gezinsleden.
Het met onvoldoende voorbereiding met de ouders/verzorgers bespreken van de (door
het slachtoffer) geuite zorgen kan leiden tot (verergering van) situaties van acute of
structurele onveiligheid. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor specifieke vormen van huiselijk
geweld zoals (ex)partnerstalking, huwelijksdwang, mensenhandel, eergerelateerd geweld en
oudermishandeling.
Een professionelen norm tot melden betekent in dit geval zorgvuldige afstemming over de
vervolgacties tussen de beroepskracht, Veilig Thuis en het slachtoffer.
Bij de keuze voor wel/niet melden staat de veiligheid van het slachtoffer altijd voorop.
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