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Veiligheidsplan

Inleiding
De veiligheid van alle mensen die de Boomgaard bezoeken of er werkzaam zijn, is een groot
goed. Om die veiligheid te garanderen wordt voldaan aan wettelijke richtlijnen in het kader
van Arbobeleid, verzuimbeleid, risico- inventarisatie, personeelsbeleid et cetera. Daarnaast
vinden wij het belangrijk dat voor de school duidelijk is hoe te handelen in geval van
onveilige situaties.
Daartoe is dit veiligheidsplan opgesteld, welke geldt voor alle betrokkenen van de school.
Bij dit stuk horen een aantal bijlagen, die als protocol of handleiding dienen in het geval zich
een situatie voordoet die daarom vraagt.
N.B. Als algemene richtlijn willen wij aangeven dat een ieder die betrokken is bij de school
handelt naar de strekking van dit plan.

1. Coördinatie veiligheid
Schoolleiding
De organisatie van de school is weergegeven in het schoolgids van Kbs de Boomgaard.
Hierin staat duidelijk aangegeven wie de directeur is en wie de taken waarneemt in geval van
afwezigheid van de directeur.
Preventiemedewerker (Ook wel genoemd: Arbo-coördinator)
Sinds het invoeren van de wetgeving omtrent Arbozorg is de werkgever verplicht tenminste
één werknemer aan te wijzen voor de taak van preventiemedewerker. In bedrijven met
maximaal 15 werknemers zal de werkgever eenvoudig deze taken zelf op zich kunnen
nemen. De taken van de preventiemedewerker zijn als volgt:
• toezien op de dagelijkse veiligheid en gezondheid binnen de school of locatie;
• collega’s bijstaan in het voorkomen van bedrijfsongevallen en ziekteverzuim;
directeur
• het onderhouden van de contacten met de uitvoerder van de Risico Inventarisatie en
Evaluatie (vanaf hier afgekort tot RI&E);
• het opstellen van een bedrijfsnoodplan en het onder de aandacht brengen van
bovengenoemde zaken; BHV
• het geven van voorlichting over veiligheid en het doen van voorstellen aan de
schoolleiding of het bestuur.
• Daarnaast is de preventiemedewerker vraagbaak voor allerlei zaken die te maken
hebben met veiligheid, gezondheid en welzijn.
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De preventiemedewerker dient op de hoogte te zijn van wet- en regelgeving en in
staat te zijn die te vertalen naar de schoolsituatie. Een belangrijke taak is ook de
medewerkers te motiveren zich binnen de kaders van het gestelde beleid te begeven.

De wetgeving schrijft voor dat de kennis van de preventiemedewerker afgestemd is op de
risico’s van de organisatie of de school. Een preventiemedewerker in een metaalbedrijf heeft
nu eenmaal andere kennis nodig dan een preventiemedewerker in een schoolomgeving. Uit
de RI&E zal duidelijk blijken welke deskundigheid de preventiemedewerker moet hebben.
Derhalve beschikken alle scholen of locaties over een actuele RI&E om te tonen dat de
preventiemedewerker toegerust is voor de taak. Het op iedere locatie beschikken over de
meest actuele RI&E is overigens een verplichting (het ontbreken hiervan kan leiden tot forse
boetes).
De preventiemedewerker moet een deskundige werknemer zijn en is dus iemand binnen de
organisatie. Tenzij dit niet (met zwaarwegende motivering) mogelijk is, mag de bijstand
worden verleend door deskundige werknemers samen met externe deskundige personen.
Pas indien dit ook niet mogelijk is, mag een externe deskundige worden ingeschakeld.
Schoolopvangteam (zie bijlage)
Op het moment dat er een (ernstige) calamiteit is, weten de leerkrachten en medewerkers
wat er van hen wordt verwacht. De leerkrachten zijn op de hoogte waar zij eventuele hulp
kunnen vinden bij calamiteiten. Op KBS de Boomgaard bestaat het opvangteam uit de
directeur en één of meerdere BHV-ers. Afhankelijk van de aard van calamiteit kan het team
aangevuld worden met andere personen.
Vertrouwenspersoon
Wat is een vertrouwenspersoon huiselijk geweld en kindermishandeling en wat doet hij of zij:
- De vertrouwenspersoon heeft een belangrijke rol bij de implementatie van de
meldcode in de organisatie.
- Bewaakt de interne procedure van de instelling m.b.t. huiselijk geweld en
kindermishandeling en zorgt voor een kwalitatief goed verlopende procedure bij een
vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Functie eisen:
- Ervaring in de uitvoering van het werkproces in de organisatie.
- Deskundigheid op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld, zowel van
de inhoudelijke als van de juridische en organisatorische aspecten
- Aantoonbare vaardigheid in gespreksvoering
- Kennis van de sociale kaart van de hulpverleningsinstellingen zowel lokaal, regionaal
en landelijk
- Kennis van de relevante recente literatuur over kindermishandeling/huiselijk geweld
- Uitstekende en zorgvuldige mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
- Vaardigheden in het overbrengen van kennis op collega-beroepskrachten en het
coachen van collega’s.
Taken
De vertrouwenspersoon zal:
- Consulent en gesprekspartner zijn voor een collega die een geval van huiselijk
geweld en kindermishandeling vermoedt op grond van eigen waarneming of door
informatie van derden
- samen met de betreffende collega een zorgplan opstellen voor de begeleiding van
het gezin; bemiddelen bij problemen of knelpunten
- relevante ontwikkelingen (landelijk en regionaal) t.a.v. huiselijk geweld en
kindermishandeling volgen en de literatuur bijhouden
- de organisatie specifieke informatie voor de website ‘handelingsprotocol’ aanleveren
en redigeren of laten redigeren
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nieuwe medewerkers op de hoogte brengen van de werkwijze bij de instelling met
betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling, bijscholing op het gebied van
huiselijk geweld en kindermishandeling verzorgen
overleggen met het management over contact en afspraken op managementniveau
met de ketenpartners om een doorgaande lijn te waarborgen
zorgen voor de informatie aan het management van meldingen huiselijk geweld en
kindermishandeling
deelnemen aan een netwerk vertrouwenspersonen in de regio. www.LVAK .nl

Bedrijfshulpverlening (BHV)
Ook De Boomgaard heeft een aantal goed opgeleide BHV-ers, die jaarlijks worden
bijgeschoold. De BHV bestaat uit een drietal aspecten: ELH (eerste levensreddende
handelingen), beginnende brand en ontruiming. Deze aspecten worden ieder jaar getraind.
Het regelen van de bijscholing wordt jaarlijks gedaan door het hoofd van de BHV-ersl en
uitbesteed aan een daarvoor gecertificeerde instantie. Binnen INOS maken wij gebruik van
het bureau Calm voor de bij- en nascholing.
Alle beginnende BHV-ers krijgen in het eerste jaar een basistraining, waarna zij elk jaar op
herhaling gaan. Artikel 2.22 van het Arbo-besluit vereist deelname van bedrijfshulpverleners
aan georganiseerde herhalingscursussen, oefeningen of andere activiteiten. Deze
herhalingsactiviteiten dienen van zodanige inhoud te zijn en frequentie te hebben dat de
kennis en vaardigheden van de bedrijfshulpverleners op het voor een bedrijfshulpverlening
vereiste niveau gehandhaafd blijven. Bedrijfshulpverleners zijn werknemers die de taak van
BHV-er op zich hebben genomen.
Zij moeten:
- ELH (Eerste Levensreddende Handelingen) verlenen;
- brand beperken of bestrijden, maar ook zijn zij in staat ongevallen bij brand te
voorkomen en te beperken;
- in noodsituaties iedereen alarmeren en evacueren en samenwerken met
hulpdiensten (bron: artikel 15, Arbo-wet ‘98).
- Bijhouden fysieke ongevallenregistratie.
Het aantal verplichte BHV-ers hangt af van het aantal werknemers (dus ook leerlingen!) in
het gebouw. Het Arbo besluit (art.2.4.4) bevat normen omtrent het aantal vereiste
bedrijfshulpverleners. Daarbij gaat het om het aantal normaal aanwezige personen. Ook met
het aantal aanwezige niet-werknemers moet rekening worden gehouden.
De directeur van de school is verantwoordelijk voor het aantal BHV-ers dat in de school
aanwezig is. De richtlijn die het bestuur aan de scholen heeft gedaan is dat zij ervan uit
moeten gaan dat er in iedere vleugel, die in een keer te overzien is, een BHV-er aanwezig
moet zijn. Het is dus zeer gebouwafhankelijk wat het aantal BHV-ers per school moet zijn.
Als extra richtpunt moet de directeur de jaarlijkse wettelijk verplichte ontruimingsoefening
kritisch evalueren. Daarbij zal duidelijk worden of de aanwezige BHV-ers in staat zijn de
ontruiming op een professionele manier te klaren. Elk jaar wordt er minstens één
ontruimingsoefening gedaan. Bij voorkeur wordt er echter twee maal per jaar ontruimd: één
maal aangekondigd en één maal onaangekondigd. Zie voor meer informatie:
http://www.arboportaal.nl/.
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De schoolvertrouwenspersoon
In de klachtenregeling speelt de schoolvertrouwenspersoon een belangrijke rol in het
opvangen van klachten. Het doel is ervoor te zorgen dat de betrokkene zijn/haar klacht op de
juiste plaats bespreekbaar maakt, zodat een goede oplossing voor de klacht gezocht kan
worden.
De schoolvertrouwenspersoon zorgt ervoor dat:
- alle geledingen binnen de school voldoende worden geïnformeerd over
aanspreekpunten, procedures en bereikbaarheid rondom klachten;
- ouders/leerlingen of personeelsleden met klachten opgevangen worden en advies
krijgen over hoe om te gaan met de klacht. Daarbij zal de geldende klachtenregeling
als uitgangspunt worden gehanteerd;
- ouders/verzorgers worden geïnformeerd, indien de klager een leerling is. Daarbij
verdient het de voorkeur dat de leerling instemt met het informeren van de
ouders/verzorgers. Naarmate de leerling in leeftijd ouder is, weegt deze instemming
zwaarder;
- een bijdrage wordt geleverd aan de verbetering van het schoolklimaat door hierover
gevraagd en ongevraagd adviezen te verstrekken aan de schooldirectie;
- hij/zij deelneemt aan het INOS-netwerk van schoolvertrouwenspersonen.
Randvoorwaarden:
De schoolvertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem in verband
met de werkzaamheden als schoolvertrouwenspersoon ter kennis komt, met uitzondering bij
meldingen van ouders en leerlingen waarbij de meld- en aangifteplicht van toepassing is.
Deze plicht geldt niet ten overstaan van het bevoegd gezag, de klager (of diens ouders), de
externe vertrouwenspersoon, de klachtencommissie, gerechtelijke autoriteiten en artsen. De
geheimhouding vervalt niet na het beëindigen van de taak als schoolvertrouwenspersoon.
De schoolvertrouwenspersoon is voor de wijze van uitvoering van deze taak, daaronder niet
begrepen het verstrekken van informatie over de inhoud van dossiers, uitsluitend
verantwoording schuldig aan het bevoegd gezag.
De schoolvertrouwenspersoon kan uit hoofde van de uitoefening van deze taak niet uit zijn
functie worden ontslagen, disciplinair gestraft of op andere wijze benadeeld worden.
De directie van de school zorgt voor laagdrempelige bereikbaarheid en stelt de
schoolvertrouwenspersoon in staat om binnen het taakbeleid van de school deze taken naar
behoren te kunnen vervullen.
De coördinator van het netwerk van schoolvertrouwenspersonen:
Vanuit het directeurenberaad van INOS krijgt een directeur de taak het INOS-netwerk van
schoolvertrouwenspersonen aan te sturen. Tot deze taak behoren de volgende elementen:
- Onderhouden van het INOS-netwerk van schoolvertrouwenspersonen.
- Organiseren van scholing en intervisie voor de INOS schoolvertrouwenspersonen.
- Gevraagd en ongevraagd adviseren aan directeurenberaad en CvB met betrekking
tot deze klachtenregeling.
- Gevraagd en ongevraagd adviseren aan directeurenberaad en CvB met betrekking
tot de verbetering van het INOS-klimaat.
- Jaarlijks rapporteren aan CvB en Directeurenberaad.
De leerkracht:
De leerkracht heeft de dagelijks taak om voor de (sociale)veiligheid van zijn leerlingen zorg
te dragen. De werkgroep SEO heeft daarvoor een beleidsplan ontwikkeld waarin beschreven
staat hoe wij dat als team binnen De Boomgaard graag willen zien. (zie bijlage 1)
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2 Veiligheid op de locatie
Schoolgebouw en omgeving
Als belangrijkste hulpmiddel voor de veiligheid rond het schoolgebouw en de omgeving wordt
gebruik gemaakt van de Risico Inventarisatie en Evaluatie(RI& E). Waarbij jaarlijks met
behulp van een plan van aanpak waar nodig bijstelling plaatsvindt. Om deze RI& E op een
juiste wijze uit te voeren is hierna een protocol opgesteld.
Uitleg
De Arbo-wet vraagt van de werkgever een beleidsmatige aanpak van arbo- en
verzuimbeleid. Om dit aan te kunnen tonen moet de school een aantal verplichte activiteiten
uitvoeren. Daartoe behoren de formulieren van een arbo-beleidsplan, de uitvoering van een
RI & E, het opstellen van een plan van aanpak, het maken van een voortgangsrapportage en
een ongevallenregistratie. Binnen iedere stichting is een overeenkomst met een partij die de
arbeidsomstandigheden inzichtelijk maakt. Dit geschiedt in de RI&E.
Protocol Risico Inventarisatie en Evaluatie
Veilig en gezond werken is voor iedereen van het grootste belang. U bent zich er misschien
niet zo van bewust, maar elke dag weer lopen medewerkers en leerlingen op school risico´s
op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Natuurlijk wilt u hen tegen deze risico´s
beschermen. U doet dit door te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden op uw school.
Voor extra informatie zie http://www.rie.nl/ en
http://www.vervangingsfonds.nl/welzijn/arbo/arbomeester?se=arbomeester.
Het arbobeleidsplan
Het arbobeleidsplan van iedere stichting is op te vragen via de website van de stichting, bij
de afdeling P&O of is reeds aanwezig op de individuele school. Alle noodzakelijke
protocollen zijn daarin opgenomen. Wel is het van belang dit beleidsplan regelmatig te
toetsen door middel van de 5-jaarlijkse RI& E en de daaruit voortkomende plannen van
aanpak en dit veiligheidsplan.
Omgang met de media
De woordvoering van de school ligt altijd bij de directeur en/of het bestuur. Indien de
directeur niet aanwezig is, wordt doorverwezen naar het bestuur.
Het spreekt voor zich dat deze woordvoeder de enige woordvoerder namens de school is.
Maak de pers tot bondgenoot. Journalisten publiceren toch als ze geen informatie van school
krijgen en de kans is groot, dat ze hun informatie dan van elders halen.
Aanvullend op dit punt: de school kan dat informeren doen onder voorwaarden. Een
voorwaarde kan zijn dat van een verdachte of slachtoffer niet de achternaam en niet de
eventuele etnische herkomst in de media komen. Een voorwaarde kan ook zijn dat er inzage
komt voorafgaande aan publicatie.
De directeur verzoekt aan alle geledingen van school met klem niet de pers te woord te
staan. Vooral aan leerlingen moet duidelijk gemaakt worden dat de politie onderzoek doet en
dader en slachtoffer aanwijst en dat de rechter straft. Dit moet niet als een spreekverbod
uitgelegd worden, maar als een verstandig omgaan met de pers. En ook dat het beter is in
een periode van verwarring terughoudend te zijn.
Het is goed elke dag in geval van een calamiteit een persconferentie te organiseren. Dat
gebeurt dan bij voorkeur op een andere locatie dan de school (geen pers in de school) en op
een tijdstip buiten de schooltijden.
De conciërges en de schoolleiding bewaken het terrein. Opdringende pers moet worden
geweerd. Ook in de omgeving van school kan de pers opduiken en ook dan is het verzoek
aan de pers zich niet met de leerlingen te bemoeien. Aanwezigheid daar voorkomt ook vaak
al dat leerlingen de pers te woord staan.
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De school moet er rekening mee houden dat vooral televisiejournalisten beschikken over
apparatuur met telelenzen, waarmee ze op afstand de hele school kunnen bekijken.
Journalisten kunnen ook de school bellen met een verzoek om informatie. Het verdient
aanbeveling de desbetreffende journalist te verzoeken om een half uur later terug te bellen.
Ondertussen kunt je nadenken wat je kwijt wilt en eventueel zelf een tekst aanleveren.
Iedereen kan een opname verhinderen met een beroep op portretrecht. Journalisten weten
dat en het is dan vaak al genoeg het volgende mede te delen: “Ik wil niet dat je dit uitzendt.
Ik wil niet met mijn hoofd op televisie. Als je het toch doet maak ik er een zaak van.”
Omgaan met en melding maken van (dreigende) agressie en/of geweld (Agressie,
Geweld en Sexuele Intimidatie=AGSI)
Het uitgangspunt is dat op het schoolterrein en binnen de schoolpoorten iedere vorm van
verbaal en fysiek geweld/agressie en seksuele intimidatie, door ouders, personeel,
leerlingen, vrijwilligers, stagiaires, e.d. niet getolereerd wordt. Tevens distantiëren wij ons
van aanhoudend pesten (ook digitaal), diefstal, vernieling, vuurwerkbezit en/of wapenbezit.
Hoe om te gaan met dergelijke situaties, incidenten, gevallen is vastgelegd in het beleidsstuk
AGSI.
Gedragsregels en huisregels op de school
Voor de gedragsregels van de school, verwijzen wij u graag naar het schoolgids. Hierin staat
opgenomen hoe wij op school met elkaar om gaan. De binnen het gebouw geldende
algemeen regels zijn goed zichtbaar voor leerlingen, ouders en team opgehangen en vragen
om continue aandacht. De regels zijn in Postervorm gedrukt.
Daarnaast worden er aan het begin van ieder leerjaar per leergroep en in samenwerking met
de leerlingen klassenregels opgesteld. Ook binnen de leergroepen liggen er afspraken
omtrent gedrag.
Vernieling en diefstal
Vernieling en diefstal door leerlingen, dan wel medewerkers maakt onderdeel uit van de
gedragsregels op school. Hiervoor verwijzen wij naar de schoolgids
Veilig internet
Het is belangrijk dat kinderen op een verantwoorde wijze gebruikmaken van internet.
Daartoe is bijlage 2 geschreven: hierin staat opgenomen hoe wij om willen gaan met het
internetgebruik van kinderen en collega’s.
Aanpak pesten
Pesten is onaanvaardbaar gedrag en vormt een bedreiging voor het individu (met name voor
de leerlingen) en voor de sfeer op school. Een goed pedagogisch klimaat is een voorwaarde
om pestgedrag te voorkomen. Daarnaast zijn een aantal regels geformuleerd voor zowel
leerlingen als medewerkers, zijn toegevoegd. Advies kijk ook op http://www.pestweb.nl/ .
Aanpak verzuim
De aanpak van verzuim binnen de stichting is vastgelegd in een verzuimbeleid op
stichtingsniveau. Deze treft u aan op de website van INOS of kunt u bij P&O opvragen. Het is
belangrijk dat iedere medewerker binnen de stichting bekend is met ons verzuimbeleid.
Privacy kinderen, ouders en personeel
Per 1 september 2001 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) in werking
getreden. De WBP ziet toe op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en heeft
daarbij als uitgangspunt de verwerking van persoonsgegevens (van verzameling tot
vernietiging). Dit heeft consequenties voor de privacy van kinderen en hun ouders, alsook op
de privacy van personeel van de school.
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Het vermoeden van kindermishandeling
Hoe om te gaan met het vermoeden van kindermishandeling? Een ingewikkelde, maar
daarom niet minder prangende vraag. We willen ons ervan vergewissen dat er op alle
scholen hetzelfde wordt gehandeld in geval van een vermoeden tot kindermishandeling. Het
protocol daarvan maakt onderdeel uit van dit schoolveiligheidsplan en in de meldcode
huiselijk geweld en kindermishandeling staan de stappen zoals die in de wet staan
omschreven. Informatie hierover vind je op:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/hulp-bieden/meldcode
http://www.meldcode.nl (Bijlage meldcode toevoegen van INOS) (Zie inhoudsopgave blz 15)
Ook bestaat er een app ‘meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ voor zowel Apple
als Android te downloaden, zodat je altijd het 5-stappenplan bij de hand hebt.
Begeleiding en introductie van (nieuwe) leerlingen en (nieuwe) personeelsleden
De introductie van een nieuw kind/nieuwe kinderen op een school, is een taak van de school.
Daar is op stichtingsniveau geen protocol of handreiking voor te geven, omdat dit sterk
afhankelijk is van het type onderwijs, de schoolontwikkeling, de leeftijd van het kind, de
groep en de mogelijkheid (afhankelijk per stichting)
Verkeersveiligheid rondom de school
De situatie waar een school ligt is natuurlijk bepalend voor de veiligheid van alle
betrokkenen. Dit is dan ook voor elke school anders. Uiteraard moet de verkeerssituatie rond
de school zo veilig mogelijk zijn. Dit geldt voor de fietsende en/of lopende kinderen en hun
ouders, maar ook voor de kinderen die met de auto worden vervoerd.
Aandachtspunten:
- De straat waar de school aan ligt is zo leeg mogelijk voor wat betreft gemotoriseerd
verkeer;
- Er is een veilige oversteekplaats voor de school;
- De schooluitgang is veilig;
- Er zijn voldoende fietsenrekken voor de kinderen;
- Er zijn goede mogelijkheden voor
ouders om hun fietsen even neer te zetten;
- Er is voldoende wachtruimte voor de ouders
- De school heeft een verkeerscommissie als de verkeersintensiteit daar om vraagt.
- In bijlage 6, blz 38 treft u het protocol “verkeersveiligheid rondom de school” aan.

Rouw en ernstige trauma
In situaties waarin sprake is van ernstige traumatische ervaringen, is het noodzakelijk goed
te handelen. Dit is vastgelegd in ons protocol rouwverwerking, welke u in bijlage 10 blz 86
aantreft.
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3. Incidentenregistratie bij sociale veiligheid.
Doelen incidentenregistratie
Leren van incidenten
Voortschrijdend veiligheidsbeleid op basis van de schoolpraktijk
Organisatie van de incidentenregistratie
Incidenten melden en registreren
Een belangrijk instrument bij ontwikkelen van veiligheidsbeleid is ‘een incidenten meld- en
registratiepunt’. Een centrale plek waar alle incidenten, meldingen en klachten op het gebied
van pesten, agressie, geweld, (homo)seksuele intimidatie, discriminatie en racisme worden
gemeld en geregistreerd. Maak ook in de schoolgids melding van een incidentenregistratie
op school.
Voorwaarden voor een succesvolle incidentenregistratie
Om incidentenregistratie tot een succes te maken moet aan een aantal voorwaarden worden
voldaan: goede communicatie, centrale registratie en analyse van de gegevens.
Goede communicatie
Een incidentenregistratiesysteem heeft pas zin als er ook daadwerkelijk incidenten gemeld
worden. Goede communicatie daarbij is van groot belang: de hele schoolbevolking moet
weten waar incidenten gemeld moeten worden en welke stappen moeten worden doorlopen.
De procedure voor het melden van incidenten moet daarom duidelijk vermeld staan in de
schoolgids.
Centrale registratie
Binnen de school moet bij voorkeur één persoon de verantwoordelijkheid krijgen voor de
incidentenregistratie. Dat kan bijvoorbeeld de contactpersoon zijn. Door een centraal
meldpunt in te stellen is het voor iedereen duidelijk waar incidenten gemeld moeten worden.
Daarbij moet men wel bedenken dat onderwijspersoneel niet automatisch alle incidenten
meldt. De contactpersoon moet daarom voeling houden met de werkvloer;
Analyse van geregistreerde gegevens
Registratie is geen doel op zich, registratie is een middel om veiligheidsbeleid te ontwikkelen
en te verbeteren. Registratie heeft dus pas zin als er ook daadwerkelijk iets met de gegevens
wordt gedaan. Het analyseren van de cijfers, signaleren van trends en het vertalen daarvan
naar beleid, maatregelen en voorzieningen zijn daarom voorwaarden voor een zinvolle
incidentenregistratie;
Terugkoppeling naar het slachtoffer, de melder en de dader.
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4. Klachtenregelingen
Klachtenregeling algemeen
Met ingang van 1 augustus 1998 is de onderwijswetgeving gewijzigd in verband met de
invoering van het schoolplan, de schoolgids en de klachtenregeling. Volgens deze laatste
regeling kunnen ouders en leerlingen klachten indienen over gedragingen en beslissingen of
het nalaten daarvan van het bevoegd gezag (schoolbestuur) en het personeel. Het
klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het
onderwijs op onze scholen. Door de klachtenregeling ontvangen wij op eenvoudige wijze
signalen die ons kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede
gang van zaken op school. De klachtenregeling is alleen van toepassing als u met uw klacht
niet ergens anders terecht kunt. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van
zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en
schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard
van de klacht, niet mogelijk is, of als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaats
gevonden, kan er een beroep gedaan worden op de klachtenregeling.
De stichtingen zijn aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie. Dit is een
onafhankelijke commissie van deskundigen, die uitspraken doet over klachten, die niet op
een andere manier opgelost konden worden.
De externe vertrouwenspersoon
Een externe vertrouwenspersoon is een onafhankelijk persoon, die niets met de school te
maken heeft, maar wel verstand heeft van zaken, die zich op school kunnen afspelen. De
namen en telefoonnummers van de externe vertrouwenspersonen kunt u in de schoolgids
vinden.
De interne vertrouwenspersoon
Op iedere school is een interne vertrouwenspersoon aanwezig, waar iedereen met klachten
van welke aard dan ook naar toe kan gaan. De vertrouwenspersoon heeft als taak de klager
te helpen bij de klachtenprocedure en eventueel door te verwijzen naar de
vertrouwenspersoon. De namen van de vertrouwenspersonen kunt u vinden in de
jaarkalender. Elke ouder of kind kan op een vertrouwenspersoon een beroep doen. Het
spreekt vanzelf dat elk gesprek vertrouwelijk wordt behandeld. De vertrouwenspersoon kan
verwijzen naar de klachtencommissie. Ouders kunnen ook rechtstreeks bij de
vertrouwenspersoon terecht, ook als men bijvoorbeeld alleen advies wil over een bepaald
onderwerp.
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5. Beleidsplan gedrag
Zo doen wij dat op

Doel
Dit plan geeft weer hoe wij op basisschool De Boomgaard zicht proberen te houden op de
sociaal emotionele ontwikkeling van onze kinderen en hoe wij met ons team werken aan hun
gedrag. Daarnaast brengt het ook in beeld wat de stappen zijn die we nemen als deze
basisaanpak niet werkt.
In de missie van De Boomgaard lezen we:
Op Kbs De Boomgaard zorgen we voor persoonlijke groei in een veilige en respectvolle
omgeving! Om dit te bereiken werken we vanuit vier kernwaarden: respect, veiligheid,
ambitie en verantwoordelijkheid. Deze waarden liggen aan de basis van alles wat we doen.
We vertalen deze waarden op de volgende manier:
Waarde:

-

Respect
We hanteren goede omgangsvormen en staan open voor elkaars mening. We
hebben respect voor elkaar, materiaal en omgeving

-

Veiligheid
Het is veilig op school en iedereen voelt zich veilig op school.

-

Ambitie
Hoge verwachtingen: Kinderen continue uitdagen om hun eigen grenzen te
verleggen. Elkaar uitdagen om onze grenzen te verleggen.

-

Verantwoordelijkheid
Kind is medeverantwoordelijk voor het eigen leerproces. We (personeel en
kinderen) zijn samen een school en daar samen verantwoordelijk voor.

Basisaanpak
INOS heeft haar visie en missie samengevat in drie kernwaarden: verbindend,
verantwoordelijk en authentiek. Deze kernwaarden liggen ten grondslag aan de kernwaarden
van De Boomgaard.
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Gelet op de ontwikkeling van kinderen vinden we op De Boomgaard de volgende
aspecten van belang:
We bieden de kinderen een veilige omgeving waarin ze zich kunnen ontwikkelen tot
weerbare en zelfstandige mensen. We bieden ze tools om volwaardig in de maatschappij
mee te kunnen doen. We leren de kinderen hoe ze kunnen samenwerken en hoe ze samen
spelen. Maar ook hoe ze samen verantwoordelijkheid nemen en hoe ze samen vieren.
Op onze school hoort iedereen erbij. We leren de kinderen hoe ze om kunnen gaan met
verschillen in huidskleur, geloof, beperking of mogelijkheden. We leren de kinderen in te zien
wat hun kwaliteiten zijn en hoe ze deze in bepaalde situaties kunnen inzetten.
Onze school maakt deel uit van een wijk met een sterke sociale cohesie. We stimuleren de
kinderen een actief burger te zijn in deze gemeenschap en deel te laten nemen aan
activiteiten die in de wijk plaatsvinden.
2.1 Leefstijl
Onderdeel van de basisaanpak gedrag is verder dat in iedere jaargroep wekelijks minimaal
30 tot 45 minuten wordt gewerkt met de methode voor sociaal emotionele ontwikkeling
Leefstijl. Leefstijl is een aanpak die op een preventieve manier werkt aan sociaal emotionele
vaardigheden. Leefstijl helpt de leerkracht om zijn kinderen te leren hoe zij met hun
gedachten en gevoelens om kunnen gaan. Daarnaast leren we de kinderen hoe ze op een
prettige manier met elkaar om kunnen gaan. Dit doen ze jaarlijks aan de hand van de
volgende thema’s:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De groep dat zijn wij
Praten en luisteren
Ken je dat gevoel?
Ik vertrouw op jou
Iedereen anders, allemaal gelijk
Lekker gezond

2.2 Seksuele voorlichting
De door ons gebruikte methode Leefstijl bevat lessen die ingaan op het veranderende
lichaam en behandelt ook andere aspecten op het vlak van de seksuele ontwikkeling.
Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van de methode lentekriebels.
2.3 Media-educatie
Hiermee bedoelen we de lessen, waarbij onze kinderen leren om te gaan met diverse media.
Leerlingen worden zich bewust van de rol en de plaats van media in de maatschappij, zoals
digitale en sociale media. Leerlingen kunnen er betekenissen aan toekennen en leren dat
media en de betekenis ervan beïnvloedbaar zijn. Media-educatie beoogt dat leerlingen
zichzelf niet alleen zien als gebruiker van media en populaire cultuur, maar ook als maker. In
onze methode Leefstijl komt media-educatie ook aan bod..
2.4 Zien!
We volgen de sociaal emotionele ontwikkeling met ZIEN! Ook hierin is het team uitgebreid
geschoold tijdens meerdere studiedagen. Zien! wordt 3 keer jaar afgenomen: in
oktober/november, januari/ februari en in mei/juni. Dit kan wisselen in verband met de
planning van groeps- en leerlingbespreking.
2.5 Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS)
Onze school heeft zich in zijn aanpak voor gedrag laten inspireren door SWPBS. Dat wil
zeggen dat we bepaalde aspecten van deze Amerikaanse aanpak voor gedrag gebruiken in
de manier waarop we omgaan met gedrag. Zo praten we zo veel mogelijk in plustaal. Dit
betekent dat we zo veel mogelijk positief en in concreet geformuleerde
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gedragsverwachtingen met onze leerlingen communiceren. Voor de verschillende
gemeenschappelijke ruimtes in de school zijn speciale gedragsverwachtingen gemaakt.
Deze gedragsverwachtingen zijn voor alle betrokkenen duidelijk. Deze
gedragsverwachtingen staan op posters. Er zijn posters voor de volgende ruimtes:
1. Gang
2. Trappen
3. Gymzaal
4. Schoolplein
5. Overblijf
6. In alle lokalen
Een poster hangt in de school zodat deze goed zichtbaar is voor kinderen, teamleden,
ouders en overblijfmedewerkers. In deze bepaalde weken wordt aandacht besteed aan deze
posters. Deze aandacht bestaat eruit dat de poster in de klas hangt en hij besproken wordt.
Ook wordt het gewenste gedrag actief ingeoefend. Leerkrachten gaan zo veel mogelijk uit
van het bekrachtigen van het gewenste gedrag.
2.6 Aanpak in de groepen
Leerkrachten op onze school zijn zich ervan bewust dat het groepsvormingsproces na een
zomervakantie opnieuw begint. Uit onderzoek (Bakker, De Jong en Mijland) blijkt dat dit
proces ongeveer 6 weken duurt. De groep doorloopt hierin 4 fasen: ‘forming’, ‘storming’,
‘norming’ en ‘performing’ (zie bijlage 3).
De leerkrachten besteden in de eerste weken - de gouden weken – extra aandacht aan de
groepsvorming. Zo bepaalt de leerkracht samen met de kinderen wat de klassenregels zijn
en waarom deze van belang zijn. Op basis van de overdracht van de vorige leerkracht, de
gegevens uit het leerlingvolgsysteem Zien! en de bevindingen en observaties van de
leerkracht zal deze op de eerste groepsbespreking ook het pedagogisch doel(en) van dat
jaar formuleren.
Gewenst gedrag wordt zo veel mogelijk door leerkrachten versterkt door middel van
complimenten. Wanneer een leerling ongewenst gedrag vertoont, zal de leerkracht deze
leerling vertellen welk gedrag de leerkracht wel zou willen zien. Een leerkracht kan ervoor
kiezen om in bepaalde gevallen te werken met individuele of groepsbeloningen.
Mocht een positieve benadering onvoldoende effect hebben en de leerling blijft ongewenst
gedrag vertonen dan is er in de groep een time-outplek/stilteplek waar de leerling even tot
rust kan komen en verder kan gaan met zijn taken. Wanneer de leerkracht zich
handelingsverlegen voelt en het niet lukt om het gewenste gedrag te bewerkstelligen neemt
het contact op met de IB-er. Deze zal samen met de leerkracht zoeken naar een passende
oplossing.
Wat als de basisaanpak niet werkt?
Alles wat hierboven beschreven is maakt deel uit van de basisaanpak. Het betreft het
preventieve pakket aan maatregelen dat we nemen om de sociaal emotionele ontwikkeling
van onze leerlingen goed te laten verlopen. Het betreft hier de groene basis van de PBSpiramide zoals hieronder afgebeeld.
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Het kan zijn dat deze aanpak ontoereikend is. Mocht dit zo zijn dan kan dit ter sprake komen
op de geplande groeps- of leerlingbesprekingen die onderdeel uitmaken van 1-zorgroute. In
een overleg tussen de intern begeleider en de groepsleerkracht wordt dan gekeken waar de
groep of de leerling behoefte aan heeft.

De intensieve aanpak
Onder de intensieve aanpak vallen de interventies die gericht zijn op de hele groep of een
deel daarvan. Er wordt dan gebruik gemaakt van de expertise die binnen de school of
Flexinos aanwezig is. Afhankelijk van de begeleidingsbehoefte kunnen de leerkrachten
gebruik maken van de volgende interventies.
Taakspel
Tim en Flapoor
Klassikale SOVA training
Rots en Water
Taakspel
Met Taakspel houden leerlingen zich beter aan klassenregels. Daardoor neemt onrustig en
storend gedrag af. Leerlingen kunnen dan beter en taakgericht werken. Bovendien ontstaat
er een prettiger klassenklimaat. Bij deze interventie wordt de leerkracht begeleid door een
professional op het vlak van zijn leerkrachtgedrag.
Tim en Flapoor
Tim en Flapoor is een sociale vaardigheidstraining voor kinderen van zes tot tien jaar met
uiteenlopende sociale problematiek. Op onze school maken we - indien nodig - gebruik van
deze training in de groepen 3, 4 en 5. Deze training wordt gegeven door een teamlid die
hiertoe gecertificeerd is. Hij of zij geeft deze training samen met de groepsleerkracht.
Rots en Water
Rots en Water is een psychofysieke training en weerbaarheidsprogramma met een
meervoudige doelstelling. Rots en Water biedt een breder pedagogisch perspectief
waarbinnen de training van weerbaarheid een wezenlijke en natuurlijke functie vervult.
Mikkend op veiligheid, integriteit en solidariteit wordt gewerkt aan zelfbeheersing,
zelfvertrouwen en zelfreflectie. De deskundigheid op dit vlak is deels aanwezig bij enkele
teamleden en er bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de deskundigheid binnen
Flexinos. Leerkrachten en leerlingen worden bij deze interventie begeleid door een
gediplomeerd professional.

De zeer intensieve aanpak
Helemaal boven in de piramide zien we de rode top. Mochten interventies uit de eerste of
tweede laag te kort schieten dan zal een leerkracht dit aangeven op de groeps- of
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leerlingbesprekingen of hij of zij loopt tussentijds bij desbetreffende persoon binnen. Na
overleg kan ervoor gekozen worden om de leerling individuele begeleiding aan te bieden.
Coaching
Dit kan betekenen dat een kind gecoacht wordt door iemand van het zorgteam. Binnen dit
team is voldoende expertise om kinderen met leer- en gedragsproblemen doelgericht te
coachen. Deze coaching geschiedt vanuit een oplossingsgerichte strategie.
Uiteraard kan het ook zo zijn dat de school bij de begeleiding van de individuele leerling
expertise van buitenaf raadpleegt en inzet. Dit kan binnen en buiten de muren van de school.
Onderzoek
Als het niet lukt om met de op school beschikbare expertise tot een consistent beeld te
komen of wanneer de collega’s handelingsverlegen blijven kan in overleg tussen de IB-er en
de leerkracht besloten worden om het kind aan te melden voor verder onderzoek bij een
externe partij. Afhankelijk van de hulpvraag wordt bepaald wie een dergelijk onderzoek het
beste kan uitvoeren.
Wat doen we met ernstig probleemgedrag?
Onder ernstig probleemgedrag verstaan wij op onze school gedrag waarbij de veiligheid van
anderen en/of de leerling zelf in gevaar komt. Voorbeelden hiervan zijn:
- Het meenemen van gevaarlijke voorwerpen (b.v. messen)
- Het bewust vernielen van schoolspullen
- Extreem geweld dat leidt tot onveilige situaties
Bedreiging
Een leerling is nauwelijks aanspreekbaar op zijn gedrag en niet te corrigeren. Aanhoudend
pestgedrag. Als een leerkracht een dergelijk incident als hierboven signaleert of iets
vergelijkbaars waarneemt volgt hij de volgende stappen:
De leerkracht meldt het incident bij de IB_er en vult het registratie formulier in voor leerkracht
leerling. Dit wordt door de veiligheidscommissie bewaard. Er zullen gesprekken volgen met
leerkracht, ib, directie en eventueel iemand van de veiligheidscommissie.
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1. INOS protocol schorsen en verwijderen van leerlingen;
Vastgesteld januari 2014 Protocol Time-out, Schorsing en
Verwijdering van leerlingen (1)
(Vastgesteld: Januari 2014)
Dit protocol treedt in werking als er sprake is van de volgende situaties:
A. Ernstige overtreding door een leerling of ouder/verzorger van de gedragscode voor alle bij
INOS betrokken personen (zie www.inos.nl). Deze gedragscode geeft richtlijnen m.b.t.
Seksuele intimidatie, Pesten, Racisme/discriminatie, Lichamelijk geweld en bedreiging,
Privacy (aangevuld in het privacy-protocol), Kleding, ICT en mobiele telefoon en
Genotsmiddelen.
B. Ernstig ongewenst gedrag door een leerling of ouder/verzorger waarbij psychisch en of
lichamelijk letsel aan derden is toegebracht.
C. Leerlingen die een structureel, onevenredig groot beroep op de faciliteiten van de school
doet, waarbij die faciliteiten (vrijwel) geen leereffect opleveren.
D. Situaties waarin een structureel besmettingsrisico bestaat voor leerkrachten (en andere
medewerkers) en/of leerlingen en aanvullende maatregelen ter beperking van het
besmettingsrisico niet afdoende blijken/dreigen te zijn. (Denk hierbij bijvoorbeeld aan het
uitbreken van besmettelijke ziekten, of aan een structureel luizenprobleem.)
INOS onderscheidt met betrekking tot de situaties onder A en B vier vormen van
overtreding/ongewenst gedrag. Zie hiervoor bijlage 1 bij dit protocol.
De volgende maatregelen zijn mogelijk:
• Time-out
• Schorsing
• Verwijdering
• Aangifte bij de politie
Dit protocol is niet van toepassing in situaties waarbij sprake is van terugplaatsing van
(tijdelijk) geplaatste leerlingen, conform onderlinge afspraken, vanuit een basisschool naar
scholen voor speciaal (basis)onderwijs, of (jeugd)zorginstellingen.
1) Time-out
Een ernstig incident leidt tot een time-out met onmiddellijke ingang.
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
1. In geval van een time-out wordt de leerling voor de rest van de dag de toegang tot de
groep ontzegd. De leerling wordt dan onder toezicht binnen de school geplaatst.
2. De time-out maatregel kan alleen worden toegepast na goedkeuring door de directie van
de school.
3. Tenzij redelijke gronden zich daartegen verzetten, worden de ouders/verzorgers
onmiddellijk van het incident en de time-out gemotiveerd op de hoogte gebracht. (zie
opmerking 1)
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2. INOS protocol schorsen en verwijderen van leerlingen;
Vastgesteld januari 2014 (2)
4. De ouders/verzorgers worden op school uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij is de
groepsleerkracht en een lid van de directie (of een door de directeur aangewezen
functionaris) van de school aanwezig.
5. Van het incident en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag
wordt door de ouders voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen. (zie
opmerking 2)
6. De time-out maatregel wordt na toepassing schriftelijk (of per e-mail) gemeld aan het
College van Bestuur van INOS (bevoegd gezag).
Opmerking 1: Als veiligheid voorop staat, en dat zal regelmatig het geval zijn, kan de timeout niet afhankelijk gesteld worden van het contact met ouders.
Opmerking 2: De time-out is geen officieel instrument, maar kan niettemin bruikbaar zijn bij
onveilige situaties of bij het herstellen van de rust binnen de school. Het is principieel geen
strafmaatregel maar een ordemaatregel in het belang van de school. Er vindt daarom een
aantekening van het incident in het dossier van de leerling plaats.
2) Schorsing
Pas bij een volgend ernstig incident, of in het uitzonderlijke geval dat een voorgevallen
incident zo ernstig is dat een time-out niet meer passend is, kan worden overgegaan tot een
schorsing.
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
1. Het College van Bestuur van INOS (bevoegd gezag) wordt door de directeur van de
school voorafgaand aan de schorsing in kennis gesteld van deze maatregel en om
goedkeuring gevraagd. Dit kan telefonisch, waarna bevestiging van gemaakte afspraken per
e-mail door de school plaatsvindt. Er wordt geen schriftelijk bericht van ontvangst gestuurd
vanuit het College van Bestuur.
2. Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang tot de school ontzegd.
3. Er worden maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het leerproces van de
leerling gewaarborgd kan worden. (zie opmerking 3)
4. De schorsing bedraagt maximaal 5 schooldagen. (zie opmerking 4)
5. De betrokken ouders/verzorgers worden door de directie uitgenodigd voor een gesprek
betreffende de maatregel. Hierbij dienen nadrukkelijk oplossingsmogelijkheden te worden
verkend, waarbij de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de opvang van de leerling op
de school aan de orde komen.
6. Van de schorsing en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag
wordt door de ouders/verzorgers voor gezien getekend en in het leerlingendossier
opgeslagen.
7. Het verslag wordt ter kennisgeving verstuurd aan: a. Het College van Bestuur (bevoegd
gezag), Postbus 3513, 4800 DM Breda
b. De ambtenaar leerplichtzaken (Postbus 2521, 4800 CM Breda)
c. De inspectie van het onderwijs (Postbus 7447, 4800 GK Breda)
8. Ouders kunnen bezwaar aantekenen bij het College van Bestuur (bevoegd gezag) van de
school. Het bevoegd gezag beslist uiterlijk binnen 14 dagen op het bezwaar.
Opmerking 3: Schorsing mag niet betekenen dat het doen van toetsen (denk aan Cito
entree- of eindtoetsen) wordt belemmerd. Dit vraagt passende maatregelen, bijv. het wel tot
de school toelaten voor het doen van deze toets. Daarnaast kan het beschikbaar stellen van
(thuis)studiemateriaal tot de mogelijkheden behoren.
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INOS protocol schorsen en verwijderen van leerlingen; Vastgesteld januari 2014 3
Opmerking 4: Wezenlijk is dat de schorsing aan een maximum termijn gebonden is. Zij mag
geen verkapte verwijdering worden. Deze termijn biedt de school enkele dagen tijd om een
eventuele beslissing tot verwijdering op zorgvuldige wijze voor te bereiden. Als uiteindelijk
wordt besloten tot het inzetten van een verwijderingprocedure, kan de termijn van schorsing
in afwachting van de definitieve verwijdering (de 8-wekenperiode) worden verlengd tot het
moment van verwijdering. Gedurende deze periode blijft de onderwijszorgplicht van de
school bestaan.
3) Verwijdering
Bij het zich voordoen van een ernstig incident, dat ingrijpende gevolgen heeft voor de
veiligheid en/of de onderwijskundige voortgang (zie opmerking 5) van de school, kan worden
overgegaan tot verwijdering van een leerling. De wettelijke regeling voor het bijzonder
onderwijs is hierbij van toepassing (artikel 40 WPO, of artikel 61 WEC).
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
1. Verwijdering van een leerling van school is een beslissing die het College van Bestuur
(bevoegd gezag) binnen INOS gemandateerd heeft aan de directeur van de school. Echter,
voordat de verwijderingprocedure wordt opgestart, dient toestemming van het College van
Bestuur (bevoegd gezag) verkregen te worden. Dit kan telefonisch, waarna bevestiging van
gemaakte afspraken per e-mail door de school plaatsvindt. Er wordt geen schriftelijk bericht
van ontvangst gestuurd vanuit het College van Bestuur.
2. Voordat de beslissing over verwijdering wordt genomen, hoort de directeur de betrokken
leerkracht(en) en de ouders. Hiervan wordt een verslag gemaakt wat aan de ouders ter
kennis worden gesteld en door de ouders voor gezien wordt getekend.
3. Het verslag wordt ter kennisgeving opgestuurd naar a. Het College van Bestuur (bevoegd
gezag), Postbus 3513, 4800 DM Breda
b. De ambtenaar leerplichtzaken (Postbus 2521, 4800 CM Breda)
c. De inspectie van het onderwijs (Postbus 7447, 4800 GK Breda)
4. De directeur informeert de ouders schriftelijk en met redenen over de verwijdering, waarbij
de ouders gewezen worden op de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift bij
het College van Bestuur (bevoegd gezag).
5. De ouders krijgen de mogelijkheid binnen zes weken een bezwaarschrift in te dienen.
6. Het College van Bestuur (bevoegd gezag) is verplicht de ouders te horen over het
bezwaarschrift.
7. Indien het bezwaarschrift betrekking heeft op een school voor Speciaal Onderwijs (WEC),
is het College van Bestuur verplicht overleg te plegen met de inspecteur voordat een
beslissing op het bezwaar genomen wordt (art. 61 WEC). Nadat het overleg met de
inspecteur en eventuele andere onafhankelijke deskundigen heeft plaatsgevonden, krijgen
ouders de gelegenheid kennis te nemen van uitgebrachte adviezen of rapporten. Daarna
worden de ouders opnieuw gehoord.
8. Het College van Bestuur (bevoegd gezag) neemt een uiteindelijke beslissing binnen vier
weken na ontvangst van het bezwaarschrift en licht hierover de ouders, de
leerplichtambtenaar en de Inspectie van het Onderwijs in.
9. De definitieve uitvoering van de verwijdering is pas mogelijk nadat een andere basisschool
of een andere school voor speciaal (basis)onderwijs is gevonden om de leerling op te nemen
of dat aantoonbaar is dat het bevoegd gezag, gedurende acht weken nadat het
verwijderingbesluit is genomen, er alles aan heeft gedaan om de leerling elders geplaatst te
krijgen. Gedurende deze acht weken is het mogelijk de leerling te schorsen. (Zie hiervoor het
onderdeel “schorsing” van dit protocol.)
INOS protocol schorsen en verwijderen van leerlingen; Vastgesteld januari 2014 4
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Opmerking 5: Toelichting op de gronden voor verwijdering: Verwijdering is in uiterste
situaties toegestaan wanneer een leerling “een gevaar voor zichzelf of zijn omgeving vormt”.
Anders geformuleerd moet er sprake zijn van ernstig wangedrag en een onherstelbaar
verstoorde relatie tussen leerling en school, of tussen ouder(s) en school. In zeldzame
situaties is het echter ook mogelijk een leerling te verwijderen die een structureel,
onevenredig groot beroep op de faciliteiten van de school doet, waarbij die faciliteiten
(vrijwel) geen leereffect opleveren. Een verwijdering om deze reden vraagt, als aanvulling op
de beschreven procedure, een stevige onderbouwing die een juridische toets moet kunnen
doorstaan. De volgende voorwaarden worden aan het dossier gesteld:
- Wat is de onderwijs/zorgvraag van deze leerling? Dit moet onderbouwd worden door
gedegen onderzoek waarin een ontwikkelingsperspectief voor deze leerling wordt benoemd.
- Wat heeft de school gedaan om deze onderwijs/zorgvraag te beantwoorden? Hiervoor zijn
handelingsplannen en evaluaties over een periode van minimaal zes maanden noodzakelijk.
De vraag hierbij is: welke inzet heeft tot welk aantoonbaar resultaat geleid? De inzet van (of
het doorverwijzen naar) externe expertise is uitdrukkelijk onderdeel van de
handelingsplannen.
- Waarom kan de school niet aan de onderwijs/zorgvraag voldoen? (handelingsverlegenheid)
4) Aangifte bij de politie
In gevallen waarbij sprake is van één van de volgende handelingen door een leerling of
ouder/verzorger:
- Het uiten van (ernstige) bedreigingen
- Het gebruiken van geweld
- Het onzedelijk betasten en/of aanranden
- Het dragen van, dreigen met of gebruik van wapens
- Het buitensporig gebruik van of handel in alcohol
- Het bezit van, gebruik van of handel in drugs
- Overige zeer ernstige overtredingen tegen betrokkenen op school. Dit ter beoordeling van
de directeur van de school in overleg met het College van Bestuur.
wordt aangifte gedaan bij de politie.
Stappenplan aangifte bij de politie:
1. Het doen van aangifte wordt vooraf telefonisch besproken met het College van Bestuur.
Hierin wordt de aard en ernst van het incident besproken en wordt afgestemd wie de
feitelijke aangifte zal verrichten.
2. Deze aangifte wordt in de regel door de directeur van de school verricht. De directeur kan
de direct betrokken medewerker(‘s) verzoeken bij de aangifte aanwezig te zijn voor het
afleggen van een getuigenverklaring.
3. In uitzonderlijke gevallen kan de aangifte worden verricht door het College van Bestuur.
Het College van Bestuur kan de direct betrokken medewerker(‘s) verzoeken bij de aangifte
aanwezig te zijn voor het afleggen van een getuigenverklaring
4. De bij het incident betrokkenen (inclusief de dader) worden geïnformeerd over de verrichte
aangifte, tenzij de veiligheid van de school, de leerlingen of de medewerkers zich hiertegen
verzet. Dit ter beoordeling aan de directeur van de school.
5. Een kopie van de aangifte wordt toegevoegd aan het leerlingdossier.
INOS protocol schorsen en verwijderen van leerlingen; Vastgesteld januari 2014 5
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3. VORMEN VAN OVERTREDEN/ONGEWENST GEDRAG
De INOS-gedragscode beschrijft algemeen toepasbare normen voor gewenst gedrag zoals:
- Wij gaan binnen INOS op basis van wederzijds respect en gelijkwaardigheid met elkaar om.
- Wij respecteren ieders persoonlijke integriteit (zowel fysiek als emotioneel), afkomst,
(seksuele) geaardheid, geslacht en geloofsovertuiging.
- Wij hanteren respectvol taalgebruik. (Niet seksistisch, grof, kwetsend, of godslasterlijk.)
In de gedragscode zijn deze algemene normen concreet uitgewerkt voor verschillende
situaties.
In het kader van het protocol ‘Time-out, schorsing en verwijdering’ worden de volgende
concrete vormen van overtreding van de gedragscode of ander ongewenst gedrag benoemd.
1. Overtredingen die herhaald voorkomen zoals:
- Het verstoren van de orde in woord en gedrag;
- Brutaal gedrag in woord, houding en gebaar. D.w.z. onredelijk, buitenproportioneel en
respectloos de wijze waarop het gedrag op dat moment door anderen wordt ervaren;
- Het pesten, bedreigen en uitschelden van leerlingen;
- Niet luisteren naar leerkrachten;
- Het regelmatig overtreden van schoolregels;
- Het weglopen van school.
2. Ernstige overtredingen zoals:
- Het uitschelden van personeel;
- Het ernstig beledigen in woord of gebaar van personeel;
- Het maken van discriminerende opmerkingen over huidskleur, religie, seksuele geaardheid
of uiterlijke kenmerken;
- Het pesten, bedreigen en uitschelden van leerlingen in groepsverband;
- Het bewust verwonden/letsel toebrengen aan medeleerlingen;
- Het bewust aanbrengen van schade/vernielingen;
- Diefstal.
3. Zeer ernstige overtredingen tegen alle betrokkenen op school zoals:
- Het bedreigen;
- Het gebruiken van geweld;
- Onzedelijk betasten en/of aanranden;
- Wapens bij zich hebben;
- Gebruik alcohol en drugs.
In de eerste vier gevallen wordt aangifte gedaan bij de politie.
4. Buitensporig extreem bedreigend gedrag naar kinderen en/of personeel door leerlingen en
ouders bv. met wapens of voorwerpen. Het voeren van drugshandel.
Er wordt onverwijld aangifte gedaan bij de politie.
OPMERKING: Deze beschrijving is wellicht niet uitputtend. In overige ernstige of herhalende
gevallen worden na beoordeling door de directeur, in overleg met het College van Bestuur,
gepaste maatregelen getroffen.INOS protocol schorsen en verwijderen van leerlingen;
Vastgesteld januari 2014 6
BIJLAGE :
TOELICHTING OP DE ONDERLINGE VERHOUDINGEN VAN BETROKKEN PARTIJEN
INOS (CvB en de school) is degene die beslissingen rondom time-out, schorsing en
verwijdering neemt. INOS is daarmee ook degene die uiteindelijk door een rechter hierover
ter verantwoording geroepen kan worden. Het is verstandig (en soms noodzakelijk) om in
complexe situaties rondom schorsing en verwijdering het advies in te winnen van externe
deskundigen (onderwijsinspectie en de ambtenaar leerplichtzaken), maar de uiteindelijke
beslissing is een verantwoordelijkheid van INOS.
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Onderwijsinspectie is de toezichthouder op het onderwijs en houdt ook toezicht op de
uitvoering van de wet door scholen. Inspectie zal signalen van scholen en ouders registreren
en meenemen tijdens inspectiebezoeken aan die school. De aandacht zal dan voornamelijk
uitgaan naar de manier waarop scholen de correcte uitvoering van deze procedures hebben
gewaarborgd en naar de manier waarop de voorgeschreven procedures worden uitgevoerd.
Onderwijsinspectie is deskundig op het gebied van wet- en regelgeving. Vanuit die
deskundigheid kan onderwijsinspectie INOS adviseren. Omdat ouders in procedures rondom
schorsing en verwijdering vaak contact zoeken met onderwijsinspectie, is het verstandig
inspectie op de hoogte te houden van de stappen die ondernomen worden.
De ambtenaar leerplichtzaken is vanuit de gemeentelijke opdracht verantwoordelijk voor een
correcte uitvoering van de leerplichtwet. (Alle kinderen moeten naar school). Zodra leerlingen
verstoken dreigen te raken van onderwijs, gaat de ambtenaar leerplichtzaken een rol spelen.
De praktijk leert dat leerlingen die (herhaaldelijk) met schorsingsprocedures in aanraking
komen, een grote kans lopen ook betrokken te raken bij een verwijderingprocedure. Daarom
is het goed de ambtenaar leerplichtzaken tijdig te informeren en als adviseur te betrekken bij
dit soort procedures.INOS protocol schorsen en verwijderen van leerlingen
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4. Gedragsprotocol ter voorkoming van pestgedrag op
basisschool De Boomgaard.
Samenvatting van het pest-gedragsprotocol aan dat de De Boomgaard school hanteert.
Het document is besproken in het schoolteam. De medezeggenschapsraad, de
oudervereniging en de directie van de school hebben hun goedkeuring gegeven.
Wij als school vinden het heel belangrijk dat we samen met ouders en leerlingen de
problematiek rondom pesten, discriminatie, intimidatie etc. aanpakken en dit gedrag zoveel
als mogelijk weren binnen onze school.
Het gaat over o.a. afspraken en regels. Het is de bedoeling dat zowel ouders, leerlingen en
leerkrachten de inhoud onderschrijven en er samen aan werken in positieve zin. De
afspraken die we met elkaar maken zijn niet vrijblijvend.
We willen serieus werken aan het voorkomen en tegengaan van pesten en hechten belang
aan bepaalde vormen van positief gedrag op school. De school onderschrijft de hieronder
genoemde 6 voorwaarden en zal daarom met alle betrokken partijen, die het protocol
ondersteunen en ondertekend hebben, hieraan werken:
1. Pesten moet als een probleem worden gezien door alle direct betrokken partijen:
leerkrachten, ouders en leerlingen (gepeste kinderen, pesters en de zwijgende
middengroep).
2. Als pesten desondanks toch optreedt, moeten leerkrachten dat kunnen signaleren en
vervolgens duidelijk stelling nemen tegen het pesten.
3. Wanneer pesten, ondanks alle inspanningen, toch weer de kop opsteekt, moet de
school beschikken over een directe aanpak (curatief).( = 5 sporen aanpak)
4. Weigert een school of een leerkracht het probleem aan te pakken, gebeurt dit op
onjuiste wijze of heeft de aanpak geen resultaat, dan is inschakeling van een
vertrouwenspersoon nodig. Deze dient, op verzoek van de ouder(s) van het gepeste
kind, een klacht in bij de klachtencommissie, die het probleem onderzoekt en het
bevoegd gezag adviseert over de te nemen maatregelen.
In de praktijk wordt bij een vorm van pesten /gedragsmisbruik gewerkt met de de
vijfsporenaanpak van het probleem, bestaande uit:
- gesprek met en hulp aan het gepeste kind, in de vorm van adviezen en (in sommige
gevallen) van een sociale vaardigheidstraining;
- gesprek met en hulp aan de pester, in de vorm van adviezen , gesprekken of een
sociale vaardigheidstraining of een cursus in het omgaan met agressie;
- gesprek met en hulp aan de zwijgende middengroep, in de vorm van het mobiliseren
van deze groep;
- gesprek met en hulp aan de leerkracht, in de vorm van achtergrondinformatie over
het verschijnsel, zoals signalen, oorzaken, gevolgen en concrete (preventieve en
curatieve) aanpakmogelijkheden;
- gesprek met en hulp aan de ouders, in de vorm van achtergrondinformatie en
adviezen.
- De ouders van de betrokken kinderen, pester, gepeste kind en soms ook de
zijdelings betrokken zwijgende groep, kunnen op de hoogte worden gebracht.

Het onderwijsprotocol tegen pesten beoogt via samenwerking het probleem van het
pestgedrag bij kinderen aan te pakken en daarmee het geluk, het welzijn en de
toekomstverwachting van kinderen daadwerkelijk te verbeteren.
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De ondertekenaars van dit protocol verklaren het volgende:
Pesten is een wezenlijk en groot probleem. Pestgedrag is schadelijk tot zeer schadelijk voor
kinderen, zowel voor de slachtoffers als voor de pesters. De omvang en zwaarte van het
probleem leiden tot de noodzaak van een aanpak door alle opvoeders van jongeren, in het
bijzonder door de ouders en door de leerkrachten. De school dient, om een passend en
afdoend antwoord te vinden op het probleem pesten, uit te gaan van een zo goed mogelijke
samenwerking tussen ouders, leerkrachten en leerlingen, gebaseerd op afgesproken beleid
dat gericht is op deze samenwerking.
De Boomgaard wenst een samenwerking, zoals bedoeld onder 2., ook daadwerkelijk aan te
gaan, te stimuleren en levend te houden.
De ondertekenaars van dit protocol verbinden zich daarom het volgende te doen:
- het bewust maken en bewust houden van de leerlingen van het bestaan en de
zwaarte van het probleem;
- een gerichte voorlichting aan alle ouders van de school;
- het aanstellen van een vertrouwenspersoon op school;
- het aanleggen van - voor iedere persoon aan de school verbonden - toegankelijke,
goede informatie over het probleem pesten, met als speciaal aandachtspunt
informatie voor de leerlingen;
- het beschikbaar stellen van geld waarmee wordt bekostigd: de scholing van
personeelsleden, lesmaterialen, lezingen en andere activiteiten voor ouders en voor
de aanschaf van boeken en andere informatie;
- Een definitie van pesten.. Pesten is het systematisch, langdurig en herhaaldelijk lastig
vallen van iemand met de bedoeling de ander pijn te doen. Er is sprake van een
machtsverschil tussen de pester en het slachtoffer.
- De ondertekenaars verklaren zich in principe bereid tot deelname aan een
tussentijdse evaluatie door de school binnen drie jaar.Als het protocol is ondertekend,
wordt een afschrift beschikbaar gesteld aan alle ouders van de school (reeds bij de
toelating van de leerling)
Naam en plaats van de school:
Getekend namens:
Directie/personeel
Medezeggenschapsraad
Ouderraad/oudervereniging
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5. verzuimbeleid INOS
Verzuimbeleid
1.
Inleiding
Integraal Personeelsbeleid (IPB) is inmiddels een begrip in het onderwijs. Scholen
onderkennen het belang van IPB. Goed personeelsbeleid biedt scholen een handvat om
organisatorische doelstellingen af te stemmen op de personele mogelijkheden en deze te
beïnvloeden. Goed personeelsbeleid bindt personeel en biedt medewerkers meer
loopbaanperspectief. Bovendien heeft het een positief effect op het onderwijskundig proces
met als resultaat kwaliteitsverbetering van het onderwijs.
INOS kent veel instrumenten die onderdeel zijn van dit beleid. Voorbeelden hiervan zijn de
gesprekkencyclus, het beloningsbeleid, scholingsbeleid, maar ook verzuimbeleid is hier een
belangrijk onderdeel van. Verzuimbeleid heeft in de praktijk twee componenten; preventief
en curatief.
Dit beleid is ontwikkeld, anticiperend op de verwachting dat het vervangingsfonds voor
primair onderwijs zal verdwijnen, dan wel dat INOS de keuze maakt om eigen risicodrager te
worden voor vervangingen korter dan 52 weken. De nadruk die we in paragraaf 2 leggen op
preventief ziekteverzuim heeft daar alles mee te maken. Het verzuimpercentage van INOS
(6,3 % in 2011) ligt de afgelopen jaren rond het landelijke gemiddelde van de sector. Een
van de doelstellingen van het strategisch beleidsplan is om dit structureel onder het landelijk
gemiddelde van de sector te krijgen.
2.

Elementen van preventief verzuim

Veiligheid en goede arbeidsomstandigheden
Veiligheid en goede arbeidsomstandigheden dragen bij aan minder uitval en verzuim.
Maximale aanwezigheid (of minimaal verzuim) heeft direct gevolgen voor de tevredenheid
van medewerkers. Voor veiligheid en goede arbeidsomstandigheden zorgt INOS. Dat maakt
dat medewerkers hun werk goed en gezond kunnen doen. We zorgen ook voor faciliteiten
die bevorderen dat medewerkers beter in hun vel zitten. Bijvoorbeeld doordat ze gestopt zijn
met roken, ze meer bewegen of geestelijk beter in balans zijn. Projecten die hieraan
bijdragen krijgen in het strategisch P&O-beleid veel aandacht.
RI&E
Eén van de bijbehorende instrumenten is een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, ofwel
RI&E. Een RI&E omvat eigenlijk twee onderdelen: een lijst met alle risico’s (zoals:
arbeidsomstandigheden, elementen zoals de fysieke werkomgeving, maar ook werkbeleving)
en een plan (een plan van aanpak om geconstateerde risico’s waar mogelijk te reduceren
dan wel op te lossen). Met die twee onderdelen worden de risico’s voor de medewerkers en
INOS teruggedrongen. En dus ook het financiële risico. Wettelijk vindt de Ri&E verplicht één
maal per vier jaar plaats. Het plan van aanpak, volgend uit de inventarisatie, wordt elk jaar
door de directeur geëvalueerd met de MR van de school. Ook bij de voortgangsgesprekken
tussen directeur en CvB komt het plan van aanpak periodiek aan de orde.
Gesprekkencyclus
Ook de gesprekkencyclus is een belangrijk instrument om inzicht te krijgen in het wel en wee
van de medewerker. Dit geeft leidinggevenden immers de informatie die nodig is om verzuim
te voorkomen, waardoor het beleid minder curatief en meer preventief is. Het gaat er dan
bijvoorbeeld om, om het werk zo te organiseren dat het positief bijdraagt aan de gezondheid
en het welzijn van medewerkers. Functieroulatie en taakverrijking zijn hier voorbeelden van.
Handige tips en adviezen bij het vinden van een gezond evenwicht tussen werk en privé ook.
Zodat succes op het werk, succes in het gezin en in het sociale leven optimaal kan worden
gecombineerd. Hierbij geldt overigens dat de balans tussen werk en privéleven gedurende
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de gehele carrière niet gelijk zal zijn. In een bepaalde levensfase vraagt het privéleven meer
aandacht. Op andere momenten is er meer tijd en ruimte voor de werksituatie. Soms
noodzaken fysieke omstandigheden tot aanpassing van het werk. Of zelfs tot ander werk.
Ook met behulp van taakbeleid kan er rekening worden gehouden met individuele behoeften
van medewerkers. Conform de cao stimuleren we bijvoorbeeld dat medewerkers, maar ook
directeuren gebruik maken van BAPO. Dit is volgens ons een doeltreffend instrument om de
arbeidsparticipatie te bevorderen. Daarnaast stimuleren we in zelfverantwoordelijke teams
dat bij de taakverdeling rekening gehouden wordt met het duurzaam inzetbaar houden van
medewerkers. Ook bij het vaststellen van hun formatie (bijv. toewijzen van groepen aan
medewerkers, of extra inzet onderwijsassistenten) hebben scholen de mogelijkheid om
rekening te houden met individuele wensen/behoeften van medewerkers. De directeur van
de desbetreffende school besluit hierover.
Medewerkers-tevredenheidsonderzoek
Een ander instrument dat informatie geeft om preventief met verzuim om te gaan is
bijvoorbeeld het medewerkers-tevredenheidsonderzoek. Signalen uit dit onderzoek worden
ook serieus geëvalueerd en meegenomen in beleid.
Interactie met medewerkers
De kern van voorkomen van verzuim zit echter ook in een goede interactie met
medewerkers, aanvullend op de gesprekkencyclus. Aandacht hoort namelijk in een goede
werkrelatie thuis. Aandacht hebben voor de individuele medewerker, door actief op zoek te
zijn naar ideeën en meningen van medewerkers. Door ideeën en meningen toe te passen in
de bedrijfsvoering van INOS. Dat geeft betrokkenheid. Deze participatieve managementstijl,
waarin medewerkers nadrukkelijk worden betrokken bij de wijze van uitvoering van het werk,
is nodig om een werkgever met ziel te zijn. Belangrijk is dus de aandacht voor de individuele
medewerker. Dit is overigens niet eenvoudig in een grote organisatie als INOS, maar daarom
niet minder belangrijk. Het kan om kleine dingen gaan. Zoals interesse in de persoonlijke
situatie, stilstaan bij een verjaardag. Maar ook om 'grote' zaken. Zoals het overlijden van een
leerling of naaste. Dus gebeurtenissen die iemand raken. Aandacht voor je medewerker of je
collega is dan belangrijk. We hebben het dan over echte aandacht. 'Plastic' aandacht werkt
niet en wordt niet als echt gevoeld. Leidinggevenden worden gestimuleerd deze vorm van
persoonlijke aandacht nog meer in hun managementstijl op te nemen. INOS investeert al
geruime tijd in het persoonlijk leiderschap van directeuren. Middels een ITIP traject, enkele
dagen per jaar, worden alle leidinggevenden hierop extern gecoacht. Dit moet ook een
andere manier van aandacht opleveren; een oprechte interesse in wat medewerkers
beweegt. Wat vinden zij belangrijk in hun werk? Wat gaat er goed? Waar zijn er
verbeteringen mogelijk? Immers: degene die het werk doet, bezit de echte kennis van dat
werk. INOS zoekt nadrukkelijk de dialoog met haar medewerkers. Dus niet eenzijdig vanuit
de organisatie communiceren. Maar samen met medewerkers zorgen voor een nog beter
INOS.
Continue interactie noemen we dat. Natuurlijk moet het niet bij communiceren alleen blijven.
Ideeën en tips moeten zo maximaal mogelijk in het werk worden toegepast. Dan ontstaat
echte invloed op het werk. Dan ontstaat echte betrokkenheid. Het teamgericht werken, dat
een belangrijk onderdeel is van de visie van INOS, draagt hier ook nu al wezenlijk aan bij.
Als het dan ondanks deze goede bedoelingen en maximale interactie toch tot verzuim leidt,
is het INOS verzuimbeleid de handleiding om zo optimaal mogelijk, samen met de
verzuimende medewerker, tot een hervatting van de werkzaamheden te komen. Dit noemen
we de curatieve component.
3.
Kern van het beleid
Binnen INOS wordt ervan uitgegaan dat verzuim als gevolg van ziekte te sturen is en wel
zodanig dat ziek zijn niet automatisch hoeft te leiden tot verzuim. Het motto van het beleid bij
ziekte is daarom: “Ziek zijn overkomt je, verzuim is een keuze”.
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De attitude van directie en medewerkers is zodanig dat kiezen voor verzuim verantwoord en
oplossingsgericht gebeurt, m.a.w. als je als gevolg van ziekte niet in staat bent je eigen
werkzaamheden uit te voeren dan draag je je steentje bij door het verrichten van
ziektevervangend werk.
De medewerker maakt afspraken over het al dan niet verzuimen van de medewerker met
zijn/haar leidinggevende. De afspraken zijn er op gericht om samen vast te stellen wat een
medewerker nog wel kan (restcapaciteit), in plaats van wat hij niet meer kan.
Het verzuimbeleid van INOS staat niet op zichzelf, maar is een onderdeel van de visie hoe
INOS om wil gaan met haar personeel.
Het beleid bij ziekte (en het verzuim als gevolg van ziekte) is vormgegeven vanuit het
principe van integraal management. De volledige verantwoordelijkheid met betrekking tot de
begeleiding van zieke en/of verzuimende medewerkers ligt dan ook bij de direct
leidinggevende, die ondersteund en begeleid wordt door een verzuimcoördinator en/of
deskundigen vanuit de stafafdeling P&O.
4.
Definities
In het hoofdstuk “hoofdelementen van het verzuimbeleid” wordt een aantal begrippen
gebruikt die cruciaal zijn voor het te voeren beleid. Deze begrippen worden als volgt
gedefinieerd:
Ziek
Iemand is ziek als hij/zij, op grond van objectief medisch vastgestelde psychische en/of
fysieke beperkingen, de bedongen arbeid (volgens akte) niet kan verrichten.
Dit houdt in dat een medewerker ziek is als hij/zij niet meer het werk kan doen dat hij/zij
normaal gesproken doet. Maar misschien is er wél een mogelijkheid om andere
werkzaamheden op de school of op een andere school te verrichten. Omdat iemand zijn of
haar eigen werk niet kan doen, is hij of zij wel ziek, maar hoeft dan niet per definitie te
verzuimen op het werk.
Ziektevervangend werk
Een medewerker die arbeidsongeschikt is, kan wellicht toch werkzaamheden verrichten. Als
het gaat om een medewerker die door een tijdelijk beperking, bijvoorbeeld als gevolg van
een gebroken been, zijn/haar eigen werk niet kan doen, maar wel andere reguliere
werkzaamheden, spreken we van ziektevervangend werk. Dit ziektevervangend werk is altijd
tijdelijk en gaat om vervangende taken en niet om een andere functie.
Verzuim als gevolg van ziekte
Als de medewerker vanwege ziekte ook geen andere, ziektevervangende werkzaamheden
kan verrichten, is hij/zij genoodzaakt om als gevolg van ziekte te verzuimen op het werk.
Arbeidsongeschikt
Onder arbeidsongeschiktheid wordt verstaan: het niet in staat worden geacht arbeid te
verrichten met een erkende economische meerwaarde. Dat men geheel of gedeeltelijk
arbeidsongeschikt is, kan een lichamelijke of psychische oorzaak hebben. De beoordeling of
men arbeidsongeschikt is, is onderhevig aan veranderende normen en waarden. Veelal vindt
deze plaats op grond van economische motieven.
Gedeeltelijk arbeidsongeschikt
Een medewerker wordt gedeeltelijk hersteld gemeld als hij of zij de eigen werkzaamheden
verricht, maar nog niet de volledige arbeidsduur werkt. In dat geval is hij slechts gedeeltelijk
arbeidsongeschikt.
Eerste spoortraject
Werkhervatting in dezelfde of een andere functie binnen de eigen organisatie.
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Tweede spoortraject
Wanneer door ziekte de werkhervatting in dezelfde of een andere functie binnen de eigen
organisatie niet mogelijk is (1e spoortraject) zal de werknemer samen met de werkgever op
zoek moeten naar een andere werkgever. De werkgever moet verplicht op zoek naar een
passende werkplek buiten de organisatie. Dit heet 2e spoor re-integratie. Ook de werknemer
is verplicht om mee te werken, door actief te zoeken naar een vergelijkbare functie bij een
andere werkgever, wanneer re-integratie in de eigen organisatie niet mogelijk is.
Werkzaamheden tegen loonwaarde
In het kader van het eerste spoortraject van de Wet Verbetering Poortwachter, kan de
medewerker een andere functie gaan bekleden en daarin nog niet de volledige arbeidsduur
werken. Op het moment dat de medewerker tegen loonwaarde al wel werkzaamheden
verricht, kan de medewerker gedeeltelijk hersteld gemeld worden. Bij werkzaamheden tegen
loonwaarde gaat het om reguliere werkzaamheden (in een functie uit het functiehuis, binnen
de formatie) waar loon tegenover staat. Het bepalen van de loonwaarde geschiedt in overleg
met bedrijfsarts en P&O.
Arbeidstherapie
Indien sprake is van werken op basis van arbeidstherapie dan moet werken worden gezien
als een soort “medicijn”. M.a.w. het is in het kader van re-integratie goed weer bij het werk
betrokken te zijn. Als de medewerker arbeidstherapeutisch werkt, is hij/zij nog ziek en wordt
de medewerker door de school nog niet in de planning meegenomen. Dit in tegenstelling tot
hetgeen het geval is bij ziektevervangend werk.
5.

Uitgangspunten beleid verzuim als gevolg van ziekte

Het beleid van INOS is gericht op het voorkomen van verzuim als gevolg van ziekte. Indien
er signalen worden afgegeven, waaruit blijkt dat een medewerker (tijdelijk) niet goed op zijn
plaats is in zijn/haar huidige functie, dan worden er, indien mogelijk, proactief maatregelen
genomen.
De direct leidinggevende stuurt in principe de eerste 4 weken het ziekteproces volledig
zelfstandig aan en geeft vanaf de 4e week inhoudelijk invulling aan de rol van casemanager
in de zin van de Wet Verbetering Poortwachter (zie bijlage A).
De verzuimcoördinator ondersteunt de leidinggevende hierbij en kan worden beschouwd als
een procesbegeleider. De verzuimcoördinator zorgt ervoor dat de stappen in het
verzuimtraject op de afgesproken manier gevolgd worden en adviseert onder andere bij het
inzetten van interventiebedrijven.
De activiteiten gedurende het verzuimproces zijn er op gericht de medewerker zo spoedig
mogelijk te re-integreren in de eigen functie. Indien dit medisch gezien niet mogelijk blijkt te
zijn dan worden activiteiten ontplooid, gericht op het verwerven van een andere functie
passend bij de mogelijkheden die de medewerker heeft.
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Hoofdelementen van het verzuimbeleid

Ziek- en hersteld melden
De medewerker meldt zich ziek- en hersteld bij zijn direct leidinggevende. Voor situaties
waarbij dit niet mogelijk is, worden op schoolniveau afspraken gemaakt over de wijze waarop
met ziek- en hersteld melden wordt omgegaan. (zie ook bijlage B: Verzuimreglement INOS)
De leidinggevende neemt diezelfde dag zelf contact op met de medewerker. Dit staat los van
eventuele operationele afspraken die met degene waarbij de melding is gedaan, zijn
gemaakt.
Bij dit contact tussen medewerker en leidinggevende komen de volgende onderwerpen aan
de orde:
wat zijn de klachten in relatie tot het werk (eigen functie)?
hoelang verwacht de medewerker dat het verzuim voor de eigen functie gaat duren?
wat kan de medewerker wel doen etc.?
wanneer spreken medewerker en leidinggevend elkaar weer, wanneer moet de medewerker
bereikbaar zijn ?
is het verzuim ontstaan als gevolg van een ongeval veroorzaakt door derden?
Het trainen van leidinggevenden in de competenties om goed om te kunnen gaan met het
verzuim van medewerkers, maakt onderdeel uit van de implementatie van het beleid.
Ziekmelding
Zodra blijkt dat de medewerker tijdelijk niet in staat is om de eigen werkzaamheden uit te
voeren, draagt de leidinggevende zorg voor de ziekmelding van de medewerker bij de
arbodienst (verzuimregistratiesysteem) en bij het administratiekantoor. Daarbij geldt als
eerste ziektedag, de eerste dag waarop de medewerker volgens zijn of haar rooster zou
moeten werken. Wanneer de medewerker zijn eigen werkzaamheden niet kan verrichten
(dus ziek is), maar wel andere werkzaamheden/taken kan verrichten, dan wordt de
medewerker eveneens ziek gemeld.
Uiterlijk in de 6e ziekteweek (of zoveel eerder of later als nodig is) wordt de zieke
medewerker opgeroepen voor het spreekuur bij de bedrijfsarts. Om de bedrijfsarts zo gericht
mogelijk te laten adviseren, is het van belang om zo duidelijk mogelijk te zijn in de
informatievoorziening richting bedrijfsarts. Er is daarom altijd de mogelijkheid en het advies
om de bedrijfsarts voorafgaand aan het spreekuur een concrete vraag te stellen, waarop de
leidinggevende antwoord wenst, of benodigde informatie door te geven.
Begeleiding
Leidinggevenden zijn integraal verantwoordelijk voor de begeleiding van de medewerker
tijdens de periode van verzuim als gevolg van ziekte. De medewerker heeft echter de
verantwoordelijkheid aan te geven wat de beperkingen zijn en mogelijke verklaringen
hiervoor. Dit is voor de leidinggevende nodig om de (begeleidende) taak goed te kunnen
invullen.
De medewerker kan niet worden verplicht de medische oorzaak van zijn/haar ziekte te
melden. Het gaat hierbij immers om medische gegevens. Wel kan de leidinggevende de
medewerker beter begeleiden als hij/zij goed op de hoogte is.
Eventueel kan de leidinggevende de medewerker hiervoor verwijzen naar de bedrijfsarts. De
bedrijfsarts kan vervolgens beoordelen of de opgegeven beperkingen medisch kunnen
worden onderbouwd.
Sociaal Medisch Team (SMT)
Een belangrijk onderdeel van de begeleiding van leidinggevenden in het verzuimproces is
het SMT. Periodiek wordt deze vorm van overleg gepland met alle betrokken partijen, in elk
geval met aanwezigheid van de bedrijfsarts, de leidinggevende, de verzuimcoördinator en
eventueel een andere deskundige/betrokkene. Het SMT kan op diverse manieren ingevuld
worden, bijvoorbeeld door de complexe casussen te bespreken, waarbij vanuit verschillende
invalshoeken wordt gekeken en geadviseerd. Ook kan er voor gekozen worden om een SMT
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themagewijs te organiseren. Dit kan op verzoek van alle betrokken partijen. In het verleden
heeft INOS hier al goede ervaringen mee opgedaan.
Hersteldmelding
Zodra de medewerker weer in staat is zijn/haar eigen werkzaamheden volledig te verrichten,
meldt hij/zij zich hersteld bij de direct leidinggevende. De direct leidinggevende draagt zorg
voor de melding aan de arbodienst (verzuimregistratiesysteem) en het administratiekantoor.
De hersteldmelding wordt gedaan op de dag dat de medewerker weer zou kunnen werken,
ook al is het voor de medewerker geen werkdag. Op deze wijze registreren we zuiver het
aantal ziektedagen. Een uitzondering hierop vormt de zomervakantie. In deze periode kan
niet beoordeeld worden of iemand weer hersteld is en aangezien deze periode langer is dan
4 weken (bepalend voor ketenverzuim), kan dit gevolgen hebben voor de rechten en plichten
vanuit de wet Verbetering Poortwachter. Dit wordt dan per geval bekeken in het nieuwe
schooljaar.
Een hersteldmelding op de laatste dag voor de zomervakantie dient om bovenstaande reden
dan ook vermeden te worden, tenzij de medewerker zich na een verzuim van langer dan drie
maanden, minimaal 3 weken volledig in zijn bedongen arbeid (volgens akte/
functiebeschrijving) bewezen heeft.
Verzuimgesprekken
Als een medewerker regelmatig (voor korte periodes) verzuimt (3 maal in een periode van 12
maanden), word hij/zij door de leidinggevende uitgenodigd voor een gesprek. We noemen dit
een frequent verzuimgesprek. Het is dan aan de medewerker om aan te geven waarom hij/zij
elke keer niet is komen werken. De oorzaak van het verzuim kan medisch zijn, maar ook
voortkomen uit zowel het werk als uit de privé sfeer. De leidinggevende kan in de laatste
twee gevallen proberen om de medewerker te helpen of om samen naar oplossingen te
zoeken, waardoor het regelmatig (kortdurend) verzuim voorkomen kan worden. Als je het
regelmatig (kortdurend) verzuim tijdig bespreekbaar maakt, kun je ervoor zorgen dat er
uiteindelijk geen langdurig verzuim ontstaat.
Tijdens het verzuimgesprek bespreken de medewerker en de leidinggevende hoe het
verzuim beperkt of voorkomen kan worden en wat zij hieraan samen denken te gaan doen.
De leidinggevende maakt hiervan een kort verslag, waarvan de medewerker een afschrift
ontvangt. Beiden ondertekenen het verslag voor gezien.
Langdurig verzuim
Als gevolg van de Wet Verbetering Poortwachter is het essentieel om te screenen op
vermoedelijk langdurig verzuim (meer dan 13 weken). Om dit vroegtijdig te signaleren wordt
na uiterlijk 6 weken verzuim door de bedrijfsarts een medische diagnose gesteld (de
probleemanalyse) ten aanzien van de beperkingen en mogelijkheden van de medewerker.
Op basis van de mogelijkheden geeft de bedrijfsarts een advies voor een Plan van Aanpak
aan de leidinggevende.
De Wet Verbetering Poortwachter is voorschrijvend over de momenten dat de
vervolgdocumentatie moet worden opgesteld en aangeleverd. Het is essentieel om hieraan
te voldoen, omdat de uitvoeringsinstelling UWV op basis van die documentatie beoordeelt of
INOS (als werkgever) en de medewerker aan hun verplichtingen hebben voldaan en of een
WIA-aanvraag in behandeling genomen wordt.
De direct leidinggevende heeft vanaf het begin de rol van casemanager. Hij/zij zorgt er voor
dat het re-integratieproces adequaat wordt vormgegeven en dat afspraken worden
nagekomen en gedocumenteerd. Tijdens het re-integratieproces kan de leidinggevende voor
advisering en ondersteuning een beroep doen op diverse deskundigen van de stafafdeling
P&O, onder wie de verzuimcoördinator. Afhankelijk van de situatie kan de
verzuimcoördinator vroeger of later in het verzuimproces betrokken worden.
Op het moment dat een medewerker een jaar ziek is, volgt een eerstejaarsevaluatie. Dit is in
elk geval een moment om de casus op INOS-niveau te evalueren. Op dit moment dient
duidelijk te zijn of re-integratie binnen de functie of binnen INOS zal lukken, of dat er een
tweede spoor traject zal volgen, dan wel dat er andere interventies of andere stappen nodig
zijn. De bedrijfsarts geeft hierover ook advies in de spreekuurrapportage.
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Uiteraard is de totale verzuimbegeleiding erop gericht om instroom in de WIA te voorkomen,
bijvoorbeeld door re-integratie.
7.

Betrokkenen bij het ziekteproces

Medewerker
De medewerker is de belangrijkste speler tijdens het ziekteproces. Hij/zij heeft medische
klachten die een beperking tot gevolg hebben, in verband waarmee de eigen
werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd.
De medewerker is verplicht om mee te werken aan een voorspoedig herstel. Dit houdt in dat
de medewerker open en eerlijk is over zijn/haar beperkingen, open staat voor het verrichten
van ziektevervangende werkzaamheden, actief betrokken is bij het opstellen en uitvoeren
van het plan van aanpak naar aanleiding van de probleemanalyse en de evaluatie(s)
daarvan. Ook dient de medewerker passende begeleiding in te schakelen (bijvoorbeeld via
de huisarts).
Indien een medewerker onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie en herstel kan dit
leiden tot het toepassen van sancties. Hij/zij is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar herstel.
Direct leidinggevende
De leidinggevende begeleidt de medewerker tijdens de verzuimperiode, en wordt ingeval van
langdurige ziekte casemanager. De leidinggevende draagt zorg voor het verrichten van een
aantal administratieve zaken: ziek- en hersteld melden bij de arbodienst
(verzuimregistratiesysteem) en het administratiekantoor, tussentijdse wijzigingen doorgeven,
opstellen en uitvoering geven aan het plan van aanpak, opbouwen van het reintegratiedossier en het re-integratieverslag, bevorderen van de re-integratie.
Hij/zij wordt hierbij ondersteund door de verzuimcoördinator. De rol van de
verzuimcoördinator wordt hieronder verder uitgewerkt.
De stafafdeling P&O/verzuimcoördinator
De stafafdeling P&O ondersteunt de medewerker en leidinggevende met name bij de
procesgang rond de ziektebegeleiding. Hij of zij adviseert over te nemen maatregelen en
verwijst eventueel door naar een van de externe contacten van INOS (bijvoorbeeld voor
coaching, supervisie of maatschappelijk werk). Binnen de stafafdeling P&O is hiervoor in
eerste instantie de verzuimcoördinator het eerste aanspreekpunt. Daarmee is niet gezegd
dat de rol van verzuimcoördinator uitsluitend binnen de stafafdeling P&O voorkomt, de
mogelijkheid om de rol van verzuimcoördinator voor het S(B)O toe te wijzen aan een
medewerker personeel binnen het SO blijft eveneens tot de mogelijkheden behoren.
De bedrijfsarts
De bedrijfsarts is een onafhankelijke arts die deskundig is op het gebied van arbeid en
gezondheid. In overleg met de leidinggevende of op eigen initiatief kan een medewerker
contact opnemen met de bedrijfsarts als er nog geen sprake is van ziekte, om eventuele
gezondheidsklachten te voorkomen. Ook de leidinggevende kan hier een proactieve rol in
vervullen. Elke zieke medewerker komt uiterlijk na vier weken verzuim op het spreekuur bij
de bedrijfsarts. Afhankelijk van de aard en ernst van de klachten, hoeft de medewerker niet
altijd tot de vierde week te wachten op die uitnodiging.
Als de medewerker denkt dat het belangrijk is om sneller een advies te krijgen van de
bedrijfsarts, of als de leidinggevende aangeeft dat een eerder gesprek met de bedrijfsarts
gewenst is, kan altijd eerder een afspraak gemaakt worden.
De bedrijfsarts constateert (uiterlijk in de zesde week) wat de medische beperkingen en
arbeidsmogelijkheden zijn. Hij adviseert de medewerker en de leidinggevende welke stappen
ondernomen moeten worden om zo snel mogelijk weer de eigen functie te hervatten. Het
gesprek met de bedrijfsarts is vertrouwelijk. De bedrijfsarts geeft de medische gegevens niet
door aan de leidinggevende, tenzij daar door de medewerker uitdrukkelijk toestemming voor
is gegeven. Het kan ook zijn dat de bedrijfsarts aangeeft dat terugkeer in het eigen werk niet
meer mogelijk is, waardoor op zoek moet worden gegaan naar ander werk. Uiterlijk 6 weken
maakt de bedrijfsarts een probleemanalyse.
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De arbeidsdeskundige
De arbeidsdeskundige richt zich op het voorkomen en beperken van langdurig verzuim en
arbeidsongeschiktheid. De arbeidsdeskundige verkent de mogelijkheden om op basis van
door de bedrijfsarts vastgestelde mogelijkheden, de eigen werkzaamheden te hervatten of
juist te veranderen van werk. Hij/zij maakt hierbij een afweging tussen belasting van de
functie en belastbaarheid van de medewerker. Doel van het inschakelen van een
arbeidsdeskundige is het aan de slag houden en krijgen van medewerkers
Re-integratiebureau bij tweede spoortraject
Indien door de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige is vastgesteld dat, op grond van de
arbeidsmogelijkheden, terugkeer in het eigen werk niet meer mogelijk is, of indien de
medewerker al (bijna) een jaar ziek is, wordt er een zogenaamd tweede spoor traject
ingezet. Dit gebeurt in samenspraak tussen leidinggevende en verzuimcoördinator. Een reintegratiebureau kan dan samen met de medewerker en de leidinggevende naar eventueel
mogelijke functies binnen of buiten INOS zoeken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van allerlei
verschillende testen en begeleidingsgesprekken. Doelstelling is dat de medewerker zo snel
mogelijk weer kan terugkeren in een reguliere functie.
Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV)
Indien medewerker en direct leidinggevende het niet met elkaar eens zijn over de te volgen
stappen bij re-integratie, kan het UWV op verzoek van medewerker of direct leidinggevende
een onafhankelijk deskundigenoordeel geven over:
de passendheid van andere arbeid;
de door de werkgever ondernomen of te ondernemen acties op het gebied van begeleiding
en re-integratie;
het verschil van mening betreffende het advies van de bedrijfsarts inzake de
arbeids(on)geschiktheid
Beoordeeld wordt of in redelijkheid van de werkgever kan worden verlangd dat hij passende
arbeid aanbiedt dan wel bepaalde re-integratie-instrumenten inzet, of dat in redelijkheid van
de medewerker kan worden verlangd dat hij bepaalde arbeid accepteert of meewerkt aan reintegratie activiteiten. Uit de aanvraag moet blijken dat werkgever en medewerker samen
kampen met een concrete vraag waar ze met elkaar niet uit zijn gekomen.
Daarnaast heeft het UWV een toetsende/sanctionerende taak (achteraf). Het UWV toetst de
inhoud van de re-integratie-inspanningen en het resultaat van de verrichte inspanningen.
8.
Overige onderdelen van het verzuimbeleid
Verzuiminterventies
Eén van de uitgangspunten van het beleid van INOS is de gerichtheid op het voorkomen van
verzuim als gevolg van ziekte.
Indien signalen worden afgegeven waaruit blijkt dat een medewerker (tijdelijk) niet goed op
zijn plaats is in zijn/haar huidige functie dan worden indien mogelijk proactief maatregelen
genomen. Een van die mogelijkheden is het inschakelen van in- of externe deskundigheid
die klachten wellicht in een vroegtijdig stadium kan voorkomen/verhelpen.
Een vorm van preventie en/of interventie kan zijn om de medewerker gebruik te laten maken
van mobiliteit binnen INOS. Deze mobiliteitsronde gaat elk jaar van start om de mogelijkheid
te creëren om medewerkers te laten rouleren.
Interventiebedrijf
INOS maakt (eventueel via de arbodienst) regelmatig gebruik van externe
interventiebedrijven. Zij hebben als doel een snelle en blijvende werkhervatting van
medewerkers te realiseren.
De bedrijfsarts geeft in sommige gevallen het advies om medewerkers via een van deze
organisaties te laten re-integreren. Ten aanzien van het inzetten van re-integratie trajecten is
met de bedrijfsartsen onderstaande procedure afgesproken:
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bedrijfsarts toetst bij medewerker bereidheid tot het volgen van een re-integratie traject (zie
ook hoofdstuk: betrokkenen bij het ziekteproces); bedrijfsarts overlegt met verantwoordelijk
leidinggevende omtrent het in te zetten traject (invloed op herstel) en de bereidheid van de
medewerker om deel te nemen aan een re-integratie traject;
indien de reactie van de leidinggevende positief is, wordt een afspraak gemaakt voor een
intakegesprek met het betrokken interventiebedrijf (zie ook hoofdstuk: betrokkenen bij het
ziekteproces);
op basis van de offerte neemt leidinggevende een besluit over de wijze waarop het reintegratie traject door INOS wordt ondersteund.
Indien de leidinggevende/medewerker denkt dat inzet van een interventiebedrijf een
oplossing kan bieden voor het voorkomen/verkorten van het verzuim van een individuele
medewerker dan kan de bedrijfsarts natuurlijk altijd om advies worden gevraagd.
Regres (loonschadeverhaal bij derden)
Bij de ziekmelding is reeds aangegeven dat het van belang is dat de medewerker de
leidinggevende informeert over de oorzaak van de ziekte. In geval iemand namelijk ziek
wordt als gevolg van een ongeval veroorzaakt door derden dan kan INOS de tegenpartij (de
veroorzaker van het ongeval) aansprakelijk stellen voor de loonschade die als gevolg van het
ongeval wordt geleden. INOS laat dergelijke zaken uitvoeren door Loyalis. Nadere informatie
over deze procedure kan worden opgevraagd bij de stafafdeling P&O.
Verzuimregistratie
Zoals blijkt uit de definities en de beschrijving van het proces van ziek- en hersteldmeldingen
is het, voor het bepalen van het feitelijke verzuim als gevolg van ziekte van belang om een
en ander nauwkeurig te registreren. In dit kader wordt een onderscheid gemaakt tussen ziek,
ziektevervangend werk (waaronder arbeidstherapie) en verzuim als gevolg van ziekte.
Gezien de consequenties die één en ander (sinds de invoering van de wet WIA op 1 januari
2006) in financiële zin meebrengt voor medewerkers, maar ook werkgevers, is het van
belang dat medewerkers en leidinggevenden alle mutaties die betrekking hebben op de
registratie nauwkeurig en tijdig melden aan de arbodienst (verzuimregistratiesysteem) en het
administratiekantoor.
De signalering van de te volgen stappen in het verzuimtraject, o.a. de termijnen van de Wet
Verbetering Poortwachter, worden ook weergegeven in het verzuimregistratiesysteem.
Tevens kan dit systeem gebruikt worden voor dossieropbouw. In die zin in het
registratieprogramma ook te gebruiken als leidraad in het verzuimproces.
Sancties
INOS kan de salarisbetaling van een medewerker opschorten als de werknemer INOS niet in
staat stelt te controleren of hij/zij wel recht heeft op loon. De werknemer moet daartoe de
controlevoorschriften van INOS opvolgen, mits deze redelijk zijn en schriftelijk gegeven. Het
opschorten van salaris is volgens de wet bedoeld als pressiemiddel voor het opvolgen van
de controlevoorschriften; dit betekent dat de werknemer alsnog recht heeft op het
ingehouden loon zodra hij/zij aan de controlevoorschriften voldoet. Als een medewerker
echter hardnekkig blijft weigeren om controlevoorschriften na te leven of onbereikbaar blijft,
ondanks schriftelijke waarschuwingen, kan dit voldoende reden zijn om over te gaan tot
ontslag op staande voet.
In zeer ernstige gevallen kan INOS in plaats van opschorten, zelfs het loon stopzetten. Dit is
onder meer het geval als de werknemer zijn ziekte opzettelijk heeft veroorzaakt; als hij/zij de
genezing opzettelijk belemmert of vertraagt; als hij/zij passende arbeid weigert of weigert
mee te werken aan een plan van aanpak. In deze gevallen is INOS er niet aan gehouden om
het loon alsnog te betalen op het moment dat de medewerker weer bereid is aan de regels te
voldoen.
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Persoonsgegevens
Wat zijn nu precies persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een natuurlijke
identificeerbare persoon en zijn persoonsgegevens in de zin van de WBP.
Gegevens zijn persoonsgegevens
als de gegevens informatie bevatten over een natuurlijk persoon
als die persoon identificeerbaar is
Sommige gegevens bevatten duidelijk feitelijke informatie over een persoon. De meest
sprekende voorbeelden zijn iemands naam, geboortedatum of geslacht. Ook gegevens die
een waardering over een natuurlijke persoon geven, bevatten informatie over die persoon.
Daarbij valt te denken aan iemands intelligentiequotiënt (IQ).
In welke gevallen moet men aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens voldoen?
Wanneer men invloed kan uitoefenen op de gegevens (een handeling verrichten met de
gegevens, zoals bewaren, wijzigen, doorsturen etc.) dan moet men aan de WBP voldoen.
Wie is er in een (school) verantwoordelijk voor de Wet Bescherming Persoonsgegevens?
De verantwoordelijke is degene die het doel en de middelen van de verwerking vaststelt. Het
gaat dan om degene die formeel-juridisch de bevoegdheid heeft om doel en middelen te
bepalen. De verantwoordelijke hoeft niet zelf de gegevens te verwerken, maar bepaalt welke
gegevens worden verwerkt, hoe lang, met welke middelen en met welk doel.
De bewerker van de gegevens handelt naar de instructies en onder de verantwoordelijkheid
van de verantwoordelijke.
De WBP vereist dat de gegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming
met de wet verwerkt worden.
Mogen (school)organisaties altijd alle persoonsgegevens op een of andere wijze verwerken?
Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden als daarvoor een doel aanwezig is. Dit
doel moet:
welbepaald zijn;
uitdrukkelijk zijn omschreven;
gerechtvaardigd zijn.
Verwerking mag alleen plaatsvinden op grond van ondubbelzinnige toestemming van de
betrokkene. Toestemming moet aan de volgende criteria voldoen:
Betrokkenen moet zijn wil in vrijheid hebben kunnen geuit;
Toestemming moet gericht zijn op bepaalde gegevensverwerking (onbepaalde machtiging
geeft geen rechtsgeldige toestemming!);
Toestemming moet ondubbelzinnig zijn;
Er moet een duidelijk verband bestaan tussen verwerking van persoonsgegevens en een
wettelijke plicht;
Betrokkenen moet er een vitaal belang bij hebben;
De (school)organisatie moet een gerechtvaardigd belang hebben bij het verwerken van
gegevens;
Bij iedere verwerking moet nadrukkelijk een afweging gemaakt worden tussen het
gerechtvaardigde belang van de (school)organisatie en het belang van betrokkene om
gevrijwaard te blijven van inbreuk op diens privacy.
Recht op inzage:
Iedereen mag met redelijke tussenpozen vragen of en zo ja welke persoonsgegevens u ten
aanzien van hem verwerkt. De (school)organisatie moet op een verzoek tot inzage binnen
vier weken antwoorden. Betrokkene mag de (school)organisatie verzoeken gegevens te
corrigeren. De (school)organisatie is alleen verplicht te corrigeren als de gegevens:

feitelijk onjuist zijn;
onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor u ze verwerkt;
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op andere wijze in strijd met een voorschrift van de WPB of andere wet zijn verwerkt.
Recht op informatie:
Een persoon wiens gegevens worden bewerkt moet kunnen nagaan wat er met die
gegevens gebeurt. Daarom is er een regeling voor informatieverstrekking aan betrokkene.
De verantwoordelijke moet weten dat de betrokkene op de hoogte is. Verantwoordelijke hoeft
niet na te gaan of de uitgereikte informatie daadwerkelijk is gelezen.
In het algemeen geldt: hoe gevoeliger de gegevens voor betrokkene liggen, des te meer
reden om de betrokkenen zo gedetailleerd mogelijk te informeren over de
gegevensverwerking. Wanneer men gegevens van derden krijgt dan moet men de
betrokkene persoonlijk informeren. Betrokkene hoeft niet geïnformeerd te worden als
gegevens vastgelegd worden vanuit een wettelijke plicht.
Moet de gegevensverwerking aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen?
Gegevensverwerking moet aan de volgende kwaliteitseisen voldoen:
zo minimaal mogelijk;
toereikend;
ter zake dienend.
Iedereen die onder gezag van een verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt is verplicht
tot geheimhouding van die persoonsgegevens, tenzij een wettelijk voorschrift het tot
mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.
Op welke wijze moet de (school)organisatie de gegevensverwerking veiligstellen?
De (school)organisatie dient passende technische en organisatorische maatregelen te
nemen om het verlies van gegevens of onrechtmatige bewerking tegen te gaan;
De maatregelen moeten er mede op gericht zijn onnodige verzameling of verdere verwerking
te voorkomen;
De persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is voor het doel
waarvoor u de gegevens heeft verzameld.
Op degene die persoonsgegevens bewerkt rust een geheimhoudingsplicht.
Mogen alle persoonsgegevens verwerkt worden?
Er is een verbod op de bewerking van bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn:
Godsdienst of levensovertuiging;
Ras;
Politieke gezindheid;
Gezondheid (alleen met nadrukkelijke toestemming van de betrokkene);
Seksueel leven;
Lidmaatschap van een vakvereniging;
Strafrechtelijke persoonsgegevens;
Persoonsgegevens over onrechtmatig en hinderlijk handelen waarvoor een verbod is
opgelegd. (bijvoorbeeld straatverbod)
Bijzondere persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt:
Als de betrokkenen zelf nadrukkelijk toestemming geeft;
Als de betrokkenen de gegevens zelf al openbaar heeft gemaakt;
Als de verwerking noodzakelijk is voor het vaststellen, het uitoefenen of verdedigen van een
recht in een gerechtelijke procedure.
Consequenties van de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor de (school)organisatie
Op grond van bovenstaande is het van belang dat elke school ter bescherming van de
privacy van kinderen en ouders vaststelt:
Wie is verantwoordelijk voor beheer van gegevens kinderen en ouders?;
Wie beheert de gegevens?;
Welke gegevens zijn noodzakelijk voor onderwijs aan en begeleiding van het kind? (niet
bovenmatig, toereikend en ter zake dienend);
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Wie heeft er toegang tot de gegevens?;
Wie is geautoriseerd om wijzigingen aan te brengen in de gegevens?;
Waar worden de gegevens opgeslagen? (veilig al dan niet digitaal; niet toegankelijk voor
onbevoegden).
Maak binnen je school de volgende afspraken:
Geef geen gegevens door aan derden zonder toestemming van ouders;
Ook foto’s en beelden horen tot de categorie persoonsgegevens. Verspreid dus ook geen
foto’s, c.q. videobeelden zonder toestemming van de ouders;
Verwijder de persoonsgegevens als zij het doel niet langer dienen;
Geef op verzoek gelegenheid tot inzage.
Op grond van bovenstaande is het van belang dat elke school ter bescherming van de
privacy van personeelsleden vaststelt:
Wie is verantwoordelijk voor beheer van gegevens van personeelsleden?;
Wie beheert de gegevens?;
Welke gegevens zijn noodzakelijk voor een goed en adequaat personeelsbeleid (niet
bovenmatig, toereikend en ter zake dienend);
Wie is geautoriseerd om wijzigingen aan te brengen in de gegevens?;
Waar worden de gegevens opgeslagen? (veilig al dan niet digitaal; niet toegankelijk voor
onbevoegden);
Stel personeelsleden op de hoogte wanneer er informatie in de gegevens gewijzigd wordt;
Geef op verzoek gelegenheid tot inzage;
Mailing aan grote groepen gaat via BCC;
In het kader van de VIR(verwijsindex risicojongeren) wordt de daarin genoemde procedure
strikt gevolgd, evenals de strikte privacyregels bij het bespreken van zorgleerlingen.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/hulp-bieden/meldcode
http://www.meldcode.nl
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6. Verkeersveiligheid (beleid INOS)

Karin en Lisette

Protocol Verkeersveiligheid rondom de school voor zover de bemoeienis van de school zich
strekt.
Inleiding
Elk teamlid dat bezig is met een activiteit buiten school, is verplicht om het opgestelde
protocol inzake verkeersveiligheid in acht te nemen. De teamleden krijgen aan de hand van
dit protocol richtlijnen aangeboden om voorzorgsmaatregelen te treffen om de veiligheid van
de kinderen en begeleiders te waarborgen. De richtlijnen in dit protocol zijn bindend. Dat wil
zeggen dat ieder teamlid deze richtlijnen moet opvolgen. Voor hulp of vragen kunnen zij zich
richten tot de directie.
Verantwoordelijkheid
De eindverantwoordelijkheid met betrekking van de verkeersveiligheid ligt bij de directie van
de school. Elk teamlid echter, dat een activiteit met kinderen buiten school doet, heeft
natuurlijk ook de verantwoording over de veiligheid van het deelnemen aan het verkeer. Zij
dragen zorg voor en houden toezicht op de correcte uitvoering van het opgestelde plan en
grijpen in indien nodig.
Verkeers- en gedragsregels:
Teamleden dienen vooraf maatregelen te treffen om de verkeersveiligheid van kinderen niet
alleen goed in beeld te brengen, maar deze ook goed uit te voeren. Hiervoor is dit “Protocol
verkeersveiligheid” ontworpen, waar iedereen gebruik van moet maken. Hierin staat duidelijk
omschreven welke regels en afspraken we op schoolniveau hebben met betrekking tot de
invulling van de uitvoering van verkeersveiligheid.
Ten aanzien van verkeers- en gedragsregels geldt de volgende leidraad:
primair de wettelijke bepaling;
aanvullende bepalingen van school;
gezond verstand.
De regels:
Te voet
Voetgangers moeten gebruik maken van het trottoir of het voetpad. Voetgangers gebruiken
het fietspad als er geen trottoir of voetpad is. Is er ook geen fietspad, dan moeten
voetgangers de wegberm gebruiken of de uiterste zijde van de rijbaan. Als kinderen in een
groep lopen dan loopt men in een colonne. Hieronder verstaan we een opstelling met
kinderen achter elkaar in een lange rij, waarbij twee kinderen naast elkaar lopen. Minstens
één begeleider begeleidt de colonne. Deze begeleider loopt voor- of achteraan de colonne.
Achteraan lopen van de begeleider heeft de voorkeur in verband met het voortdurend
toezicht tijdens het lopen. Zet daarbij dan wel kinderen vooraan in de rij, die je kunt
vertrouwen.
Skaters, skeelers, steppers en rolschaatsers:
Vallen onder de regels van voetgangers. Met het oog op de snelheidsverschillen is hier het
algemene artikel het overige verkeer niet in gevaar te brengen erg belangrijk.
Per fiets:
De fietser moet gebruik maken van het fietspad indien dit aanwezig is en anders moet aan
de meest rechter zijde van de weg gefietst worden. Natuurlijk moet de fiets aan de
veiligheidseisen voldoen. VVN adviseert ouders om een helm te kopen voor jonge kinderen.
Belangrijk dat de helm goed past en gedragen wordt. Pas dan draagt hij bij aan de veiligheid
van het kind. Maakt de school gebruik van het vervoer per fiets, dan rijden alle kinderen in
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colonne. Hieronder verstaan we een opstelling met fietsers achter elkaar in een lange rij,
waarbij maximaal twee fietsers naast elkaar fietsen. Bij het vervoer per fiets van één groep
zijn ten minste twee begeleiders. Deze begeleiders rijden voor- en achteraan de colonne.
Vervoer per fiets met meerdere groepen gebeurt niet in één colonne. Gezien de veiligheid is
het verstandiger dan twee of meer aparte colonnes te vormen.
Fietsverlichting en zichtbaarheid
Fietsen moeten voorzien zijn van een (niet-driehoekige) rode reflector aan de achterkant,
witte of gele reflectoren aan de wielen en vier reflectoren aan de trappers. Bij slecht weer
waarbij het zicht wordt belemmerd en als het donker is, moeten fietsers voor- en achterlicht
voeren.
Daarnaast is het dragen van fluoriserende verkeershesjes verplicht voor iedereen die fietst.
Je bent dan voor het overige verkeer beter zichtbaar.
Achterop de fiets
Fietsers mogen slechts kinderen beneden de acht jaar vervoeren indien de kinderen zitten
op een doelmatige en veilige zitplaats met voldoende steun voor de rug, handen en voeten.
Bij het vervoer van kinderen per fiets is het niet toegestaan een ander kind achter op de fiets
te vervoeren. Alleen bij noodsituaties, ontstaan tijdens de fietstocht, kan eventueel van deze
maatregel gebruik gemaakt worden.
Parkeren fietsen
De kinderen en begeleiders parkeren de fietsen op de aangegeven parkeerplekken en/of
rekken. Fietsen worden ten alle tijden op slot gezet, wanneer de plaats van de stalling wordt
verlaten.
In de auto
Een belangrijke basisregel is dat alle kinderen tot 1.35 meter in de auto gebruik maken van
een autostoeltje of een zittingverhoger in combinatie met een gordel. Grotere kinderen zitten
altijd in de gordel. De gordel moet strak over de schouders, borst en bekken aansluiten. Het
diagonale gedeelte van de driepuntsgordel mag niet achter het lichaam worden geleid. De
driepuntsgordel mag nooit als heupgordel worden gebruikt. Het is verstandig om een kind tot
1.35 meter nooit voorin te vervoeren. Achterin zit een kind veiliger.
Bestuurders worden geacht te beschikken over een verzekering. Automobilisten zijn goed
verzekerd als zij beschikken over:
• Aansprakelijkheidsverzekering: (WA) dekt zowel materiële als immateriële schade aan
derden;
• Ongevallenverzekering voor inzittenden: (OVI) uitkering bij overlijden of (blijvende)
invaliditeit, ongeacht de schuldvraag; hoogte uitkering is van te voren vastgesteld;
• Schadeverzekering voor inzittenden: (SVI) als de OVI, met dit verschil dat de werkelijke
schade wordt uitgekeerd.
De teamleden zijn verantwoordelijk voor het controleren van bovengenoemde vereisten.
Vooraf dient het teamlid aan de begeleiders aan te geven aan welke eisen het vervoer van
kinderen moet voldoen.
Veilig in en uit de auto:
Laat kinderen aan de trottoirzijde (rechterzijde) in- en uitstappen, dan hebben zij geen hinder
van passerend verkeer;
Een kinderslot voorkomt dat het achterportier onverwacht van binnenuit wordt geopend.
Bovendien ben je er zo zeker van dat kinderen alleen uitstappen als je erbij bent;
Verwijder de sleutel uit het contact bij het verlaten van de auto en zet de auto op de handrem
en in de eerste versnelling;
Ouders die de kinderen met de auto naar school brengen, moeten goed letten op de
veiligheid van andere kinderen die lopend of fietsend naar school komen, dus niet voor de
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inrit van school parkeren. Fietsende en lopende kinderen voldoende ruimte geven! Parkeer
liever op enige afstand en begeleid de kinderen het laatste stukje lopend naar school.
Vervoer per schoolbus/ touringcar:
Op school geldt de afspraak dat er vooraf nagedacht wordt hoeveel kinderen meegaan per
bus. De organisatie zal er op letten dat er voor ieder kind een zitplaats is. Dit kan de
organisatie vooraf regelen, omdat elke busmaatschappij precies weet aan te geven hoeveel
zitplaatsen een bus heeft. Het in- en uitstappen gebeurt altijd onder leiding en toezicht van
een volwassene. Een volwassene stapt altijd als eerste uit en begeleidt/ instrueert de
kinderen. De kinderen stappen in en uit op een veilige plaats, namelijk aan de stoeprand of
als die er niet is, aan de kant van de weg. Tijdens de rit zitten alle kinderen op hun plaats.
Lopen tijdens de rit is verboden. Als de bus beschikt over gordels, zijn alle kinderen en
begeleiders verplicht hier gebruik van te maken. In de meeste schoolbussen is er een plaats
voorin de bus gereserveerd voor een begeleider. Neem als begeleider deze plaats in!
Belangrijk is om tijdens de rit de chauffeur niet lastig te vallen. Tevens dient een
waarschuwing uit te gaan naar de kinderen om niet aan de ramen en deuren te zitten.
Richtlijnen begeleiders:
Te voet/ per fiets/ per auto/ per autobus:
Het aantal begeleiders is afhankelijk van de activiteiten die uitgevoerd gaan worden. Het is
daarom heel moeilijk om goede, verantwoorde richtlijnen hiervoor te geven.
De organisatie (teamlid en/of commissie) dient bij het organiseren in eerste instantie altijd het
gezonde verstand te gebruiken. Dit is nodig, omdat de wettelijke kaders voor begeleiding
ontbreken. Bij twijfel of sterke afwijking dient de organisatie altijd contact op te nemen met de
eindverantwoordelijke, namelijk de directie van de school.
Adviezen:
Natuurlijk kunnen school en ouders nog veel bijdragen aan veilig vervoer van kinderen. De
ANWB adviseert ouders gedurende een lange periode met de kinderen mee te fietsen en
hen te wijzen op de gevaren, de veiligste route te kiezen en de veiligheid van de fiets goed in
de gaten te houden. Zeker tot 14 jaar zijn kinderen in het verkeer snel afgeleid. Voor het
vervoer met de auto is de wettelijke regeling dat er meer kinderen mogen worden vervoerd
dan er gordels aanwezig zijn. Natuurlijk is het veiliger kinderen in een geëigend
beveiligingsmiddel te vervoeren en niet meer kinderen mee te nemen dan er
beveiligingsmiddelen beschikbaar zijn. Ook is het veilig om de kinderen altijd aan de kant
van de stoep uit te laten stappen. Ouders die ervoor kiezen de kinderen met de auto naar
school te brengen, moeten extra letten op de veiligheid van de kinderen die lopend of
fietsend komen, dus niet op de stoep parkeren en lopende kinderen en fietsende kinderen de
ruimte geven. Bestuurders van auto’s met airbags adviseert de ANWB het instructieboekje te
raadplegen over het gebruik van deze zitplaatsen door kinderen.
Belangrijk:
Verkeersregels gaan altijd voor gedragsregels, schoolregels!
Bij het rijden in een colonne geldt dit in het bijzonder! Als kinderen in een colonne in de
nabijheid komen van verkeerslichten of een spoorwegovergang, dan dienen de begeleiders
de kinderen te instrueren dat zij niet doorrijden als het verkeerslicht op rood springt of als de
lichten van de spoorwegovergang gaan knipperen. Het ene gedeelte van de groep wacht
rustig en voegt zich later bij de rest.
Bijlage 6
Protocol Verkeersveiligheid rondom de school voor zover de bemoeienis van de school zich
strekt.
Inleiding
Elk teamlid dat bezig is met een activiteit buiten school, is verplicht om het opgestelde
protocol inzake verkeersveiligheid in acht te nemen. De teamleden krijgen aan de hand van
dit protocol richtlijnen aangeboden om voorzorgsmaatregelen te treffen om de veiligheid van
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de kinderen en begeleiders te waarborgen. De richtlijnen in dit protocol zijn bindend. Dat wil
zeggen dat ieder teamlid deze richtlijnen moet opvolgen. Voor hulp of vragen kunnen zij zich
richten tot de verkeerscommissie en/of directie.
Verantwoordelijkheid
De eindverantwoordelijkheid met betrekking van de verkeersveiligheid ligt bij de directie van
de school. Elk teamlid echter, dat een activiteit met kinderen buiten school doet, heeft
natuurlijk ook de verantwoording over de veiligheid van het deelnemen aan het verkeer. Zij
dragen zorg voor en houden toezicht op de correcte uitvoering van het opgestelde plan en
grijpen in indien nodig.
Verkeers- en gedragsregels:
Teamleden dienen vooraf maatregelen te treffen om de verkeersveiligheid van kinderen niet
alleen goed in beeld te brengen, maar deze ook goed uit te voeren. Hiervoor is dit “Protocol
verkeersveiligheid” ontworpen, waar iedereen gebruik van moet maken. Hierin staat duidelijk
omschreven welke regels en afspraken we op schoolniveau hebben met betrekking tot de
invulling van de uitvoering van verkeersveiligheid.
Ten aanzien van verkeers- en gedragsregels geldt de volgende leidraad:
primair de wettelijke bepaling;
aanvullende bepalingen van school;
gezond verstand.
De regels:
Te voet
Voetgangers moeten gebruik maken van het trottoir of het voetpad. Voetgangers gebruiken
het fietspad als er geen trottoir of voetpad is. Is er ook geen fietspad, dan moeten
voetgangers de wegberm gebruiken of de uiterste zijde van de rijbaan. Als kinderen in een
groep lopen dan loopt men in een colonne. Hieronder verstaan we een opstelling met
kinderen achter elkaar in een lange rij, waarbij twee kinderen naast elkaar lopen. Minstens
één begeleider begeleidt de colonne. Deze begeleider loopt voor- of achteraan de colonne.
Achteraan lopen van de begeleider heeft de voorkeur in verband met het voortdurend
toezicht tijdens het lopen. Zet daarbij dan wel kinderen vooraan in de rij, die je kunt
vertrouwen.
Skaters, skeelers, steppers, heelys en rolschaatsers:
Vallen onder de regels van voetgangers. Met het oog op de snelheidsverschillen is hier het
algemene artikel het overige verkeer niet in gevaar te brengen erg belangrijk.
Per fiets:
De fietser moet gebruik maken van het fietspad indien dit aanwezig is en anders moet aan
de meest rechter zijde van de weg gefietst worden. Natuurlijk moet de fiets aan de
veiligheidseisen voldoen. VVN adviseert ouders om een helm te kopen voor jonge kinderen.
Belangrijk dat de helm goed past en gedragen wordt. Pas dan draagt hij bij aan de veiligheid
van het kind. Maakt de school gebruik van het vervoer per fiets, dan rijden alle kinderen in
colonne. Hieronder verstaan we een opstelling met fietsers achter elkaar in een lange rij,
waarbij maximaal twee fietsers naast elkaar fietsen. Bij het vervoer per fiets van één groep
zijn ten minste twee begeleiders. Deze begeleiders rijden voor- en achteraan de colonne.
Vervoer per fiets met meerdere groepen gebeurt niet in één colonne. Gezien de veiligheid is
het verstandiger dan twee of meer aparte colonnes te vormen.
Fietsverlichting en zichtbaarheid
Fietsen moeten voorzien zijn van een (niet-driehoekige) rode reflector aan de achterkant,
witte of gele reflectoren aan de wielen en vier reflectoren aan de trappers. Bij slecht weer
waarbij het zicht wordt belemmerd en als het donker is, moeten fietsers voor- en achterlicht
voeren.
Daarnaast is het dragen van fluorescerende verkeershesjes verplicht voor iedereen die fietst.
Je bent dan voor het overige verkeer beter zichtbaar.
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Achterop de fiets
Fietsers mogen slechts kinderen beneden de acht jaar vervoeren indien de kinderen zitten
op een doelmatige en veilige zitplaats met voldoende steun voor de rug, handen en voeten.
Bij het vervoer van kinderen per fiets is het niet toegestaan een ander kind achter op de fiets
te vervoeren. Alleen bij noodsituaties, ontstaan tijdens de fietstocht, kan eventueel van deze
maatregel gebruik gemaakt worden.
Parkeren fietsen
De kinderen en begeleiders parkeren de fietsen op de aangegeven parkeerplekken en/of
rekken. Fietsen worden ten alle tijden op slot gezet, wanneer de plaats van de stalling wordt
verlaten.
In de auto
Een belangrijke basisregel is dat alle kinderen tot 1.35 meter in de auto gebruik maken van
een autostoeltje of een zittingverhoger in combinatie met een gordel. Grotere kinderen zitten
altijd in de gordel. De gordel moet strak over de schouders, borst en bekken aansluiten. Het
diagonale gedeelte van de driepuntsgordel mag niet achter het lichaam worden geleid. De
driepuntsgordel mag nooit als heupgordel worden gebruikt. Het is verstandig om een kind tot
1.35 meter nooit voorin te vervoeren. Achterin zit een kind veiliger.
Bestuurders worden geacht te beschikken over een verzekering. Automobilisten zijn goed
verzekerd als zij beschikken over:
• Aansprakelijkheidsverzekering: (WA) dekt zowel materiële als immateriële schade aan
derden;
• Ongevallenverzekering voor inzittenden: (OVI) uitkering bij overlijden of (blijvende)
invaliditeit, ongeacht de schuldvraag; hoogte uitkering is van te voren vastgesteld;
• Schadeverzekering voor inzittenden: (SVI) als de OVI, met dit verschil dat de werkelijke
schade wordt uitgekeerd.
De teamleden zijn verantwoordelijk voor het controleren van bovengenoemde vereisten.
Vooraf dient het teamlid aan de begeleiders aan te geven aan welke eisen het vervoer van
kinderen moet voldoen.
Veilig in en uit de auto:
Laat kinderen aan de trottoirzijde (rechterzijde) in- en uitstappen, dan hebben zij geen hinder
van passerend verkeer;
Een kinderslot voorkomt dat het achterportier onverwacht van binnenuit wordt geopend.
Bovendien ben je er zo zeker van dat kinderen alleen uitstappen als je erbij bent;
Verwijder de sleutel uit het contact bij het verlaten van de auto en zet de auto op de handrem
en in de eerste versnelling;
Ouders die de kinderen met de auto naar school brengen, moeten goed letten op de
veiligheid van andere kinderen die lopend of fietsend naar school komen, dus niet voor de
inrit van school parkeren. Fietsende en lopende kinderen voldoende ruimte geven! Parkeer
liever op enige afstand en begeleid de kinderen het laatste stukje lopend naar school.
Vervoer per schoolbus/ touringcar:
Op school geldt de afspraak dat er vooraf nagedacht wordt hoeveel kinderen meegaan per
bus. De organisatie zal er op letten dat er voor ieder kind een zitplaats is. Dit kan de
organisatie vooraf regelen, omdat elke busmaatschappij precies weet aan te geven hoeveel
zitplaatsen een bus heeft. Het in- en uitstappen gebeurt altijd onder leiding en toezicht van
een volwassene. Een volwassene stapt altijd als eerste uit en begeleidt/ instrueert de
kinderen. De kinderen stappen in en uit op een veilige plaats, namelijk aan de stoeprand of
als die er niet is, aan de kant van de weg. Tijdens de rit zitten alle kinderen op hun plaats.
Lopen tijdens de rit is verboden. Als de bus beschikt over gordels, zijn alle kinderen en
begeleiders verplicht hier gebruik van te maken. In de meeste schoolbussen is er een plaats
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voorin de bus gereserveerd voor een begeleider. Neem als begeleider deze plaats in!
Belangrijk is om tijdens de rit de chauffeur niet lastig te vallen. Tevens dient een
waarschuwing uit te gaan naar de kinderen om niet aan de ramen en deuren te zitten.
Richtlijnen begeleiders:
Te voet/ per fiets/ per auto/ per autobus:
Het aantal begeleiders is afhankelijk van de activiteiten die uitgevoerd gaan worden. Het is
daarom heel moeilijk om goede, verantwoorde richtlijnen hiervoor te geven.
De organisatie (teamlid en/of commissie) dient bij het organiseren in eerste instantie altijd het
gezonde verstand te gebruiken. Dit is nodig, omdat de wettelijke kaders voor begeleiding
ontbreken. Bij twijfel of sterke afwijking dient de organisatie altijd contact op te nemen met de
eindverantwoordelijke, namelijk de directie van de school.
Adviezen:
Natuurlijk kunnen school en ouders nog veel bijdragen aan veilig vervoer van kinderen. De
ANWB adviseert ouders gedurende een lange periode met de kinderen mee te fietsen en
hen te wijzen op de gevaren, de veiligste route te kiezen en de veiligheid van de fiets goed in
de gaten te houden. Zeker tot 14 jaar zijn kinderen in het verkeer snel afgeleid. Voor het
vervoer met de auto is de wettelijke regeling dat er meer kinderen mogen worden vervoerd
dan er gordels aanwezig zijn. Natuurlijk is het veiliger kinderen in een geëigend
beveiligingsmiddel te vervoeren en niet meer kinderen mee te nemen dan er
beveiligingsmiddelen beschikbaar zijn. Ook is het veilig om de kinderen altijd aan de kant
van de stoep uit te laten stappen. Ouders die ervoor kiezen de kinderen met de auto naar
school te brengen, moeten extra letten op de veiligheid van de kinderen die lopend of
fietsend komen, dus niet op de stoep parkeren en lopende kinderen en fietsende kinderen de
ruimte geven. Bestuurders van auto’s met airbags adviseert de ANWB het instructieboekje te
raadplegen over het gebruik van deze zitplaatsen door kinderen.
Belangrijk:
Verkeersregels gaan altijd voor gedragsregels, schoolregels!
Bij het rijden in een colonne geldt dit in het bijzonder! Als kinderen in een colonne in de
nabijheid komen van verkeerslichten of een spoorwegovergang, dan dienen de begeleiders
de kinderen te instrueren dat zij niet doorrijden als het verkeerslicht op rood springt of als de
lichten van de spoorwegovergang gaan knipperen. Het ene gedeelte van de groep wacht
rustig en voegt zich later bij de rest.
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7. Klachtenregeling INOS
Datum:
Status:
Versie:

BIJSTELLINGSVOORSTEL FEB 2015
CONCEPT
2

INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda
Voorwoord
INOS geeft je ontwikkeling kleur! Hierin zit opgenomen dat onderwijs mensenwerk is. Binnen
INOS zijn 1.250 medewerkers actief voor ruim 10.000 leerlingen. En elke leerling heeft weer
minimaal één ouder/verzorger naast zich staan die INOS graag als partner in onderwijs en
opvoeding ziet. In dit mensenwerk gaat niet altijd alles goed. Als het een keer niet goed is
gegaan wil INOS dat correct en snel oplossen. We zoeken dan naar een oplossing waar alle
betrokkenen tevreden over kunnen zijn.
Vandaar deze klachtenregeling die de volgende doelen dient:
Vangnet voor iedere betrokkene die zich onterecht behandeld/benadeeld voelt door
gedragingen of beslissingen van medewerkers van INOS.
Instrument om als organisatie te leren van eerdere fouten.
Voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Aan de wettelijke verplichting is voldaan doordat INOS zich heeft aangesloten bij de
landelijke klachtencommissie voor het Katholieke Onderwijs in Den Haag. Maar de drempel
naar deze landelijke klachtencommissie kan groot zijn en INOS wil meer dan alleen het
voldoen aan de wettelijke verplichting. Daarom voorziet INOS daarnaast in een eigen
klachtenregeling die de verbinding tussen de betrokkenen opzoekt.
Leeswijzer:
De klachtenregeling richt zich zowel op leerlingen en hun ouders/verzorgers als op personeel
binnen INOS. Daar waar in de tekst geen specifiek onderscheid wordt gemaakt tussen deze
groepen, is de tekst voor beide doelgroepen van toepassing.
Er is voor gekozen om de eigenlijke klachtenregeling beperkt te houden en extra informatie
op te nemen in de bijlagen.
Procedure:
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad INOS heeft instemming verleend aan
deze klachtenregeling op 2 april 2009.
Het College van Bestuur van INOS heeft de klachtenregeling vastgesteld op 3 april 2009
waarna enkele tekstuele aanpassingen hebben plaatsgevonden in 2013 en 2015.
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Klachtenregeling voor INOS
Artikel 1
Begripsbepaling
In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd:
Interne klachtencommissie:
College van Bestuur:
Bevoegd gezag:
Directeur:
Leerling:
Ouder(s)/Verzorger(s):
Personeelslid:
Externe vertrouwenspersoon:
Interne schoolvertrouwenspersoon:

Landelijke klachtencommissie:

De klachtencommissie op INOS-niveau die een
advies kan uitbrengen aan het College van Bestuur.
Het bestuur van INOS.
Het bevoegd gezag van INOS wordt uitgeoefend
door het College van Bestuur.
De directeur van een (of meerdere) INOS-school (of
scholen).
Iedereen die als leerling ingeschreven is op één van
de INOS-scholen.
Degene(n) met de ouderlijke macht over een leerling
van INOS.
Iedereen die met een dienstverband (vast of tijdelijk)
voor INOS werkt.
De door INOS aangewezen persoon die de taken
conform artikel 4 uitoefent.
De door de directeur van de school aangewezen
persoon (eigen medewerker) die de taken conform
artikel 3 uitoefent.
De landelijke klachtencommissie katholiek onderwijs
conform artikel 8.

Artikel 2
Gesprek met de betrokkene
Ieder (zowel leerling, ouder/verzorger, als personeelslid) die zich onterecht
behandeld/benadeeld voelt, wordt altijd gevraagd eerst in gesprek te gaan met de
betrokkene.
Artikel 3
De interne schoolvertrouwenspersoon
Elke school heeft één, of meerdere interne schoolvertrouwenspersoon/personen. (Bij
voorkeur een man en een vrouw.) Deze INOS medewerker biedt een luisterend oor en kent
de weg in de regelingen en procedures.
De interne schoolvertrouwenspersoon kan bemiddelen, of naar anderen binnen en buiten de
school verwijzen.
De naam/namen van de interne schoolvertrouwenspersoon wordt in de schoolgids vermeld.
Artikel 4
De externe vertrouwenspersoon
Als het niet wenselijk (of mogelijk) is de interne schoolvertrouwenspersoon te betrekken in de
klacht, is het mogelijk een externe vertrouwenspersoon te benaderen. Voor alle INOS
scholen is dat Toine van Dorst van de Arbo-Unie (06-52501975). Daarmee valt een gesprek
met hem in het kader van deze klachtenregeling onder het beroepsgeheim. De externe
vertrouwenspersoon kan bemiddelen, doorverwijzen of adviseren een formele klacht in te
dienen.
Artikel 5
Betrek de directeur
Als een goed gesprek (al of niet met betrokkenheid van één van de vertrouwenspersonen)
niet tot een bevredigende oplossing leidt, is de directeur van de school de volgende
gesprekspartner. Vanuit een andere verantwoordelijkheid en een ander perspectief kan de
directeur oplossingen zoeken, of een uitspraak doen.
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Artikel 6
Het College van Bestuur
Mocht ook de betrokkenheid van de directeur van de school niet tot een bevredigende
oplossing hebben geleid, dan kan een schriftelijke klacht worden ingediend bij het College
van Bestuur van INOS (Postbus 3513, 4800 DM Breda, 076-5611688).
Afhankelijk van de aard van de klacht, kan het College van Bestuur besluiten de klacht zelf in
behandeling te nemen, of de klacht voor te leggen aan de interne klachtencommissie.
Er zal een gesprek volgen met de indiener van de klacht en met degene over wie de klacht
gaat.
Binnen vier weken na indienen van de klacht zal het College van Bestuur schriftelijk een
uitspraak doen. Daarbij zal gewezen worden op de mogelijkheid van het indienen van een
klacht bij de landelijke klachtencommissie.
Artikel 7
De interne klachtencommissie
Als het College van Bestuur besluit de schriftelijke klacht voor te leggen aan de interne
klachtencommissie, zal deze klachtencommissie een gesprek aangaan met de indiener van
de klacht en met degene over wie de klacht gaat. Daarna wordt schriftelijk advies uitgebracht
aan het College van Bestuur.
Binnen vier weken na indienen van de klacht zal het College van Bestuur schriftelijk een
uitspraak doen, daarbij zal gewezen worden op de mogelijkheid van het indienen van een
klacht bij de landelijke klachtencommissie. Hierbij ontvangt de klager en degene over wie de
klacht gaat een afschrift van het advies van de interne klachtencommissie.
De klachtencommissie heeft een onafhankelijke voorzitter die voor een periode van 4 jaar
benoemd wordt door het College van Bestuur.
De samenstelling van de interne klachtencommissie wordt door het College van Bestuur per
klacht bepaald in samenspraak met de voorzitter. Daarbij weegt mee dat de commissie
deskundig, efficiënt en onafhankelijk haar taak moet kunnen verrichten.
Artikel 8
De landelijke klachtencommissie
Als de interne klachtenprocedure niet tot het gewenste resultaat heeft geleid kan een
schriftelijke klacht worden ingediend bij de landelijke klachtencommissie katholiek onderwijs.
(Zie ook artikel 9 in geval van klachten over toelating tot de school van een kind met extra
ondersteuningsbehoefte, klachten over de verwijdering van een leerling of klachten over het
ontwikkelingsperspectief van een leerling.)
Ook als de klager geen gebruik wenst te maken (of kan maken) van de interne procedures
kan een klacht worden ingediend bij de landelijke klachtencommissie katholiek onderwijs.
Voor de details over de procedure voor het indienen van een klacht bij de landelijke
commissie katholiek onderwijs wordt verwezen naar bijlage 3 bij dit reglement.
De landelijke klachtencommissie katholiek onderwijs is bereikbaar op Postbus 82324, 2508
EH Den Haag, 070-3925508, of via www.gcbo.nl.
Artikel 9
De geschillencommissie Passend Onderwijs
De landelijke geschillencommissie Passend Onderwijs kan klachten behandelen met
betrekking tot:
De toelating van een kind met extra ondersteuningsbehoefte;
De verwijdering van een leerling;
Het ontwikkelingsperspectief van een leerling,
Een klacht moet worden ingediend binnen 6 weken na het bekendmaken van de beslissing
Meer gedetailleerde informatie over deze geschillencommissie is te vinden op
www.onderwijsgeschillen.nl, tabblad ‘Passend Onderwijs’
Artikel 10
Inspectie voor het Onderwijs
Iedere ouder die een klacht over een school heeft, kan hierover een signaal afgeven aan de
inspectie voor het onderwijs. De onderwijsinspectie geeft het signaal door aan het
inspectieteam van de betreffende school. Zij nemen het op in het dossier van de school en
nemen het eventueel mee in het volgend onderzoek naar de school. Ook kunnen meerdere
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signalen leiden tot een onderzoek naar de betreffende school. Het regionale inspectiekantoor
in Tilburg is bereikbaar op 088-6696000 (algemeen), 088-6696060 (voor scholen), 08008051 (voor ouders). Het bezoekadres is Spoorlaan 320, 5038 CG te Tilburg. Het postadres
is Postbus 88, 5000 AB te Tilburg. Voor details zie: www.onderwijsinspectie.nl
Hiernaast heeft de inspectie voor het onderwijs een bijzondere rol als het gaat om signalen
van intimidatie en geweld. Zie hiervoor artikel 10 van dit reglement.
Artikel 11
Intimidatie en geweld
Ook klachten over (het vermoeden van) seksuele intimidatie en seksueel misbruik,
lichamelijk en geestelijk geweld, grove pesterijen en onverdraagzaamheid kunnen via de in
deze klachtenregeling beschreven procedure worden ingediend.
Let wel: Bij (het vermoeden van) seksuele intimidatie/seksueel misbruik door een
medewerker van de school: personeel, stagiairs of vrijwilligers geldt voor het personeel een
meldplicht aan het College van Bestuur. Het College van Bestuur heeft vervolgens de plicht
in overleg te treden met de vertrouwensinspecteur en aangifte te doen. Alvorens over te
gaan tot aangifte, stelt het schoolbestuur de klager en de aangeklaagde op de hoogte. Met
betrekking tot klachtmeldingen inzake seksueel misbruik hebben de vertrouwensinspecteurs
een geheimhoudingsplicht.
De externe vertrouwenspersoon (zie artikel 4) heeft geen aangifte- of meldplicht. Wel zal de
externe vertrouwenspersoon vrijwel zeker aandringen op het doen van aangifte als het gaat
om seksuele intimidatie of geweld.
Ook de vertrouwensinspecteur van de Inspectie voor het Onderwijs heeft deze meldplicht
niet. De vertrouwensinspecteur is bereikbaar op: 0900-1113111. Wel zal de
vertrouwensinspecteur vrijwel zeker aandringen op het doen van aangifte als het gaat om
seksuele intimidatie of geweld.
Artikel 12
Vermoeden van een (bestuurlijke) misstand
INOS heeft een regeling voor de melding van vermoedens van een misstand, ook wel
klokkenluidersregeling genoemd. Deze regeling beschrijft de mogelijkheden voor het melden
van vermoedens van onbehoorlijk handelen door leden van het College van Bestuur, de
Raad van Toezicht of directeuren.
Deze regeling maakt geen onderdeel uit van deze klachtenregeling. U treft de regeling voor
melding van vermoedens van een misstand aan op de website van INOS:
www.inos.nl/kennis-maken/moreel-kompas
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Bijlage 1 Tekst voor de schoolgidsen
Onderstaande tekst is bedoeld voor publicatie in de schoolgidsen.
Hebt u een klacht?
Op scholen werken mensen. Waar mensen werken, gaat wel eens wat mis. Dat willen we
graag oplossen en we willen daarvan leren. Er zijn afspraken gemaakt over de manier
waarop we op school omgaan met een klacht. Deze afspraken zijn vastgelegd in de
Klachtenregeling INOS die op school aanwezig is. In het kort zijn er de volgende
mogelijkheden:
1) Eerst een gesprek met de leerkracht of de betrokken medewerker en/of de coördinator
sociale veiligheid (nieuw in schooljaar 2015-2016)
Een goed gesprek kan veel problemen oplossen. Vertel wat u zelf hebt gedaan om het
probleem op te lossen. Vertel ook wat u van de leerkracht (of medewerker) verwacht. In de
meeste gevallen lukt het om er samen uit te komen. De coördinator zal, volgens de nieuwe
wet, in de loop van het schooljaar en na scholing het eerste aanspreekpunt worden.
2) De directeur van de school
Als het niet lukt om een goede oplossing te vinden, kunt u praten met de directeur van de
school. Hij (of zij) is verantwoordelijk voor de school. De directeur kan een beslissing nemen
in een conflict. Op deze school is Jack Stander de directeur.
3) De school heeft een schoolvertrouwenspersoon
Elke school van INOS heeft een schoolvertrouwenspersoon. Als u dat wilt, kan de
schoolvertrouwenspersoon meedenken in het oplossen van een klacht. Het is meestal een
leerkracht die de regels goed kent. Hij (of zij) kan u helpen in het zoeken van een manier om
uw klacht te bespreken. Op deze school zijn de vertrouwenspersonen: Jitske Koenraads en
Jolanda van der Staak
4) Het College van Bestuur
Als het op school niet lukt om een goede oplossing te vinden (ook niet met de directeur),
kunt u een brief sturen aan het College van Bestuur van INOS (Postbus 3513, 4800 DM
Breda). In die brief vertelt u wat uw klacht is en wat u al hebt gedaan om de klacht op te
lossen. Het College van Bestuur kan een gesprek met u aangaan. Ook kan het College van
Bestuur de interne klachtencommissie van INOS vragen een advies te geven over de klacht.
Het College van Bestuur neemt een beslissing.
5) De landelijke klachtencommissie
Als het helemaal niet lukt om tot een goede oplossing te komen, kunt u een brief sturen aan
de landelijke klachtencommissie katholiek onderwijs (Postbus 82324, 2508 EH Den Haag).
Hoe dat moet, staat beschreven in de klachtenregeling. Het staat ook beschreven op de
gezamenlijke website van de geschillencommissies in het bijzonder onderwijs (www.gcbo.nl).
Zijn er nog meer mogelijkheden om uw klacht te bespreken?
Er zijn nog een paar extra mogelijkheden om uw klacht te bespreken.
De medezeggenschapsraad of oudervereniging
De medezeggenschapsraad, of oudervereniging bespreekt geen klachten over personen.
Klachten over het beleid van de school kunnen wel worden besproken.
De externe vertrouwenspersoon
INOS heeft ook een vertrouwenspersoon die niet op een school werkt. Dit is de heer Toine
van Dorst van de Arbo-Unie (06-52501975). Hij heeft een beroepsgeheim. Dat is belangrijk
als u met iemand in vertrouwen wilt praten over erg moeilijke persoonlijke situaties.
De inspectie van het onderwijs
U kunt uw klacht ook melden bij de inspectie van het onderwijs (Voor ouders: 0800-8051.
Het postadres is Postbus 88, 5000 AB te Tilburg, of www.onderwijsinspectie.nl). De inspectie
geeft een signaal af aan de school, maar lost de klacht niet op. Daarvoor moet u in gesprek
gaan met de school zelf.
Zijn er bijzondere afspraken bij (seksuele) intimidatie, (seksueel) misbruik en geweld?
Als een klacht te maken heeft met (seksuele) intimidatie, misbruik, of geweld, kunt u
daarvoor de gewone klachtenprocedure doorlopen. Let erop dat alle INOS-medewerkers
verplicht zijn aangifte te doen bij de politie in dit soort situaties. Wanneer medewerkers van
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INOS op de hoogte zijn van een vermoeden van seksueel misbruik door een medewerker
van de school met een minderjarige leerling, zijn zij verplicht dit te melden bij het College van
Bestuur. Als u een klacht over intimidatie, misbruik of geweld wilt bespreken, maar (nog)
geen aangifte wilt doen, kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon (de
heer Toine van Dorst van de Arbo-Unie: 06-52501975) of de vertrouwensinspecteur van de
inspectie van het onderwijs (0900-1113111). Wel zullen deze mensen u vragen zelf aangifte
te doen bij de politie.
Wat kan ik doen bij het vermoeden van een (bestuurlijke) misstand?
INOS heeft een regeling voor de melding van vermoedens van een misstand, ook wel
klokkenluidersregeling genoemd. Deze regeling beschrijft de mogelijkheden voor het melden
van vermoedens van onbehoorlijk handelen door leden van het College van Bestuur, de
Raad van Toezicht of directeuren. U treft de regeling voor melding van vermoedens van een
misstand aan op de website van INOS: www.inos.nl/kennis-maken/moreel-kompas
Als kinderen ergens mee zitten …
Kinderen kunnen met vragen en problemen zitten die ze niet thuis, of met de eigen
leerkracht kunnen (of willen) bespreken. In die gevallen kunnen zij terecht bij de
schoolvertrouwenspersoon (op onze school is dat …INVULLEN…). Hij/zij wijst eventueel de
weg naar externe personen of instanties voor verdere hulp.

Bijlage 8: De interne schoolvertrouwenspersonen en de coördinator van het netwerk van
vertrouwenspersonen
De schoolvertrouwenspersoon
In deze klachtenregeling speelt de schoolvertrouwenspersoon een belangrijke rol in het
opvangen van klachten. Het doel is ervoor te zorgen dat de betrokkene zijn/haar klacht op de
juiste plaats bespreekbaar maakt, zodat een goede oplossing voor de klacht gezocht kan
worden.
De schoolvertrouwenspersoon zorgt ervoor dat:
alle geledingen binnen de school voldoende worden geïnformeerd over aanspreekpunten,
procedures en bereikbaarheid rondom klachten;
ouders/leerlingen of personeelsleden met klachten opgevangen worden en advies krijgen
over hoe om te gaan met de klacht. Daarbij zal de geldende klachtenregeling als
uitgangspunt worden gehanteerd;
ouders/verzorgers worden geïnformeerd, indien de klager een leerling is. Daarbij verdient het
de voorkeur dat de leerling instemt met het informeren van de ouders/verzorgers. Naarmate
de leerling in leeftijd ouder is, weegt deze instemming zwaarder;
een bijdrage wordt geleverd aan de verbetering van het schoolklimaat door hierover
gevraagd en ongevraagd adviezen te verstrekken aan de schooldirectie;
hij/zij deelneemt aan het INOS-netwerk van schoolvertrouwenspersonen.
Randvoorwaarden:
De schoolvertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem in verband
met de werkzaamheden als schoolvertrouwenspersoon ter kennis komt, met uitzondering bij
meldingen van ouders en leerlingen waarbij de meld- en aangifteplicht van toepassing is.
Deze plicht geldt niet ten overstaan van het bevoegd gezag, de klager (of diens ouders), de
externe vertrouwenspersoon, de klachtencommissie, gerechtelijke autoriteiten en artsen. De
geheimhouding vervalt niet na het beëindigen van de taak als schoolvertrouwenspersoon.
De schoolvertrouwenspersoon is voor de wijze van uitvoering van deze taak, daaronder niet
begrepen het verstrekken van informatie over de inhoud van dossiers, uitsluitend
verantwoording schuldig aan het bevoegd gezag.
De schoolvertrouwenspersoon kan uit hoofde van de uitoefening van deze taak niet uit zijn
functie worden ontslagen, disciplinair gestraft of op andere wijze benadeeld worden.
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De directie van de school zorgt voor laagdrempelige bereikbaarheid en stelt de
schoolvertrouwenspersoon in staat om binnen het taakbeleid van de school deze taken naar
behoren te kunnen vervullen.
De coördinator van het netwerk van schoolvertrouwenspersonen:
Vanuit het directeurenberaad van INOS krijgt een directeur de taak het INOS-netwerk van
schoolvertrouwenspersonen aan te sturen. Tot deze taak behoren de volgende elementen:
Onderhouden van het INOS-netwerk van schoolvertrouwenspersonen.
Organiseren van scholing en intervisie voor de INOS schoolvertrouwenspersonen.
Gevraagd en ongevraagd adviseren aan directeurenberaad en CvB met betrekking tot deze
klachtenregeling.
Gevraagd en ongevraagd adviseren aan directeurenberaad en CvB met betrekking tot de
verbetering van het INOS-klimaat.
Jaarlijks rapporteren aan CvB en Directeurenberaad.
Bijlage 3
Het reglement van de landelijke klachtencommissie
http://www.qliqprimair.nl/wp-content/uploads/2015/03/1.d.-Reglement-Landelijkeklachtencommissie.pdf
REGLEMENT LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE KATHOLIEK ONDERWIJS (LKC KO)
van de Landelijke klachtencommissie voor het katholiek primair en speciaal onderwijs,
beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en voortgezet onderwijsf
REGLEMENT
ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALING
Dit reglement verstaat onder de klachtencommissie: de klachtencommissie als bedoeld in
artikel 14 van de Wet op het primair onderwijs dan wel als bedoeld in artikel 23 van de Wet
op de expertisecentra dan wel als bedoeld in artikel 24b van de Wet op het voortgezet
onderwijs dan wel als bedoeld in artikel E-27 van de CAO-BVE.
ARTIKEL 2. INSTELLING EN INSTANDHOUDING VAN DE LKC VOOR HET KATHO¬LIEK
ONDERWIJS. ARBEIDSREGIO’S VAN DE LKC KO

ARTIKEL 3. AANSLUITING BIJ DE LKC KO
1. Bij de LKC KO kunnen andere schoolbesturen dan besturen van scholen voor katholiek
onderwijs zijn aangesloten.
2. De aansluiting van het schoolbestuur bij de klachtencommissie geschiedt door middel van
de indiening van een door het bevoegd gezag ondertekende verklaring bij de Bond KBO
respectievelijk de Bond KBVO; uit deze verklaring dient te blijken dat het bevoegd gezag de
(gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad van de school over de aansluiting op de door
de wet en het medezeggenschapsreglement voorgeschreven wijze heeft geraadpleegd.
3. De aansluiting brengt voor de bevoegde gezagsorganen de verplichting mee zich aan de
bepalingen van dit reglement te houden.
4. Tenminste drie maanden voor het eindigen van het kalenderjaar kan het bevoegd gezag
door middel van een daartoe strekkend schrijven – aangetekend te richten aan de
desbetreffende besturenbond - de aansluiting van het bevoegd gezag beëindigen; uit dit
schrijven dient te blijken dat het bevoegd gezag de (gemeenschappelijke)
medezeggenschapsraad over de beëindiging van de aansluiting heeft geraadpleegd.
Beëindiging van de aansluiting ontslaat het bevoegd gezag niet van het nakomen van de op
het ogenblik van de beëindiging reeds bestaande verplichtingen tegenover de Bond KBO
respectievelijk de Bond KBVO of tegenover de klachtencommissie.
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ARTIKEL 4. SAMENSTELLING LKC KO
1. De klachtencommissie kent tenminste twaalf leden waaronder tenminste twee voorzitters.
De voorzitters zijn elkaars plaatsvervanger.
De klachtencommissie beschikt over juridische en onderwijskundige deskundigheid. De
klachtencommissie streeft ernaar dat zij in de gevallen waarin dit noodzakelijk is over
deskundigheid op sociaal pedagogisch terrein beschikt.
2. De voorzitters en de leden van de klachtencommissie worden benoemd door de Bond
KBO en de Bond KBVO.
ARTIKEL 5. VEREISTEN VOOR HET LIDMAATSCHAP VAN DE LKC KO
1. Voorzitter en lid van de klachtencommissie, die de klacht behandelt,
kan niet zijn hij, die werkzaam is bij of deel uitmaakt van het bevoegd gezag van
de school of instelling waaraan het advies wordt uitgebracht.
2. Voorzitter en lid van de klachtencommissie, die de klacht behandelt, kan niet zijn hij, die
anderszins deel uitmaakt van de schoolgemeenschap waarop de klacht betrekking heeft.
3. Voorzitter van de klachtencommissie is bij voorkeur iemand die de hoedanigheid van
meester in de rechten heeft verkregen op grond van een met goed gevolg afgelegd doctoraal
examen in het Nederlands recht aan een Nederlandse universiteit of hogeschool.
4. De voorzitter en de commissieleden worden benoemd voor een termijn van 4 jaar. De
voorzitter en de commissieleden zijn herbenoembaar. De klachtencommissie stelt hiervoor
een rooster van aftreden op .
ARTIKEL 6. BEKENDMAKING AAN BEVOEGDE GEZAGSORGANEN EN GELEDINGEN
1. De Bond KBO en de Bond KBVO dragen zorg voor bekendmaking aan de bevoegde
gezagsorganen van de samenstelling, het kantooradres van het secretariaat en het
reglement van de klachtencommissie.
2. Het bevoegd gezag zorgt er voor dat de voor de school geldende klachtenregeling, de
samenstelling, het kantooradres van het secretariaat en het reglement van de
klachtencommissie op een voor eenieder toegankelijke plaats in het gebouw van de school
of instelling ter inzage wordt gelegd.
3. Deze kennisgevingen worden bij wijzigingen steeds onverwijld aangepast.
ARTIKEL 7. TAAK VOORZITTER
De voorzitter is belast met het leiden van de zittingen en de beraadslagingen van de
klachtencommissie.
De voorzitter bepaalt de datum, het tijdstip en de plaats van de zittingen en de
beraadslagingen van de klachtencommissie.

ARTIKEL 8. SECRETARIAAT
1. De klachtencommissie wordt ondersteund door een secretariaat.
2. De klachtencommissie wordt bijgestaan door een secretaris die belast is met het opstellen
van de stukken die van de klachtencommissie uitgaan, het opmaken van de processenverbaal der zitting, het bijhouden van een register van de ingekomen stukken en de
behandelde klachten, het beheer van het archief en alle voorkomende werkzaamheden die
door de voorzitter of de klachtencommissie nodig worden geacht.
3. Stukken die moeten worden ingediend bij de voorzitter of de klachtencommissie dienen te
worden toegezonden aan het bekend gemaakte kantooradres van het secretariaat.
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ARTIKEL 9. BIJEENKOMSTEN KLACHTENCOMMISSIE EN JAARVERSLAG
1. Voor de behandeling van een klacht, bestaat de klachtencommissie uit een voorzitter en
twee commissieleden.
2. De samenstelling van de commissie vindt zoveel mogelijk plaats op basis van
deskundigheid ten aanzien van de onderwijssector waaruit de klacht voortkomt.
3. De secretaris van de klachtencommissie is qualitate qua lid van de commissie met dien
verstande dat hij/zij bij plotselinge ontstentenis van een commissielid als lid van de
commissie aan de behandeling deelneemt.
4. De klachtencommissie houdt tenminste eenmaal per jaar een huishoudelijke vergadering.
5. De klachtencommissie brengt eenmaal per jaar - in de maand mei - verslag uit van haar
werkzaamheden.

ARTIKEL 10. GEHEIMHOUDING
Het is de leden en de secretaris van de commissie verboden:
a. hetgeen zij als zodanig te weten zijn gekomen openbaar of aan derden bekend te maken;
b. de gevoelens bekend te maken welke in besloten vergaderingen of zittingen van de
commissie over aanhangige klachten zijn geuit;
c. over aanhangige klachten of over klachten die naar hun vermoeden of weten bij hen
aanhangig gemaakt zullen worden, anders dan in commissieverband, contacten met derden
te hebben en/of inlichtingen in te winnen.

ARTIKEL 11. INDIENING KLAAGSCHRIFT
1. Een klacht wordt ter behandeling aan de klachtencommissie voorgelegd door de indiening
van een klaagschrift door de klager bij de voorzitter van de klachtencommissie.
2. Een klaagschrift bevat:
• een omschrijving van de klacht en de gronden waarop deze berust;
• de naam en het adres van de klager;
• de naam en het adres van de aangeklaagde;
• de naam en het adres van het bevoegd gezag en van de school of instelling;
• de dagtekening.
Een klaagschrift is ondertekend door klager.
Bij een klaagschrift worden alle op de zaak betrekking hebbende stukken overgelegd.
3. Indien het klaagschrift in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor de goede
behandeling van de klacht noodzakelijk is, dient de klager zorg te dragen voor vertaling.
4. Ondertekening van een klaagschrift kan ook door een gemachtigde geschieden.
Indien redelijkerwijs niet van een klager gevraagd kan worden dat deze ervoor zorg draagt
dat de klacht op schrift wordt gesteld, wordt terstond door de secretaris een verslag
opgesteld van de mondeling ingediende klacht. De klager tekent het verslag voor akkoord en
ontvangt een afschrift hiervan.
5. Het klaagschrift moet worden ingediend bij de commissie binnen één jaar, gerekend vanaf
de dag na die waarop de feiten waarop de klacht betrekking heeft, hebben plaatsgevonden
dan wel vanaf de dag waarop de klager ervan kennis heeft genomen.
6. De commissie laat niet-ontvankelijkverklaring vanwege termijnoverschrijding achterwege
indien zij van oordeel is dat, alle omstandigheden van het geval meewegend, de klager de
klacht heeft ingediend, zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs van klager kan worden
verlangd.
7. Indien het klaagschrift binnen de termijn als genoemd in lid 5 van dit artikel bij de school of
instelling dan wel een andere instantie is ingediend, wordt niettemin aangenomen dat aan
het bepaalde in lid 5 is voldaan.
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8. Bij onjuiste indiening als bedoeld in het zevende lid van dit artikel wordt het klaagschrift,
nadat daarop de datum van ontvangst is aangetekend, met de daarbij overgelegde stukken
zo spoedig mogelijk doorgezonden aan de commissie onder gelijktijdige mededeling hiervan
aan de klager.
9. Indien het klaagschrift niet voldoet aan de eisen gesteld in het tweede lid van dit artikel,
wijst de voorzitter de klager op het verzuim en stelt deze in de gelegenheid binnen een
termijn van twee weken dit verzuim te herstellen met de mededeling dat indien niet aan dit
verzoek wordt voldaan, de commissie de klacht niet-ontvankelijk kan verklaren.
10. Alle aan de commissie over te leggen stukken dienen goed leesbaar te zijn en dienen in
vijfvoud te worden ingediend.
11. De secretaris tekent op de ingekomen stukken de datum van ontvangst aan en zendt
bericht van ontvangst aan de indiener daarvan.
12. Indien de klacht kennelijk bij een andere commissie moet worden aangebracht, zendt de
secretaris het klaagschrift, nadat daarop de datum van ontvangst is aangetekend, zo spoedig
mogelijk door aan de bevoegde commissie, onder gelijktijdige mededeling hiervan aan de
klager.

ARTIKEL 12. DOORZENDING EN BERICHTGEVING KLAAGSCHRIFT
1. De secretaris zendt zo spoedig mogelijk na ontvangst van het klaagschrift dan wel zo
spoedig mogelijk na ontvangst van het hersteld klaagschrift een exemplaar daarvan,
vergezeld van de in artikel 11, lid 2, laatste volzin van dit reglement bedoelde afschriften, aan
de aangeklaagde.
2. De secretaris deelt na ontvangst van het klaagschrift dan wel hersteld klaagschrift, aan het
bevoegd gezag van de betrokken school of instelling mee dat een klacht bij de
klachtencommissie is ingediend.

ARTIKEL 13. INDIENING VERWEERSCHRIFT
1. De klachtencommissie stelt de aangeklaagde in de gelegenheid om binnen een termijn
van vier weken na toezending van het klaagschrift en de daarbij behorende afschriften, een
verweerschrift in vijfvoud bij de commissie in te dienen. Bij elk exemplaar voegt de
aangeklaagde afschriften van de op de klacht betrekking hebbende stukken.
2. Verlenging van de termijn van vier weken is slechts mogelijk in uitzonderlijke gevallen.
3. Na de ontvangst van het verweerschrift zendt de secretaris onverwijld een exemplaar
daarvan, vergezeld van de hierbij behorende bijlagen, aan de klager.

ARTIKEL 14. INWINNEN INLICHTINGEN EN VERSCHIJNING VAN PARTIJEN VOORAFGAAND AAN HOORZITTING
1. Ter voorbereiding van de behandeling ter zitting van de klacht kunnen door of namens de
klachtencommissie bij de klager, de aangeklaagde en anderen schriftelijk alle gewenste
inlichtingen worden ingewonnen.
2. Klager en aangeklaagde worden hiervan op de hoogte gesteld.
3. De commissie kan partijen oproepen om voorafgaand aan de behandeling in een
hoorzitting, in persoon dan wel bij gemachtigde te verschijnen voor het geven van
inlichtingen of het beproeven van een vereniging.
4. Van het geven van inlichtingen of het beproeven van een vereniging als bedoeld in lid 3
van dit artikel wordt door de secretaris een proces-verbaal opgemaakt.

ARTIKEL 15. BEPERKTE KENNISNEMING STUKKEN
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1. De klachtencommissie kan, indien de vrees bestaat dat kennisneming van de stukken
door een partij haar lichamelijke of geestelijke gezondheid zou schaden, bepalen dat deze
kennisneming is voorbehouden aan een gemachtigde, die advocaat of arts is of die daarvoor
van de klachtencommissie bijzondere toestemming heeft gekregen.
2. De klachtencommissie kan, indien kennisneming van de stukken door een partij de
persoonlijke levenssfeer van een ander onevenredig zou schaden, bepalen dat deze
kennisneming is voorbehouden aan een gemachtigde, die advocaat of arts is of die daarvoor
van de commissie bijzondere toestemming heeft gekregen.

ARTIKEL 16. VEREENVOUDIGDE BEHANDELING EN BEZWAAR
1. Totdat de klager en de aangeklaagde zijn uitgenodigd om op een hoorzitting van de
commissie te verschijnen, kan de voorzitter van de klachtencommissie het onderzoek naar
de klacht sluiten indien voortzetting van het onderzoek niet nodig is omdat de commissie
kennelijk onbevoegd is of de klacht kennelijk niet-ontvankelijk, kennelijk ongegrond of
kennelijk gegrond is.
2. De voorzitter baseert de uitspraak op de stukken die door partijen aan de
klachtencommissie zijn overgelegd. Het bepaalde in artikel 11 lid 6 van dit reglement is van
overeenkomstige toepassing.
3. Tegen de uitspraak, als bedoeld in het eerste lid, kunnen partijen binnen 14 dagen na de
dag waarop de uitspraak aan partijen is toegezonden bezwaar aantekenen bij de commissie.
Het bepaalde in artikel 11, leden 2 tot en met 10, van dit reglement is van overeenkomstige
toepassing.
4. Indien de commissie van oordeel is dat het bezwaar niet-ontvankelijk of ongegrond is,
gaat zij niet eerder tot het verklaren daarvan over dan nadat zij bezwaarde in de gelegenheid
heeft gesteld het bezwaar mondeling toe te lichten.
5. Indien de commissie het bezwaar niet-ontvankelijk of ongegrond verklaart, blijft de
uitspraak van de voorzitter waartegen bezwaar is gemaakt in stand.
6. Indien de commissie het bezwaar gegrond verklaart, vervalt de uitspraak waartegen
bezwaar is gemaakt en wordt het onderzoek naar de klacht door de klachtencommissie
heropend en voortgezet.

ARTIKEL 17. SCHRIFTELIJKE BEHANDELING, REPLIEK EN DUPLIEK
1. Met eenstemmig goedvinden van de commissie, de klager en de aangeklaagde kan de
behandeling van de klacht schriftelijk geschieden.
2. In dat geval wordt de klager in de gelegenheid gesteld te reageren op het door de
aangeklaagde ingediende verweerschrift, waarna de aangeklaagde in de gelegenheid wordt
gesteld te dupliceren op de door de klager ingediende conclusie van repliek.
3. De voorzitter stelt de termijnen van repliek en dupliek vast.

ARTIKEL 18. VASTSTELLING HOORZITTING
1. De voorzitter bepaalt op zo kort mogelijke termijn de plaats waar en de dag en het uur
waarop de mondelinge behandeling van de klacht in een hoorzitting zal plaatsvinden.
2. Deze behandeling zal in beginsel plaatsvinden binnen twee maanden na ontvangst van de
klacht.
3. Aan partijen wordt daarvan tijdig kennis gegeven door een schriftelijke oproep. Bij de
oproep wordt meegedeeld welke personen deel uitmaken van de commissie die de klacht ter
zitting behandelt.
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ARTIKEL 19. WRAKING OF VERSCHONING
1. Voor de aanvang van de behandeling ter zitting dan wel ter zitting kan op verzoek van de
klager of de aangeklaagde een lid van de klachtencommissie worden gewraakt op grond van
feiten of omstandigheden die het vormen van een onpartijdig oordeel door het
desbetreffende commissielid zouden kunnen bemoeilijken.
2. Op grond van feiten of omstandigheden als bedoeld in het eerste lid van dit artikel kan een
commissielid verzoeken zich te mogen verschonen.
3. Over de wraking of de verschoning wordt zo spoedig mogelijk beslist door de overige
leden van de commissie.
4. Bij staking van stemmen wordt de wraking of de verschoning geacht te zijn toegewezen.

ARTIKEL 20. DE HOORZITTING
1. De klacht wordt behoudens in het geval als bedoeld in de artikelen 16 en artikel 17
mondeling behandeld in een besloten zitting van de commissie, bestaande uit de voorzitter
en twee leden. In uitzonderlijke gevallen kan bij plotselinge ontstentenis van een
commissielid de mondelinge behandeling in een besloten zitting plaatsvinden door de
voorzitter en een commissielid.
2. De voorzitter heeft de leiding van de zitting. Hij geeft elk van de partijen de gelegenheid
haar standpunt toe te lichten. De voorzitter schorst de zitting dan wel sluit het onderzoek.
3. Meerderjarige partijen worden in elkaars aanwezigheid gehoord, tenzij zich het bepaalde
in lid 4 van dit artikel voordoet. Ingeval een minderjarige partij is, worden partijen in beginsel
buiten elkaars aanwezigheid gehoord.
4. Klager en/of aangeklaagde kunnen de voorzitter verzoeken om buiten elkaars
aanwezigheid te worden gehoord.
5. Een dergelijk verzoek dient schriftelijk en met redenen omkleed te worden ingediend. Na
de ontvangst van het verzoek zendt de secretaris een afschrift hiervan aan de wederpartij.
6. Indien de voorzitter van oordeel is dat er voldoende grond aanwezig is om partijen buiten
elkaars aanwezigheid te horen, hoort de commissie partijen buiten elkaars aanwezigheid. De
commissie brengt partijen er voor de hoorzitting schriftelijk dan wel mondeling van op de
hoogte dat zij buiten elkaars aanwezigheid zullen worden gehoord.
7. De commissie kan het bevoegd gezag van de school of instelling uitnodigen bij de
hoorzitting aanwezig te zijn.

ARTIKEL 21. VERTEGENWOORDIGING TER HOORZITTING, GETUIGEN EN
DESKUNDIGEN
1. Een partij kan zich ter zitting door een gemachtigde doen vertegenwoordigen of zich door
een raadsman/-vrouw doen bijstaan. Daarnaast kunnen klager en aangeklaagde zich laten
vergezellen door één hun vertrouwd persoon.
2. De commissie kan van een gemachtigde die geen advocaat is en de klager dan wel de
aangeklaagde ter zitting vertegenwoordigt, een schriftelijke machtiging verlangen.
3. De commissie kan personen als getuige of deskundige voor de zitting doen oproepen.
Namen van de getuigen en deskundigen worden aan klager en aangeklaagde meegedeeld.
4. Een partij kan op eigen kosten getuigen en/of deskundigen ter zitting meebrengen, met
dien verstande dat zij de namen van die personen uiterlijk vijf werkdagen voor de zitting
schriftelijk opgeeft aan de commissie.
De commissie kan afzien van het horen van door de klager of aangeklaagde meegebrachte
of opgeroepen getuigen en/of deskundigen.
5. Getuigen en deskundigen worden door de voorzitter ondervraagd. Vragen kunnen ook
worden gesteld door de andere leden van de commissie en, met toestemming van de
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voorzitter, door diens tussenkomst, door de klager en de aangeklaagde of hun
gemachtigden.
6. Ingeval een minderjarige getuige wordt gehoord, kan de commissie bepalen dat het horen
buiten aanwezigheid van een of meer partijen plaatsvindt.
7. Ingeval een minderjarige getuige buiten aanwezigheid van partijen is gehoord, ontvangt
elk der partijen zo spoedig mogelijk na vaststelling van het proces-verbaal van het
getuigenverhoor, een afschrift daarvan en worden zij in de gelegenheid gesteld daarop
binnen een bepaalde termijn schriftelijk te reageren. Na de ontvangst van de reacties, zendt
de secretaris afschriften daarvan aan de wederpartij.
8. Ingeval een minderjarige getuige buiten aanwezigheid van partijen is gehoord, wordt de
behandeling ter zitting voortgezet op een zodanig tijdstip dat partijen redelijkerwijs kennis
hebben kunnen nemen van de afschriften van het proces-verbaal van het horen van de
getuige. Indien partijen te kennen hebben gegeven geen prijs te stellen op voortzetting van
de behandeling ter zitting en de commissie van oordeel is dat het onderzoek volledig is
geweest, wordt de behandeling niet voortgezet.

ARTIKEL 22. TOLKEN
Indien klager, aangeklaagde, een getuige of een deskundige, de Nederlandse taal
onvoldoende beheerst, kan deze zich op eigen kosten doen bijstaan door een tolk.

ARTIKEL 23. HEROPENING ONDERZOEK
Indien de commissie van oordeel is dat het onderzoek niet volledig is geweest, kan zij het
heropenen. De commissie bepaalt daarbij op welke wijze het onderzoek wordt voortgezet.
De secretaris doet zo spoedig mogelijk mededeling hiervan aan partijen.

ARTIKEL 24. BERAADSLAGING EN ADVIES
1. De commissie beraadslaagt en beslist in een besloten vergadering waarbij alle leden die
deel uitmaken van de commissie die de klacht behandelt, aanwezig zijn, bijgestaan door de
secretaris.
2. De commissie baseert haar advies op de stukken van het geding en op het verhandelde
tijdens het vooronderzoek en het onderzoek ter zitting.
3. De commissie beslist met meerderheid van stemmen.

ARTIKEL 25. ADVIES
1. De commissie brengt advies uit binnen vier weken na de sluiting van het onderzoek dan
wel na de afronding van de schriftelijke behandeling als bedoeld in artikel 17 van dit
reglement. Deze termijn kan door de voorzitter met vier weken worden verlengd.
2. De adviezen van de commissie zijn gedagtekend en houden in:
• de namen en woonplaatsen van de partijen en de namen van gemachtigden,
• de gronden waarop het advies berust,
• het oordeel met betrekking tot de ontvankelijkheid of niet-ontvankelijkheid en de
gegrondheid of ongegrondheid van de klacht, de eventuele aanbeveling ten aanzien van de
door het bevoegd gezag te treffen maatregelen,
• de namen van de leden van de commissie die het advies hebben vastgesteld.
3. Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris ondertekend, en wordt toegezonden
aan partijen en aan het bevoegd gezag van de desbetreffende school of instelling.
4. Bij het advies van de commissie wordt een beperkt verslag van de hoorzitting gevoegd.
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ARTIKEL 26. INTREKKING KLACHT
De klager kan bij schriftelijke, gedagtekende en ondertekende kennisgeving of mondeling ter
zitting aan de commissie meedelen dat de klacht wordt ingetrokken. Indien reeds verweer is
gevoerd, kan de klacht slechts worden ingetrokken met instemming van de commissie,
gehoord de wederpartij’

ARTIKEL 27. BIJZONDERE PROCEDURE VOOR SPOEDEISENDE GEVALLEN
1. Indien een zaak een spoedeisend karakter heeft, kan de voorzitter van de commissie, op
verzoek van de klager of de aangeklaagde, besluiten de klacht versneld te behandelen, en
het bepaalde in de artikelen 11, 12, 13 en 18 geheel of gedeeltelijk buiten toepassing te
laten.
2. De voorzitter bepaalt alsdan zo spoedig mogelijk de plaats waar en de dag en het uur
waarop de klacht in een hoorzitting zal worden behandeld en doet daarvan onverwijld
mededeling aan partijen.
3. Blijkt aan de commissie bij de hoorzitting, dat de klacht niet voldoende spoedeisend is om
een versnelde behandeling te rechtvaardigen, of dat een versnelde behandeling van de
klacht een onevenredig nadeel met zich zou brengen in verhouding tot de daarmee te dienen
belangen dan bepaalt de commissie dat aan het bepaalde in de artikelen 11, 12, 13 en 18
alsnog onverkort toepassing wordt gegeven.
4. De commissie brengt in zaken die een spoedeisend karakter hebben zo spoedig mogelijk
doch uiterlijk binnen twee weken na de hoorzitting advies uit.

ARTIKEL 28. TERMIJNEN EN SCHOOLVAKANTIES
Met uitzondering van de termijn, genoemd in artikel 11, vijfde lid, van dit reglement, worden
voor de berekening van de in dit reglement vermelde termijnen, de aan de desbetreffende
school of instelling geldende schoolvakantiedagen niet meegerekend, behoudens in, naar
het oordeel van de voorzitter van de commissie, spoedeisende gevallen.

ARTIKEL 29. TERMIJNEN
Op de in deze regeling genoemde termijnen is de Algemene Termijnenwet van toepassing.

ARTIKEL 30. ONVOORZIENE GEVALLEN
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de voorzitter, gehoord de overige leden
van de klachtencommissie.

ARTIKEL 31. BEJEGENING DOOR COMMISSIE, VOORZITTER OF LID VAN DE
COMMISSIE
1. Partijen dan wel het bevoegd gezag kunnen een klacht indienen over de wijze waarop de
commissie, de voorzitter van de commissie of een lid van de commissie hen heeft bejegend
bij de behandeling van een klacht.
2. De voorzitter van de commissie behandelt een klacht over de bejegening door een lid van
de commissie.
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3. De plaatsvervangend voorzitter van de commissie behandelt een klacht over de
bejegening door de commissie of de voorzitter van de commissie.
4. De (plaatsvervangend) voorzitter onderzoekt de klacht over de bejegening en doet
schriftelijk verslag van zijn bevindingen aan de klager en aan de commissie.

ARTIKEL 32. WIJZIGING REGLEMENT
1. Dit reglement kan worden gewijzigd:
a. op voorstel van de klachtencommissie;
b. op voorstel van de Bond KBO en/of de Bond KBVO.
2. In geval sprake is van een voorstel van de klachtencommissie genoemd in het eerste lid
onder a, vindt overleg plaats van de klachtencommissie met de Bond KBO en/of de Bond
KBVO.
3. Ingeval sprake is van een voorstel van de Bond KBO en/of de Bond KBVO genoemd in
het eerste lid onder b, wordt overlegd met de klachtencommissie.
4. Indien onderling overeenstemming is bereikt wordt het gewijzigde reglement vastgesteld.
Dit reglement is in werking getreden op 1 januari 2000 en gewijzigd per 1 november 2003, 1
januari 2007, 1 augustus 2009 en 5 april 2011.
Aldus tot stand gekomen in onderlinge overeenstemming tussen de Bond KBO en de Bond
KBVO én de Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs.

TOELICHTING OP ARTIKEL 12, LID 2:
De commissie vindt dat hiermee voldaan is aan de strekking van artikel 7, lid 8 van de
model-klachtenregeling ten aanzien van de berichtgeving omtrent de ontvangst van de
klacht. Overigens blijkt naleving van de termijn van vijf werkdagen als genoemd in artikel 7,
lid 8 van de model-klachtenregeling in de praktijk problematisch te zijn.

TOELICHTING OP ARTIKEL 18:
In artikel 11, lid 1 van de model-klachtenregeling is bepaald dat de hoorzitting plaatsvindt
binnen vier weken na ontvangst van de klacht. Uitgaande van de gestelde termijnen in dit
reglement is de termijn van vier weken niet haalbaar.

61

veiligheidsplan Kbs De Boomgaard

8. Meldcode/Protocol: Hoe door INOS-medewerkers om te gaan
met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling
Vastgesteld, 5 oktober 2011
INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda
Stroomschema Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling
INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda
Vooraf enkele opmerkingen:
Voor noodsituaties kan bijlage 4 van deze meldcode als ondersteuning dienen.
Handel nooit alleen! Blijf steeds in contact met deskundige collega’s om je heen: IB-er,
Schoolvertrouwenspersoon, directeur.
Blijf steeds in contact met de ouder(s). Hoe beter het contact, hoe lager de drempel voor
gesprek.
Leg elke stap die in dit protocol wordt gezet schriftelijk vast. Daarbij zijn feitelijk gegevens
van groot belang naast de gebruikte argumenten om een bepaalde keuze te maken.
Elke stap die in het stroomschema wordt genoemd, wordt meer in detail uitgewerkt in de
verdere tekst van deze meldcode.
LET OP: Deze meldcode heeft betrekking op
geweld of mishandeling van een kind in de
privé-sfeer. Bij het waarnemen van of een
redelijk vermoeden van (seksueel) misbruik of
geweld dat wordt verricht door een INOSmedewerker naar leerlingen, geldt een
meldplicht bij de directeur of het College van
Bestuur. Het bevoegd gezag overlegt
vervolgens met de vertrouwensinspecteur en
heeft daarna bij een redelijk vermoeden van
een zedenmisdrijf de verplichting om hiervan
aangifte te doen.
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Start

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

• U ervaart een professioneel ‘niet-pluis-gevoel’.
• Dit heeft betrekking op huiselijk geweld en/of kindermishandeling. (Definities: hoofdstuk
1. Achtergrondinformatie: Bijlage 5.)

• Breng de signalen in kaart met behulp van een signaleringslijst (Bijlage 8 voor 4-12 jaar
en Bijlage 9 voor 12-18 jaar).
• Achtergrondinformatie over huiselijk geweld: Bijlage 5.

• Collegiale consultatie met IB-er, Schoolvertrouwenspersoon of school CJG-er
• Advies is mogelijk bij Veilig Thuis (voorheen: AMK, Steunpunt Huiselijk Geweld (Lees eerst
bijlage 1 en 2)) of deskundige op het gebied van letselduiding.

• Gesprek met ouders (en leerling). Zie bijlage 6 voor hulp bij dit gesprek. Zie bijlage 3 over
de eventuele rol van de leerling bij het gesprek.
• Advies is mogelijk bij Veilig Thuis (voorheen: AMK, of Steunpunt Huiselijk Geweld (Lees
eerst bijlage 1 en 2)).

Als een gesprek met ouders echt niet
mogelijk is, zal een zorgvuldige afweging
gemaakt moeten worden tussen het gewicht
van de geheimhoudingsplicht en het belang
van bescherming van de betrokken leerling.
Zie hiervoor bijlage 2.

• Maak een multidisciplinaire afweging van de ernst van de situatie.
• Doe dit samen met het zorg(advies)team of de school CJG-er.
• Bij twijfel altijd raadplegen van Veilig Thuis (voorheen: Steunpunt Huiselijk Geweld of het
Advies- en Meldpunt Kindermishandeling).

• Beslissen: Zelf hulp organiseren of Melden?
• Bij zelf helpen: gesprekken voeren > hulp organiseren > effect volgen > evalueren (daarna
afronden, of alsnog melding doen).
• Bij melden: Vooraf bespreken met ouders (zie bijlage 7). Dan melden (Zie bijlagen 1 en 2).

• Volgen en afsluiten: Blijf na hulp/melding in contact met ouder(s) en leerling.
• Blijf goede afspraken maken over zorgcoördinatie en onderwijs aan de betreffende
leerling.

Inhoud
1. INLEIDING 644
2. STAPPENPLAN BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING
656
Stap 1: In kaart brengen van signalen
656
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65
Stap 3: Gesprek met de ouders en/of de leerling 66
Stap 4: Weeg de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling 66
Stap 5: Beslissen: zelf hulp organiseren of melden 66
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3. BIJLAGEN 67
Bijlage 1: Achtergrondinformatie over Veilig Thuis (voorheen: Steunpunt Huiselijk Geweld en
het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling)
67
Bijlage 2: Achtergrondinformatie over het beroepsgeheim en de meldcode
68
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Bijlage 3: Achtergrondinformatie over de rol van de leerling in gesprekken (leeftijdsinvloed)
71
Bijlage 4: Achtergrondinformatie over hoe te handelen in noodsituaties 71
Bijlage 5: Achtergrondinformatie met betrekking tot huiselijk geweld
72
Bijlage 6: Aandachtpunten voor een gesprek met ouders over zorgsignalen
73
Bijlage 7: Hoe vertel je ouders over melding bij Veilig Thuis (voorheen AMK)? 76
Bijlage 8: Signaleringslijst Kindermishandeling 4-12 jaar 78
Bijlage 9: Signaleringslijst Kindermishandeling 12-18 jaar 80
Bijlage 10: Wat als Veilig Thuis (voorheen AMK) de school belt om informatie te vragen over
een leerling? 83
Bijlage 11: Hoe beoordeel ik lichamelijk letsel?
84
Bijlage 12: Overzicht van namen, telefoonnummers en websites 85
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1. INLEIDING
VISIE VAN INOS
INOS geeft je ontwikkeling kleur. Het werken met kinderen vormt daarbij de kern van de
activiteiten. In de INOS visie staat daarover het volgende verwoord: ‘We maken ons er sterk
voor dat iedere leerling het onderwijs en de zorg krijgt die het nodig heeft om de eigen
talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Onze scholen richten zich op de brede ontwikkeling
van leerlingen en op de juiste balans tussen alle competenties.’ Daarmee wordt benadrukt
dat de betrokkenheid van de medewerkers van INOS verder gaat dan alleen de cognitieve
ontwikkeling van kinderen. Ook het welzijn en de ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid
van kinderen die tot ontplooiing van talenten kan leiden is van belang.
Helaas krijgen kinderen soms te maken met huiselijke geweld of kindermishandeling. Het
hoort volgens INOS tot de verantwoordelijkheid van de medewerkers dat zij in contacten met
kinderen en hun ouders/verzorgers alert zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk
geweld of kindermishandeling en dat zij effectief reageren op deze signalen. Deze meldcode
is bedoeld ter ondersteuning van alle medewerkers van INOS zodat vastgelegd wordt welke
stappen van hen worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling en
welke ondersteuning daarbij voor handen is.

INKADERING VAN DEZE MELDCODE
Bij het opstellen van dit protocol is rekening gehouden met de geldende richtlijnen rondom
privacybescherming zoals die zijn vastgelegd in de INOS-gedragscode, het INOSPrivacyprotocol, de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op het Primair Onderwijs
en de Wet op de Expertisecentra. Daarbij is gebruik gemaakt van het landelijke basismodel
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling1.
Deze meldcode is in oktober 2011 voor het eerst vastgesteld. Recente wijzigingen in Wet- en
Regelgeving zijn aanleiding tot lichte bijstelling van de meldcode per 1 augustus 2013.

DEFINITIES
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.

AANPAK BINNEN INOS
Om het voor medewerkers mogelijk te maken om in een veilig werkklimaat huiselijk geweld
en kindermishandeling te signaleren en om de stappen van deze meldcode te zetten, draagt
INOS er zorg voor dat:
binnen de organisatie en aan ouders bekendheid wordt gegeven aan het doel en de inhoud
van deze meldcode (reeds uitgevoerd eind 2011, begin 2012);
1

Zie: www.meldcode.nl.

65

veiligheidsplan Kbs De Boomgaard

binnen schoolteams aandacht zal worden besteed aan deze meldcode waarbij melding zal
worden gemaakt van de deskundigen die beschikbaar zijn om medewerkers te ondersteunen
in het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling en in het zetten van de stappen
van deze code (reeds uitgevoerd in 2012);
de schoolvertrouwenspersonen en IB-ers zodanig geschoold en getraind zullen worden
zodat zij in staat zijn collega’s te ondersteunen bij het signaleren en het zetten van de
stappen van deze code (reeds uitgevoerd begin 2012, herhaald november 2014);
binnen het netwerk van schoolvertrouwenspersonen 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 (uitgevoerd in 2014);
Voor medewerkers die uit naam van hun functie deze meldcode toepassen, zal eventuele
noodzakelijke ondersteuning (juridisch en niet-juridisch van aard) door INOS worden
gefaciliteerd.
2. STAPPENPLAN BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING
Voorafgaand aan het stappenplan geldt het algemene advies dat zorgen en signalen steeds
met ouders besproken dienen te worden. Hoe langer wordt gewacht met het gesprek met
ouders, hoe hoger de drempel om het gesprek aan te gaan. Bijlagen 6 en 7 bij deze
meldcode kunnen ondersteunen in het voeren van dit soort gesprekken.

Stap 1: In kaart brengen van signalen
Breng de signalen die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling bevestigen
of ontkrachten in kaart en leg deze vast. Leg ook de contacten over de signalen vast,
evenals de stappen die worden gezet en de besluiten die worden genomen.
Maak bij het signaleren van huiselijk geweld of kindermishandeling gebruik van het
signalerings-instrument uit bijlage 8, of 9 van deze meldcode, of gebruik een ander
signaleringsinstrument indien dat op school voor handen is.
Beschrijf uw signalen zo feitelijk mogelijk. 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 bevoegde beroepskracht.
Betreffen de signalen huiselijk geweld of kindermishandeling gepleegd door een collega,
meld de signalen dan bij de directeur, of het College van Bestuur. In dat geval is dit
stappenplan niet van toepassing. Als er signalen zijn van seksueel misbruik, of seksuele
intimidatie van een leerling door een collega is er sprake van een wettelijke meldplicht voor
medewerkers van INOS en een aangifteplicht voor het bevoegd gezag.

Stap 2: Collegiale consultatie
Bespreek de signalen met de schoolvertrouwenspersoon, de IB-er of de school CJG-er.
Bijvoorbeeld in een groepsbespreking. De IB-er kan besluiten tot een bespreking in het
zorgteam van de school. Vraag zo nodig ook advies aan Veilig Thuis (voorheen: Advies-en
Meldpunt Kindermishandeling2, het Steunpunt Huiselijk Geweld3) of een deskundige op het

2
3

Zie: www.amk-nederland.nl of tel: 076-5146323 (AMK West-Brabant) of 0900-1231230 (landelijk).
Zie: www.huiselijkgeweldbrabant.nl of tel: 0900-1262626.
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gebied van letselduiding. (Lees voorafgaand aan deze contacten bijlage 1 van deze
meldcode.) Leg ook deze contacten vast door het maken van aantekeningen.

Stap 3: Gesprek met de ouders en/of de leerling
Bespreek de signalen met de ouders en/of de leerling. Hebt u ondersteuning nodig bij het
voorbereiden of het voeren van dit gesprek, raadpleeg dan de schoolvertrouwenspersoon,
de IB-er, de school CJG-er en/of Veilig Thuis (voorheen: het Advies-en Meldpunt
Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk Geweld). Ook bijlage 6 van deze meldcode
kan als ondersteuning dienen.
GESPREKSAGENDA:
leg het doel uit van het gesprek;
beschrijf de feiten die u hebt vastgesteld en de waarnemingen die u hebt gedaan;
nodig uit om een reactie hierop te geven;
kom pas na deze reactie zo nodig en zo mogelijk met een interpretatie van hetgeen u hebt
gezien, gehoord en waargenomen.
Ook dit gesprek dient schriftelijk te worden vastgelegd.
Het doen van een melding ZONDER dat de signalen zijn besproken met de ouders en/of de
leerling, is alleen mogelijk als:
de veiligheid van de leerling, die van u zelf, of die van een ander in het geding is;
als u goede redenen hebt om te veronderstellen dat de ouders/leerling door dit gesprek het
contact met u zullen verbreken.
Zie hiervoor ook bijlage 2 van deze meldcode.

Stap 4: Weeg de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling
Weeg op basis van de signalen, van het ingewonnen advies en van het gesprek met de
leerling/ouders het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling. Weeg eveneens de aard
en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Deze afweging wordt bij
voorkeur multidisciplinair gemaakt. Bijvoorbeeld in het Zorg en AdviesTeam (ZAT). Leg ook
deze afweging schriftelijk vast.
Let op: Bij twijfel in deze stap altijd contact opnemen met Veilig Thuis (voorheen: Steunpunt
Huiselijk Geweld of het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling). (Lees voorafgaand aan
deze contacten bijlage 1 van deze meldcode.)
Stap 5: Beslissen: zelf hulp organiseren of melden
Ook deze stap is bij voorkeur het resultaat van een multidisciplinaire afweging. Bijvoorbeeld
door het Zorg- en AdviesTeam (ZAT). Daarbij dienen concrete afspraken gemaakt te worden
over wie welke actie onderneemt. De eindverantwoordelijkheid voor deze keuze ligt bij de
directeur van de school.
OPTIE 1: ZELF HULP ORGANISEREN EN DE EFFECTEN VOLGEN:
Meent u, op basis van uw afweging in stap 4, dat u zelf de leerling en het gezin redelijkerwijs
voldoende tegen het risico op huiselijk geweld of op kindermishandeling kunt beschermen:
organiseer dan de noodzakelijke hulp (daarbij is indien nodig/gewenst de betrokkenheid van
het zorgteam/zorgadviesteam of de school CJG-er mogelijk);
volg de effecten van deze hulp;
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doe alsnog een melding als er signalen zijn dat het huiselijk geweld of de kindermishandeling
niet stopt of opnieuw begint.
OPTIE 2: MELDEN BIJ ANDEREN EN BESPREKEN MET DE OUDERS/LEERLING:
Kunt u de leerling niet voldoende tegen het risico op huiselijk geweld of op
kindermishandeling beschermen of twijfelt u er aan of u voldoende bescherming hiertegen
kunt bieden:
meld uw vermoeden bij Veilig Thuis (voorheen: Advies-en Meldpunt Kindermishandeling of
bij het Steunpunt Huiselijk Geweld (zie hiervoor bijlage 1 en bijlage 2));
sluit bij uw melding zoveel mogelijk aan bij feiten en gebeurtenissen en geef duidelijk aan
indien de informatie die u meldt (ook) van anderen afkomstig is;
overleg bij uw melding met Veilig Thuis wat u na de melding, binnen de grenzen van uw
gebruikelijke werkzaamheden, zelf nog kunt doen om de leerling en zijn gezinsleden tegen
het risico op huiselijk geweld of op mishandeling te beschermen;
geef een zorgsignaal af in het signaleringssysteem ‘Zorg voor Jeugd’. De IB-er,
schoolmaatschappelijk werker of school CJG-er heeft hier toegang toe. (Voor toelichting zie:
www.zorgvoorjeugd.nu) Met dit zorgsignaal, worden eventuele andere hulpverleners in het
gezin geïnformeerd over de betrokkenheid van de school bij dit gezin.
Bespreek uw melding vooraf met de ouders en/of de leerling:
Gespreksagenda:
leg uit waarom u van plan bent een melding te gaan doen en wat het doel daarvan is;
vraag uitdrukkelijk om een reactie;
in geval van bezwaren, overleg op welke wijze u tegemoet kunt komen aan deze bezwaren;
is dat niet mogelijk, weeg de bezwaren dan af tegen de noodzaak om de leerling of zijn gezin
te beschermen tegen het geweld of de kindermishandeling. Betrek in uw afweging de aard
en de ernst van het geweld en de noodzaak om de leerling of zijn gezin door het doen van
een melding daartegen te beschermen (zie hiervoor bijlage 2);
doe een melding indien naar uw oordeel de bescherming van de leerling of zijn gezin de
doorslag moet geven.
Van contacten met de ouders en/of de leerling over de melding kunt u afzien:
als de veiligheid van de leerling, die van u zelf, of die van een ander in het geding is;
als u goede redenen hebt om te veronderstellen dat de ouders/leerling daardoor het contact
met u zullen verbreken.
Leg alle ondernomen acties, afwegingen, gevolgen en vervolgstappen schriftelijk vast.

Stap 6: Volgen en afsluiten
Een melding is geen eindpunt. De leerling blijft immers onderwijs volgen. In stap 4 of 5 is
afgesproken wie de zorg coördineert en welke hulp/actie er wordt ondernomen. Voor een
goede voortgang en behoud van de relatie tussen ouders, leerling en school is nazorg
geboden. Deze nazorg vindt plaats in nauwe (interdisciplinaire) afstemming met het
zorgteam, het Zorg en AdviesTeam (ZAT) of de school-CJG-er.
Tenslotte wordt de aanpak geëvalueerd met alle betrokkenen.

3. BIJLAGEN
Bijlage 1: Achtergrondinformatie over Veilig Thuis (voorheen: Steunpunt Huiselijk Geweld en
het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling)
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+

Opmerking: met ingang van 1 januari 2015 zijn het Steunpunt Huiselijk Geweld en het
Advies- en Meldpunt Kindermishandeling opgegaan in een nieuwe organisatie Veilig Thuis.
Op het moment van schrijven van deze meldcode is nog niet 100% duidelijk hoe de nieuwe
organisatie bereikbaar is, vandaar dat ook verwezen wordt naar ‘oude’ websites en
telefoonnummers van SHG en AMK.
ADVIES:
Bij iedere stap van de meldcode geldt dat er altijd contact op kan worden genomen met
Veilig Thuis Bij Veilig Thuis is veel kennis aanwezig over mogelijke signalen van huiselijk
geweld en kindermishandeling. De medewerkers kunnen ook adviseren over de te zetten
stappen en over het voeren van gesprekken over de signalen. Bij het vragen van advies zet
Veilig Thuis zelf geen stappen in de richting van de ouders/leerling of die van anderen. Het
advies is dus uitsluitend gericht tot de adviesvrager.
NB: Adviesgesprekken vinden plaats op basis van anonieme (leerling)gegevens, voor een
adviesgesprek behoeft u uw beroepsgeheim dus niet te verbreken.

MELDEN:
Als er bij het volgen van de stappen wordt besloten tot het doen van een melding, neemt
Veilig Thuis het onderzoek naar het huiselijk geweld of de kindermishandeling over. Veilig
Thuis houdt melders op de hoogte van de uitkomsten van het onderzoek en van de acties
die in gang worden gezet.
NB: Bij een melding moeten ouder-/leerlinggegevens worden verstrekt omdat Veilig Thuis
anders geen acties in gang kan zetten naar aanleiding van de melding. De praktijkervaring
leert dat daarbij de anonimiteit van de melder niet gegarandeerd is. Mede hierdoor zal de
melding meestal door de directeur, schoolmaatschappelijk werker of school CJG-er worden
verricht. Deze manier van melden biedt bovendien enige bescherming van de relatie tussen
de leerkracht en de ouder(s)/leerling.
Gaat het om huiselijk geweld waarbij meerderjarigen zijn betrokken, dan kan de melding
worden gedaan bij het Steunpunt Huiselijk Geweld telefoon 0900 126 26 26. Betreft het
vermoeden mishandeling van kinderen of jongeren tot 18 jaar, dus ook als een kind getuige
is van huiselijk geweld tussen andere huisgenoten, dan kan contact worden gezocht met het
Advies en Meldpunt Kindermishandeling telefoon 0900 123 123 0.
Voor meer informatie over de werkwijze van Veilig Thuis het Advies en Meldpunt
Kindermishandeling wordt verwezen naar het Protocol van handelen Advies en Meldpunten
Kindermishandeling (juni 2009).
Bijlage 2: Achtergrondinformatie over het beroepsgeheim en de meldcode
ALGEMENE ZWIJGPLICHT:
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Iedere medewerker van INOS die individuele leerlingen begeleidt heeft een beroepsgeheim.
Deze zwijgplicht, zoals het beroepsgeheim ook wel wordt genoemd, verplicht om, kort
gezegd, geen informatie over de leerling aan derden te verstrekken, tenzij de ouders/leerling
hem daarvoor toestemming heeft gegeven, of daarvoor een wettelijke verplichting bestaat.
Doel van het beroepsgeheim is de drempel zo laag mogelijk te maken en het vertrouwen te
geven dat er vrijuit gesproken kan worden.
De hierboven beschreven algemene zwijgplicht is niet specifiek opgenomen in een bepaalde
wet, maar wordt afgeleid uit de privacybepalingen uit het Europees Verdrag voor de Rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden (artikel 8) en uit de Grondwet (artikel 10). Deze
bepalingen worden nog eens ondersteund door artikel 272 Wetboek van Strafrecht dat een
verbod bevat op het verbreken van geheimen die aan een beroepskracht zijn toevertrouwd.
SPECIFIEKE ZWIJGPLICHT:
Een aantal beroepsgroepen kent een specifieke zwijgplicht die is geregeld in een ‘eigen’ wet.
Dit geldt bijvoorbeeld voor medisch hulpverleners, zoals artsen en verpleegkundigen. Dit is
voor het onderwijs alleen van toepassing voor vertrouwensinspecteurs (artikel 6 van de Wet
op het onderwijstoezicht).
PARADOX VAN DE GEHEIMHOUDINGSPLICHT:
Er doet zich bij de omgang met de zwijgplicht een zekere paradox voor. De zwijgplicht is hét
instrument bij uitstek om er voor te zorgen dat mensen naar de beroepskracht toe komen en
ook bereid zijn om open over hun zorgen te spreken. Ze mogen er immers op vertrouwen dat
hun verhaal niet zomaar elders terecht komt. Maar een te rigide omgang met het
beroepsgeheim kan tot gevolg hebben dat leerlingen/ouders die dringend hulp nodig hebben
juist niet geholpen worden omdat de beroepskracht meent dat hij vanwege zijn
beroepsgeheim niet in mag grijpen. Al met al is de omgang met het beroepsgeheim een
vorm van evenwichtskunst: geheimhouding waar mogelijk, zorgvuldige doorbreking van het
geheim waar nodig. Hieronder wordt een handreiking geboden voor zover het gaat om
signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling.
VRAGEN VAN TOESTEMMING:
Bij het verstrekken van gegevens van een leerling aan een ander, dus ook bij het doen van
een melding aan Veilig Thuis (voorheen: Advies-en Meldpunt Kindermishandeling of aan het
Steunpunt Huiselijk Geweld), geldt als hoofdregel dat de medewerker zich inspant om
toestemming voor de melding te krijgen. Deze meldcode schetst daarvoor de werkwijze.
Geven ouder/leerling toestemming, dan kan een melding worden gedaan. Weigeren de
ouders/leerling ondanks de inspanning van de medewerker hun toestemming, dan houdt het
niet op maar maakt de medewerker een nieuwe afweging binnen het conflict van plichten.
CONFLICT VAN PLICHTEN:
Zo oud als de zwijgplicht is ook de notie dat een beroepskracht door het beroepsgeheim in
de knel kan komen. Er kunnen zich situaties voordoen waarin alleen door te spreken de
leerling geholpen kan worden, terwijl er voor dit spreken geen toestemming is. Er kan in dat
geval sprake zijn van een conflict van plichten. De plicht om te zwijgen vanwege het
beroepsgeheim botst met de plicht om te helpen juist door met een ander over de leerling te
spreken. Het gaat dan altijd om een leerling die zich in een ernstige situatie bevindt en die
alleen kan worden geholpen door een ander bij de aanpak te betrekken.
In de rechtspraak wordt in geval van een conflict van plichten erkend dat een beroepskracht
ook zonder toestemming mag spreken. Uiteraard moet een dergelijk besluit om de zwijgplicht
te doorbreken zorgvuldig worden genomen.
Beantwoording van de volgende vijf vragen leidt doorgaans tot een zorgvuldige
besluitvorming:
Kan ik door te spreken zwaarwegende belangen van mijn leerling behartigen?
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Is er een andere mogelijkheid om ditzelfde doel te bereiken zonder dat ik mijn
beroepsgeheim hoef te verbreken?
Waarom is het niet mogelijk om toestemming van de ouders/leerling te vragen of te krijgen
voor het bespreken van zijn situatie met iemand die kan helpen?
Zijn de belangen van de leerling die ik wil dienen met mijn spreken zo zwaar dat deze naar
mijn oordeel opwegen tegen de belangen die de ouders/leerling hebben bij mijn zwijgen?
Als ik besluit om te spreken aan wie moet ik dan welke informatie verstrekken zodat het
geweld of de mishandeling effectief kan worden aangepakt?
Als hulpmiddel bij de besluitvorming over het verbreken van de geheimhoudingsplicht wordt
verwezen naar de website www.huiselijkgeweldenberoepsgeheim.nl.
Ook de brochure ‘Horen, zien en zwijgplicht? Wegwijzer huiselijke geweld,
kindermishandeling en beroepsgeheim’ van het ministerie van Justitie geeft goede
achtergrondinformatie.
(http://www.huiselijkgeweld.nl/doc/publicaties/horen_zien_en_zwijgplicht_2009.pdf)
POSITIE VAN DE LEERLING:
Omdat leerlingen zich over het algemeen in een afhankelijke positie bevinden ten opzichte
van hun ouders waardoor ze minder goed in staat zijn zelf op te treden tegen mishandeling
of geweld, zal een beroepskracht eerder dan ‘gemiddeld’ kunnen besluiten dat hij zijn
zwijgplicht verbreekt.
NB: Voor een zorgvuldige besluitvorming is het noodzakelijk dat de situatie, voordat een
besluit om de zwijgplicht te doorbreken genomen wordt, besproken wordt met de
schoolvertrouwenspersoon en zo nodig ook (op basis van anonieme gegevens) advies
ingewonnen wordt bij Veilig Thuis.
BEOORDELING VAN EEN BESLUIT OVER HET DOORBREKEN VAN HET
BEROEPSGEHEIM:
Zou achteraf een toetsende organisatie gevraagd worden om een oordeel te geven over het
optreden van de beroepskracht, dan wordt vooral de zorgvuldigheid beoordeeld waarmee
het besluit om de geheimhouding te verbreken tot stand is gekomen. Daarbij wordt onder
andere gelet op:
collegiale consultatie;
raadpleging van Veilig Thuis;
aanwezigheid van voldoende relevante feiten of signalen en zorgvuldige verzameling van
deze feiten en signalen;
zorgvuldige en concrete afweging van belangen;
de contacten die er met de ouders/leerling zijn geweest over de melding. Concreet gaat het
er dan om of de beroepskracht zich, gelet op zijn mogelijkheden en op de omstandigheden
waarin de leerling verkeert, heeft ingespannen om ouders/leerling toestemming te vragen of
om ouders/leerling te informeren, indien het verkrijgen van toestemming niet mogelijk bleek.
Het is, ook in verband met de toetsbaarheid van het besluit achteraf, belangrijk om een
besluit over het doen van een melding zonder dat daarvoor toestemming is gegeven
zorgvuldig vast te leggen. Niet alleen de melding dient te worden vastgelegd, ook de
belangen die zijn afgewogen en de personen die van te voren over het besluit zijn
geraadpleegd.

TIP:
Beloof geen geheimhouding aan ouders en kinderen. Professioneel ingrijpen is
soms de enige manier op kindermishandeling te stoppen.
Door geheimhouding te beloven kunt u zelf geen kant meer op.
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Achtergrondinformatie over de rol van de leerling in gesprekken
(leeftijdsinvloed)
De Wet bescherming persoonsgegevens bepaalt dat een leerling vanaf zijn 16e jaar zelf
toestemming geeft aan een beroepskracht voor het verstrekken van zijn gegevens aan een
ander (al dan niet in de vorm van het doen van een melding). De Wet op de jeugdzorg en de
Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst geven dit recht zelfs al vanaf 12
jaar. Toch moet over een melding, als het gaat om een jongere vanaf 12 of 16 jaar die nog
thuis woont, ook gesproken worden met de ouders. Want bij de melding worden doorgaans
niet alleen gegevens over de jongere verstrekt maar ook over zijn ouder(s).
Leerlingen in de basisschoolleeftijd mogen niet zelf beslissen over het verstrekken van
gegevens aan derden. Hierover moet het gesprek met de ouders (voogd of verzorgers)
gevoerd worden.

Achtergrondinformatie over hoe te handelen in noodsituaties
Bij signalen die wijzen op acuut en zodanig ernstig geweld dat de leerling daartegen
onmiddellijk moet worden beschermd, kunt u meteen advies vragen aan Veilig Thuis
(voorheen: Advies en Meldpunt Kinder mishandeling of aan het Steunpunt Huiselijk Geweld).
Komt men daar, op basis van de signalen, tot het oordeel dat onmiddellijke actie is geboden,
dan kunt u zo nodig in hetzelfde gesprek een melding doen zodat op korte termijn de
noodzakelijke acties in gang kunnen worden gezet. In noodsituaties kunt u overigens ook
contact zoeken met de Raad voor de Kinderbescherming of met de crisisdienst van het
Bureau Jeugdzorg en/of de politie vragen om hulp te bieden.

LET OP: Doe dit niet alleen! Overleg uw handelen vooraf met de directeur en de IB-er of de
vertrouwenspersoon. In dit overleg wordt afgewogen of er werkelijke sprake is van een
noodsituatie en wordt afgesproken wie de eventuele melding zal gaan doen. Meestal zal de
directeur of school-CJG-er de melding verrichten ter bescherming van de relatie tussen
leerkracht en ouder(s). De anonimiteit van de melder is niet gegarandeerd.

Belangrijke telefoonnummers voor noodsituaties:
Veilig Thuis:

0800 2000

Steunpunt Huiselijk Geweld:

0900 126 26 26.

Advies en Meldpunt Kindermishandeling:

0900 123 123 0.

Bureau Jeugdzorg Breda:

076 560 04 00

Politie voor noodgevallen:

112

Ten slotte: In geval van ernstige incidenten, of (verwachte) belangstelling van de pers, dient
het College van Bestuur van INOS geïnformeerd te worden.
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Achtergrondinformatie met betrekking tot huiselijk geweld
KENMERKEN VAN HUISELIJK GEWELD
Er is altijd sprake van een machtsverschil tussen de dader en het slachtoffer. Bijvoorbeeld
tussen man en vrouw of tussen ouders en kind.
Daders kiezen de meest kwetsbare slachtoffers.
RISICOFACTOREN VOOR RELATIONEEL GEWELD ZIJN
een laag zelfbeeld/weinig zelfvertrouwen
lage sociaal-economische status
overmatig alcohol- en drugsgebruik
relationele factoren, bijvoorbeeld slechte communicatie, snelle relatievorming
opgegroeid in een gezin waarin gebrek is aan aandacht
opgroeien in een gezin waarin mishandeling en verwaarlozing spelen
(Bron: Van Schaik 2005, Mastenbroek 1995)
VORMEN VAN HUISELIJK GEWELD
Huiselijk geweld kan fysiek, seksueel en psychisch van aard zijn, en omvat gedragingen als
fysieke verwaarlozing, slaan, schoppen, vastbinden, anderszins pijn doen en/of verwonden,
psychische verwaarlozing, intimideren, sociaal isoleren, vernederen, uitbuiten, manipuleren,
aanranden, verkrachten, tot seksueel gedrag dwingen, onthouding van voorbehoedmiddelen
en het opzettelijk besmetten met een soa.
Geweld in relaties kent meestal een geleidelijke opbouw. Aan het begin worden
gewelddadige relaties gekenmerkt door controlerend gedrag, jaloezie, extreem veel
aandacht voor het doen en laten van de ander en een zeer snelle relatievorming. Duidelijk is
dat de angst voor onafhankelijkheid van het slachtoffer en de angst voor kwetsbaarheid en
afhankelijkheid van de dader op elkaar ingrijpen: de dader gaat macht uitoefenen via geweld,
het slachtoffer is erg afhankelijk (Mastenbroek 1995). Meestal is de dader een man en het
slachtoffer een vrouw, maar ook andersom komt voor. Ook is bekend dat huiselijk geweld
voorkomt in homoseksuele en lesbische relaties.
GEVOLGEN VAN HUISELIJKE GEWELD
Slachtoffers van geweld kunnen zowel op fysiek, seksueel als op emotioneel gebied klachten
ontwikkelen. In het algemeen is vastgesteld dat de levenskwaliteit daalt naarmate er meer
geweldvormen werden ondervonden. De toename van de ernst en van de duur van het
geweld leidt tot een verdere afname van de levenskwaliteit.
Slachtoffers ervaren in de eerste plaats directe fysieke aandoeningen. Soms schamen
slachtoffers zich over het geweld en het fysieke letsel en trekken zich terug uit het sociale
leven. Daardoor wordt het moeilijker om steun te vinden in de sociale omgeving. Psychische
klachten manifesteren zich vooral wanneer het geweld niet stopt en er geen zicht is op
verbetering van de situatie. Gevoelens van schaamte en schuld versterken het isolement.

Bron: http://www.huiselijkgeweld.nl
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Aandachtpunten voor een gesprek met ouders over zorgsignalen
Vooraf: het contact of een gesprek met ouders is altijd gekoppeld aan een doel. Bijvoorbeeld
informatie verzamelen, delen van zorg over de leerling, of ouders motiveren voor hulp.
Bepaal voor aanvang van het contact wat je doel is.
BELANGSTELLENDE VRAGEN
Bij zorg over een leerling, kun je een aantal zaken in het gewone contact met ouders
navragen. Bijvoorbeeld: Is de leerling al naar de dokter geweest? Wat is er gebeurd? Hoe
gaat het thuis? Hoe beleeft de leerling de geboorte van het broertje? Etc. Dit zijn gewone
belangstellende vragen, maar ze kunnen wel extra informatie geven waardoor je zorg blijft,
groter wordt of verdwijnt. Let ook op de andere gezinsleden. Welk beeld heb je van de
andere kinderen in het gezin, de andere ouder?
ZORGEN DELEN
Als je zorg hebt over een leerling, bespreek dat dan zo snel mogelijk met ouders. De meeste
ouders willen hun kind helemaal niet mishandelen, maar door hun eigen problemen gebeurt
het soms toch. Niets is zo vervelend voor ouders als zorgen die achter hun rug om worden
besproken, zonder dat zij daar zelf in gekend zijn. Het is daarom belangrijk om je zorgen met
ouders te delen, zodat ze hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. Heb je direct contact met
ouders, benoem dan wat je ziet. Voorkom dat er een lijst ‘onbesproken zorgen’ ligt, waardoor
ouders zich afvragen waarom zij niet eerder op de hoogte zijn gesteld. Ouders zijn immers
de belangrijkste gesprekspartners en informatiebron.
Wanneer je een vermoeden hebt van kindermishandeling kan het heel lastig lijken om met
ouders in gesprek te gaan. Toch zal een dergelijk gesprek nodig zijn voor een juiste
beeldvorming. In zo’n gesprek kan bijvoorbeeld blijken dat er iets anders aan de hand is. Het
kan ook net het duwtje zijn dat ouders nodig hebben om hulp te gaan zoeken. En in situaties
waarin ouders terughoudend, defensief of agressief reageren, heb je een reden te meer om
je ernstige zorgen te maken. Daarnaast is het goed om jezelf de vraag te stellen: welke
ouder vindt het nu vervelend dat iemand oog heeft voor zijn of haar kind? En houd rekening
met het feit dat de leerling ook door iemand anders dan de ouders mishandeld kan worden.
Probeer in het gesprek met ouders de zorgen die je hebt te delen door naast de ouder te
gaan staan in plaats van tegenover de ouder.
WANNEER NIET GELIJK IN GESPREK GAAN MET OUDERS
Wanneer de veiligheid van de leerling in het geding is, wanneer je een ernstige vorm van
mishandeling vermoedt, bij dreiging of agressie van ouders, wanneer ouders eerder een
gesprek geweigerd hebben, wanneer ouders weigeren de nodige hulp te zoeken of dreigen
hun kind van de instelling weg te halen of dreigen het contact te beëindigen, overleg dan de
situatie eerst met het zorgteam. Afhankelijk van de gegeven informatie of omstandigheden
kan eventueel met behulp van het Veilig Thuis (voorheen AMK) nagegaan worden of
gespecialiseerde hulpverlening of de politie benaderd dient te worden om een veilige situatie
voor een gesprek te creëren.
VOORBEREIDING VAN EEN GESPREK MET OUDERS
De zorg over de leerling kan van dien aard zijn dat een apart oudergesprek nodig is. Bedenk,
voordat je hierover een afspraak maakt, liefst in samenwerking met de IB-er of
vertrouwenspersoon, wat het doel is van het gesprek, wie het gesprek met de ouders gaat
voeren en wat je aan ouders vertelt als reden voor het gesprek. Bedenk ook of je het
wenselijk of noodzakelijk vindt het gesprek samen met een collega te voeren en of het voor
je eigen veiligheid nodig is dat een collega op de hoogte is van het gesprek en in de buurt is.
Overweeg van te voren ook waar je het gesprek wilt houden, hoe laat, en of er opvang is
voor de leerling en eventuele andere kinderen. En beslis of je met beide ouders afspreekt of
met één ouder? Bedenk ook welke rol de leerling eventueel in het gesprek krijgt.
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IN GESPREK MET OUDERS
Bespreek in het gesprek met ouders in ieder geval de zorg die je hebt over de leerling. Vertel
feitelijk wat de zorgen zijn en vraag na of ouders deze zorg herkennen. Vertel ook wat goed
gaat met de leerling. Houd bij het delen van de zorg rekening met mogelijke reacties van
schrik, boosheid of verdriet en wees je ervan bewust dat dit doorgaans normale reacties zijn
op een vervelende boodschap. Het is niet makkelijk voor ouders om te horen dat het op
sommige gebieden niet goed gaat met hun kind. Voor sommige ouders is het gesprek een
opluchting, omdat ze zich erkend voelen in de eigen zorg over hun kind. Kijk tijdens het
gesprek wat het verhaal bij ouders losmaakt, hoe ze reageren en of ouders al hulp krijgen.
Bepaal van tevoren welke hulp je als school aan ouders biedt en voor welke hulp andere
instanties zijn (eventueel via het Zorg en AdviesTeam of de school-CJG-er).
TIPS VOOR HET GESPREK MET OUDERS
Maak het doel van het gesprek duidelijk
Omschrijf bij het delen van zorgen concreet wat je zorg is zonder het woord
kindermishandeling te gebruiken
Vertel de ouders wat er feitelijk is opgevallen aan de leerling
Geef ook aan wat wel goed gaat met de leerling
Vraag of ouders de genoemde concrete waarnemingen herkennen en hoe ze deze verklaren
Vraag hoe ouders de leerling thuis beleven
Respecteer de (ervarings-)deskundigheid van ouders m.b.t. hun kind
Nodig de ouders uit om te praten door open vragen te stellen (wie, wat, waar, hoe,
wanneer..)
Praat vanuit jezelf (ik zie dat..)
Wees eerlijk en open, pas op voor vrijblijvendheid
Vraag hoe ouders de geuite zorgen beleven
Leg afspraken en besluiten na afloop van het gesprek kort en zakelijk vast en geef de ouders
een kopie
Kies in het gesprek die invalshoek die aansluit bij de specifieke cultuur en gewoonten van
een gezin
Laat een kind niet tolken voor zijn ouders
Doe geen toezeggingen die je niet waar kunt maken
Ga na of er al hulp in het gezin is
Als ouders zich dreigend uitlaten (wat uitzonderlijk is), benoem dat de ouder dreigt en stop
het gesprek
Wanneer de ouders helemaal opgaan in hun eigen emoties, haal de ouder dan terug naar
het hier en nu, bijvoorbeeld door te vragen of er nog geld in de parkeermeter moet, of suiker
of melk in de koffie
INLEIDENDE ZINNEN:
Wanneer je met ouders jouw zorg over hun kind wilt bespreken, kun je gebruik maken van
“hulpzinnen”. Hieronder volgen enkele voorbeelden.
Ik wil met u praten over de verandering in het gedrag van …{NAAM LEERLING}…
Ik maak me zorgen over … {NAAM LEERLING}…, omdat.....
Er is een verandering ontstaan in de groep, sindsdien is …{NAAM LEERLING}… .....
DE WERKELIJKE BOODSCHAP:
Vanuit het benoemen van feiten, kan die als volgt luiden:
Mij valt op.... , het lijkt of.....
Ik merk, ik hoor, ik zie, ik denk.......,
…{NAAM LEERLING}… is de laatste tijd wat stiller, ongeconcentreerder, rumoeriger,
drukker, afweziger, verdrietiger, boos, geheimzinniger) en daar maak ik me zorgen over.
…{NAAM LEERLING}… heeft de laatste tijd wat moeite met andere kinderen, mij valt op...
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…{NAAM LEERLING}… is de laatste tijd zo aanhankelijk en vraagt veel aandacht (heeft
moeite met de regels) Hoe ervaart u dat zelf? ... Weet u misschien wat de oorzaak hiervan
kan zijn?
Hoe gaat het bij u thuis?
Is er iets gaande in de omgeving van …{NAAM LEERLING}… (vriendjes, op straat, familie)
Het lijkt of …{NAAM LEERLING}… gepest wordt (of uitgescholden/ bang/ straf krijgt/ klem
zit/ gedwongen wordt/niet gelukkig is) en daar last van heeft, wat merkt u daarvan?
HET VERVOLG:
Ik wil graag nog eens met u praten om te kijken of er verandering in het gedrag van
…{NAAM LEERLING}… heeft plaatsgevonden.

TOT SLOT
Vraag de IB-er, vertrouwenspersoon of school CJG-er om advies of ondersteuning voor
gespreksvoering met ouders
Kijk of een collega met jou het gesprek wil oefenen
In bijlage 7 staan tips over hoe je ouders vertelt dat je jouw zorg om hun kind bij Veilig Thuis
meldt.

Bron: Noord-Hollands protocol. Zorgsignalering en handelen bij kindermishandeling. Voor
beroepskrachten die werken met kinderen tot 18 jaar en/of hun (aankomende) ouders, een
uitgave van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland. Juni 2007.
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Hoe vertel je ouders over melding bij Veilig Thuis (voorheen AMK)?
In sommige situaties is een melding bij Veilig Thuis (voorheen AMK) nodig. Bij een open
melding, waarin ouders op de hoogte worden gesteld dat jij de melder bent, horen de meeste
ouders dat liever van jou dan van Veilig Thuis. Hierdoor komt het contact vanuit Veilig Thuis
minder onverwachts, en hebben ouders niet het gevoel dat je achter hun rug om te werk bent
gegaan. De mededeling aan ouders, dat je gaat melden, kan moeilijk zijn. Vaak gaat hier al
een proces aan vooraf, zijn er één of meerdere gesprekken geweest en blijken ouders niet of
onvoldoende ontvankelijk voor jouw bezorgdheid.
Melding bij Veilig Thuis vindt in principe altijd plaats in overleg met het zorgteam van de
school. Daar wordt ook afgesproken wie de feitelijke melding gaat doen. Bij die melding
dienen ook de vervolgstappen die de school onderneemt besproken te worden.
HET GESPREK MET DE OUDER(S) OVER DE MELDING BIJ VEILIG THUIS
Neem de tijd voor het gesprek, wees serieus en laat merken dat je bezorgd bent over hun
kind
Vat jouw zorg waarbij je denkt aan (vermoedelijke) kindermishandeling zo concreet mogelijk
samen voor de ouders
Noem ook, indien van toepassing, kort de gesprekken en stappen die je reeds met ouders
doorlopen hebt
Stel ouders op de hoogte dat je jouw zorg over hun kind waarbij je het vermoeden hebt van
kindermishandeling gaat melden bij Veilig Thuis, vraag geen toestemming
Leg duidelijk uit dat je merkt dat ouders niet dezelfde zorg of oplossing delen als jij (de
school) of dat je het nodig vindt dat gespecialiseerde mensen de zorgwekkende situatie
onderzoeken
Vertel ouders dat je je zodanig (ernstig) zorgen maakt, dat het jouw verantwoordelijkheid is
om daarbij de hulp van Veilig Thuis in te schakelen
Beschrijf Veilig Thuis als een instelling waar iedereen die zich zorgen maakt over kinderen
en denkt aan (vermoedelijke) kindermishandeling terecht kan
Vertel dat je het aan Veilig Thuis overlaat om verder in gesprek te gaan over de zorgen
Voer het gesprek eventueel samen met een andere collega uit het team of met de schoolCJG-er.
VOORBEELDZINNEN:
In het gesprek over de melding bij Veilig Thuis kun je gebruik maken van één van de
volgende hulpzinnen. Kies een zin die past bij de situatie. Let op, het zijn voorbeeldzinnen.
Elke situatie is anders. Het zorgteam, of Veilig Thuis kan meedenken in de aanpak van een
gesprek.
Ik denk dat het goed is wanneer u met Veilig Thuis verder gaat praten over de zorg die u en
ik hebben over …{NAAM LEERLING}… . Veilig Thuis is gespecialiseerd in het onderzoeken
van (vermoedelijke) situaties van kindermishandeling.
In mijn werk als .... (vul je beroep in) is het mijn taak te letten op het welzijn van de kinderen.
Ik (of de school) maak me zodanig zorgen om …{NAAM LEERLING}… , dat ik dit ga melden
bij Veilig Thuis. Omdat ik me kan voorstellen dat dit geen prettige boodschap voor u is, vertel
ik het zelf aan u, in plaats van dat u het van een medewerker van Veilig Thuis hoort.
Ik (evt. ..en mijn collega’s) maak me zorgen over …{NAAM LEERLING}… en heb daarbij een
vermoeden van ... (vul in: mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik). Vandaar dat ik
(wij) onze zorg over …{NAAM LEERLING}… ga(an) melden bij Veilig Thuis zodat zij vanuit
hun specifieke deskundigheid en bevoegdheden de zorgwekkende situatie kunnen
onderzoeken.
Ik begrijp dat deze mededeling naar voor u is, maar het is mijn verantwoordelijkheid vanuit
mijn werk om (ernstige) zorgen met ouders te delen. Wanneer (vul in....deze zorg niet
gedeeld wordt; ...geen passende hulp gevonden wordt; ... specifiek onderzoek nodig is), is
het mijn taak de hulp van Veilig Thuis in te schakelen. Ik doorloop deze stappen volgens een
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protocol, dat wij als school/schoolbestuur in werking stellen wanneer we (vul in ...zorg
hebben over een leerling; ...... (vermoedelijke) situaties van kindermishandeling signaleren.
Na het benoemen van signalen, gesprekken en stappen: De signalen zijn nog steeds
aanwezig, helaas hoort dat vaak bij kinderen die mishandeld zijn of worden. Vandaar dat we
melden bij Veilig Thuis.
Bron: Noord-Hollands protocol. Zorgsignalering en handelen bij kindermishandeling. Voor
beroepskrachten die werken met kinderen tot 18 jaar en/of hun (aankomende) ouders, een
uitgave van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland. Juni 2007.
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Signaleringslijst Kindermishandeling 4-12 jaar
Deze lijst geeft een overzicht van signalen van kindermishandeling bij kinderen in de leeftijd
van 4-12 jaar. De signalenlijst is een hulpmiddel om een vermoeden van kindermishandeling
te onderbouwen, niet om kindermishandeling te ‘bewijzen’. Vrijwel alle genoemde signalen
kunnen namelijk een andere oorzaak hebben. Hoe meer van de genoemde signalen het kind
uitzendt, hoe groter de kans dat er sprake is van kindermishandeling. Maar er zijn ook
kinderen waarvan niet of nauwelijks valt op te merken dat ze worden mishandeld.

DE SIGNALEN
Lichamelijk welzijn:
Blauwe plekken, brandwonden, botbreuken, snij- , krab- en bijtwonden
Groeiachterstand
Te dik
Slecht onderhouden gebit
Regelmatig buikpijn, hoofdpijn of flauwvallen
Kind stinkt, heeft regelmatig smerige kleren aan
Oververmoeid
Vaak ziek
Ziektes herstellen slecht
Kind is hongerig
Eetstoornissen
Achterblijvende motoriek
Niet zindelijk op leeftijd dat het hoort
Gedrag van het kind, algemeen:
Timide, depressief
Weinig spontaan
Passief, lusteloos, weinig interesse in spel
Apathisch, toont geen gevoelens of pijn
In zichzelf gekeerd, leeft in fantasiewereld
Labiel
Erg nerveus
Hyperactief
Negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, faalangst
Negatief lichaamsbeeld
Agressief, vernielzucht
Overmatige masturbatie
Gedrag tegenover andere kinderen:
Agressief
Speelt weinig met andere kinderen
Wantrouwend
Niet geliefd bij andere kinderen
Gedrag tegenover ouders:
Angstig, schrikachtig, waakzaam
Meegaand, volgzaam
Gedraagt zich in bijzijn van ouders dan zonder ouders
Gedrag tegenover andere volwassenen:
Angst om zich uit te kleden
Angst voor lichamelijk onderzoek
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Verstijft bij lichamelijk contact
Angstig, schrikachtig, waakzaam
Meegaand, volgzaam
Agressief
Overdreven aanhankelijk
Wantrouwend
Vermijdt oogcontact
Overig gedrag:
Plotselinge gedragsverandering
Gedraagt zich niet naar zijn leeftijd
Slechte leerprestaties
Rondhangen na school
Taal- en spraakstoornissen
Gedrag van de ouder:
Onverschillig over het welzijn van het kind
Laat zich regelmatig negatief uit over het kind
Troost het kind niet
Geeft aan het niet meer aan te kunnen
Is verslaafd
Is ernstig (psychisch) ziek
Kleedt het kind te warm of te koud aan
Zegt regelmatig afspraken af
Houdt het kind vaak thuis van school
Heeft irreële verwachtingen van het kind
Zet het kind onder druk om te presteren
Gezinssituatie:
Samengaan van stressvolle omstandigheden, zoals slechte huisvesting, financiële
problemen en relatieproblemen
Sociaal isolement
Alleenstaande ouder
Partnermishandeling
Gezin verhuist regelmatig
Slechte algehele hygiëne
SIGNALEN SPECIFIEK VOOR SEKSUEEL MISBRUIK
Lichamelijk welzijn:
Verwondingen aan geslachtsorganen
Vaginale infecties en afscheiding
Jeuk bij vagina of anus
Pijn in bovenbenen
Pijn bij lopen of zitten
Problemen bij plassen
Urineweginfecties
Seksueel overdraagbare aandoeningen
Gedrag van het kind:
Drukt benen tegen elkaar bij lopen
Afkeer van lichamelijk contact
Maakt afwezige indruk bij lichamelijk onderzoek
Extreem seksueel gekleurd gedrag en taalgebruik
Zoekt seksuele toenadering tot volwassenen
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Signaleringslijst Kindermishandeling 12-18 jaar
Deze lijst geeft een overzicht van signalen van kindermishandeling bij kinderen (jongeren) in
de leeftijd van 12-18 jaar. De signalenlijst is een hulpmiddel om een vermoeden van
kindermishandeling te onderbouwen, niet om kindermishandeling te ‘bewijzen’. Vrijwel alle
genoemde signalen kunnen namelijk een andere oorzaak hebben. Hoe meer van de
genoemde signalen het kind (of de jongere) uitzendt, hoe groter de kans dat er sprake is van
kindermishandeling. Maar er zijn ook kinderen/jongeren waarvan niet of nauwelijks valt op te
merken dat ze worden mishandeld.

DE SIGNALEN
Lichamelijk welzijn:
Blauwe plekken, brandwonden, botbreuken, snij-, krab- en bijtwonden
Te dik
Slecht onderhouden gebit
Regelmatig buikpijn, hoofdpijn of flauwvallen
Kind stinkt, heeft regelmatig smerige kleren aan
Oververmoeid
Vaak ziek
Ziektes herstellen slecht
Kind is hongerig
Eetstoornissen
Achterblijvende motoriek
Gedrag van het kind, algemeen:
Timide, depressief
Weinig spontaan
Passief, lusteloos, weinig interesse in spel
Apathisch, toont geen gevoelens of pijn
In zichzelf gekeerd, leeft in fantasiewereld
Labiel
Erg nerveus
Hyperactief
Negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, faalangst
Negatief lichaamsbeeld
Agressief, vernielzucht
Overmatige masturbatie
Gedrag tegenover andere kinderen:
Agressief
Speelt weinig met andere kinderen
Vluchtige vriendschappen
Wantrouwend
Niet geliefd bij andere kinderen
Gedrag tegenover ouders:
Angstig, schrikachtig, waakzaam
Meegaand, volgzaam
Gedraagt zich in bijzijn van ouders dan zonder ouders
Agressief
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Gedrag tegenover andere volwassenen:
Angst om zich uit te kleden
Angst voor lichamelijk onderzoek
Verstijft bij lichamelijk contact
Angstig, schrikachtig, waakzaam
Meegaand, volgzaam
Agressief
Overdreven aanhankelijk
Wantrouwend
Vermijdt oogcontact
Overig gedrag:
Plotselinge gedragsverandering
Gedraagt zich niet naar zijn leeftijd
Slechte leerprestaties
Rondhangen na school
Taal- en spraakstoornissen
Alcohol- of drugsmisbruik
Weglopen
Crimineel gedrag
Gedrag van de ouder:
Onverschillig over het welzijn van het kind
Laat zich regelmatig negatief uit over het kind
Troost het kind niet
Geeft aan het niet meer aan te kunnen
Is verslaafd
Is ernstig (psychisch) ziek
Kleedt het kind te warm of te koud aan
Zegt regelmatig afspraken af
Houdt het kind vaak thuis van school
Heeft irreële verwachtingen van het kind
Zet het kind onder druk om te presteren
Gezinssituatie:
Samengaan van stressvolle omstandigheden, zoals slechte huisvesting, financiële
problemen en relatieproblemen
Sociaal isolement
Alleenstaande ouder
Partnermishandeling
Gezin verhuist regelmatig
Slechte algehele hygiëne

SIGNALEN SPECIFIEK VOOR SEKSUEEL MISBRUIK
Lichamelijk welzijn:
Verwondingen aan geslachtsorganen
Vaginale infecties en afscheiding
Jeuk bij vagina of anus
Pijn in bovenbenen
Pijn bij lopen of zitten
Problemen bij plassen
Urineweginfecties
Seksueel overdraagbare aandoeningen
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(angst voor) zwangerschap
Gedrag van het kind:
Drukt benen tegen elkaar bij lopen
Afkeer van lichamelijk contact
Maakt afwezige indruk bij lichamelijk onderzoek
Extreem seksueel gekleurd gedrag en taalgebruik
Veel wisselende seksuele contacten met leeftijdsgenoten
Zoekt seksuele toenadering tot volwassenen
Prostitutie
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Wat als Veilig Thuis (voorheen AMK) de school belt om informatie te vragen
over een leerling?
Deze meldcode gaat uit van signalering door de school. Veilig Thuis is dan de
adviseur/ondersteuner van het initiatief van de school. Echter: het is ook mogelijk dat
anderen uit de omgeving van een kind/gezin melding doen bij Veilig Thuis. Daarop gaat
Veilig Thuis een onderzoek uitvoeren. Als deel van dit onderzoek kan de school benaderd
worden met een verzoek om informatie over deze leerling. Hoe dan te handelen?
Uitgangspunten:
Veilig Thuis weegt de ernst van een melding af. Als contact wordt gezocht met de school,
mag aangenomen worden dat er sprake is van ernstige vermoedens van huiselijk geweld of
kindermishandeling. Daarmee vervalt het beroepsgeheim op grond van “de behartiging van
zwaarwegende belangen van de leerling”. (Zie voor achtergrondinformatie bijlage 2 van deze
meldcode.)
De eerste verantwoordelijkheid voor het informeren van ouders over de stappen die zijn
gezet, ligt in dit geval bij Veilig Thuis. Zij zijn immers de initiatiefnemer van het onderzoek.
Echter: de school informeert ouders over de rol die zij heeft vervuld in het onderzoek van
Veilig Thuis.
Concrete richtlijnen als Veilig Thuis contact opneemt met de school:
Luister naar de vraag en vraag door om de vraag aan de school te verhelderen. Wat is de
concrete aanleiding voor dit onderzoek? Zijn ouders op de hoogte van dit onderzoek? Wat is
de houding van ouders ten opzichte van dit onderzoek? Op welke concrete vragen wil Veilig
Thuis antwoord van de school? LET OP: alleen doorvragen, nog geen antwoorden geven.
Vraag naar de naam en de bereikbaarheidsgegevens van de beller. Neem daarbij geen
genoegen met een mobiel nummer of een hotmail-adres. Het nummer moet een algemeen
nummer van Veilig Thuis zijn of een e-mailadres dat van de juiste organisatie is. Geef aan
dat je antwoord op de vragen gaat verzamelen en dat je contact zult opnemen zodra dat
antwoord compleet is. Stem af over de urgentie van de beantwoording van de vragen.
Verzamel de gevraagde informatie. Raadpleeg het dossier van de leerling en stem af met de
leerkracht(en) van deze leerling. Let erop dat de informatie die je verstrekt valt binnen het
professionele domein van de school. WEL: hoe zijn de leerresultaten, hoe is het gedrag op
school, hoe is het lichamelijk en emotioneel welbevinden en de verzorging, zijn er signalen
rondom schoolverzuim, hoe is het contact met ouders? NIET: oordelen over medische
aandoeningen, oordelen over psychische aandoeningen, oordelen over de thuissituatie. Zorg
ervoor dat je de feitelijke situatie beschrijft en zo min mogelijk interpreteert.
Handel niet alleen. Stem je antwoorden af met de directeur, IB-er of School
Vertrouwenspersoon van de school.
Overweeg om de informatie schriftelijk te verstrekken. Mondelinge informatie kan meer
nuance overbrengen, maar wordt door de medewerker van Veilig Thuis in eigen
bewoordingen aan het dossier van dit kind toegevoegd. Als de informatie schriftelijk wordt
verstrekt (of per mail), zal dit letterlijk in het dossier van het kind worden opgenomen. Ouders
kunnen dit dossier opvragen en nemen zo kennis van de informatie die de school heeft
doorgegeven.
Neem zelf contact op met Veilig Thuis en verstrek de gevraagde antwoorden. Het initiatief
van de school is belangrijk om meer zekerheid te hebben over de identiteit van de beller.
Informeer de ouders over het contact. De relatie met ouders is van wezenlijk belang voor het
welbevinden en het leerrendement van een leerling. Daarnaast schrijft privacy-wetgeving ons
voor dat wij ouders informeren over het delen van informatie uit het dossier van hun
kinderen. Ten slotte informeert Veilig Thuis op een zeker moment de ouders over het
onderzoek en de medewerking hieraan door de school. Een vroegtijdig gesprek over de
informatie die de school heeft verstrekt kan veel onrust wegnemen. Geef daarbij aan dat het
initiatief genomen is door Veilig Thuis. Zij nemen dit initiatief omdat men zich zorgen maakt
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en de situatie waarin kinderen opgroeien graag ondersteunt als het niet vanzelf gaat. Voor
verdere tips over het gesprek met ouders, zie bijlagen 6 en 7 van deze meldcode.

Hoe beoordeel ik lichamelijk letsel?
In stap 2 van de meldcode (Collegiale consultatie) is de mogelijkheid opgenomen om een
deskundige op het gebied van letselduiding te raadplegen. Hiervoor hanteert INOS de
volgende richtlijnen:

Als niet-medisch deskundige, beoordeel je nooit zelfstandig een lichamelijk letsel.
Alle advies en ondersteuning in geval van zorgen over lichamelijk letsel wordt afgestemd met
Veilig Thuis. Veilig Thuis hanteert voor deze afwegingen diverse richtlijnen en
beslisstructuren. Daarnaast kan Veilig Thuis gebruik maken van een netwerk op het gebied
van Forensisch Medische Expertise (FME).
Er worden geen foto’s gemaakt van lichamelijk letsel, tenzij hiervoor toestemming is
verkregen van ouders of Veilig Thuis.
Kinderen worden niet meegenomen naar (of onderzocht door) een arts of verpleegkundige,
tenzij hiervoor toestemming is verkregen van ouders of Veilig Thuis.
Uitzonderingen op deze richtlijn over medische zorg:
Spoedeisende medische zorg in geval van een ongeval of (ernstige) verwonding.
De (V)SO en SBO-scholen van INOS beschikken over verpleegkundige expertise die voor de
eigen leerlingen van die scholen ingezet kan worden in het kader van de regulier zorg die
binnen de opdracht van deze scholen valt. Ook hier geldt dat medische inschatting in
verband met een vermoeden van Huiselijk Geweld of Kindermishandeling alleen via Veilig
Thuis is toegestaan.
Ten slotte: ook hiervoor geldt dat bij voorkeur vooraf toestemming van ouders wordt
verkregen. Als dat niet mogelijk is of niet in het belang van de veiligheid van de leerling is,
worden ouders hierover achteraf geïnformeerd.

85

veiligheidsplan Kbs De Boomgaard

9. Overzicht van namen, telefoonnummers en websites
OPMERKING: gezien de veranderingen in de jeugdzorg met ingang van 1 januari 2015
zullen verschillende adressen en internetsites de komende periode gaan veranderen. Naar
verwachten zullen ‘oude’ sites wel beschikbaar blijven als doorverwijzing naar nieuwe
actuele websites.

Veilig Thuis (landelijk)
0800-2000 (24 u per dag, 7 dagen per week, gratis)
www.vooreenveiligthuis.nl

Veilig Thuis West-Brabant
Doornboslaan 225-227
4816 CZ Breda
0800-2000 (24 u per dag, 7 dagen per week, gratis)

Politie
Diverse vestigingen in de gemeente Breda
0900-8844 (algemeen nummer bij niet-spoedeisende zaken)
112 (spoedgevallen)

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
www.cjgbreda.nl
0800 444 000 3
Of neem contact op met de School-CJG’er

Bureau Jeugdzorg
De zorg die voorheen door Bureau Jeugdzorg in de gemeente Breda werd geleverd, verloopt
vanaf 1 januari 2015 via het CJG.

Zorg voor jeugd
http://noord-brabant.zorgvoorjeugd.nu

Nederlands Jeugd Instituut (kenniscentrum)
www.nji.nl/kindermishandeling

86

veiligheidsplan Kbs De Boomgaard

10.

Rouwprotocol

Overlijden
Leerling
Leerkracht
ROUWPROTOCOL VAN BASISSCHOOL DE BOOMGAARD IN BREDA BIJ HET
OVERLIJDEN VAN EEN VAN DE LEERLINGEN OF LEERKRACHTEN
Waar vind ik in dit protocol informatie over wat ik moet doen als:
Om mee te beginnen:
1. Het bericht komt binnen
2. Het bericht is binnen
3. We vormen een crisisteam
4. Wat moeten we verder onmiddellijk doen
Informatie voorziening
5. Aan wie verstrekken we informatie
Informatie naar de kinderen?
6. Hoe vertellen we het bericht aan de kinderen
7. Welke werkvormen gebruiken we in de groep
8. Hoe zorgen we voor kinderen die erg emotioneel zijn
Informatie naar de ouders
9. Hoe gaan we om met de ouders van de leerlingen
10. Hoe gaan we om met de ouders van de overleden leerling
Nazorg
Na de uitvaart

OPMERKING:
Dit draaiboek is specifiek gericht op de situatie waarin je terechtkomt als er een kind overlijdt.
Zonder veel aanpassingen kan het ook functioneren als een ander lid van de
schoolgemeenschap overlijdt, zoals een leerkracht of de conciërge. Lees dan waar staat
ouders van het overleden kind: de nabestaanden van de overleden leerkracht
Door het hele protocol vind je valkuilen, waar je als school – in alle paniek – gemakkelijk in
kunt vallen. Neem de tijd om deze valkuilen even tot je door te laten dringen!

Valkuil: dit protocol is nergens te vinden. De directeur heeft het ergens opgeborgen,
maar ze is er net even niet. Waar ligt dat ding nou ook al weer?
ROUWPROTOCOL
OM MEE TE BEGINNEN…
1. Het bericht komt binnen
Het bericht kan op diverse manieren de school binnenkomen: via het mondelinge circuit, met
een telefoontje, per post, via de media of op een andere manier. Het kan gaan om een
ongeval zoals een verkeersongeluk, maar het kan ook gaan om een overlijden op school of
een overlijden waarbij de school betrokken is.
Indien er sprake is van een leerling, die met een bericht komt, moet er direct worden gezorgd
voor opvang. De leerkracht die het bericht hoort (=ontvanger) moet als eerste voor opvang
zorgen.

87

veiligheidsplan Kbs De Boomgaard

Maar de ontvanger moet ook zorgen voor overdracht van het bericht. Het bericht moet
bekend zijn bij de leiding van de school en het crisisteam, die immers als eerste zullen
worden benaderd.
Opvang
de opvang van degene die het bericht heeft gehoord en het aan de anderen meldt
naam:

de opvang van met name de leerlingen die getuige zijn geweest indien er sprake is van een
ongeval.
naam:
naam:
naam:
Informatie
een snelle overdracht van het bericht aan de schoolleiding en aan de betrokken leraar

Valkuil: de leerkracht die het bericht in ontvangst heeft genomen, vertelt, op weg naar
de kamer van de directeur, het nieuws aan iedereen die het horen wil.
Het bericht is binnen
Er heerst nu over het algemeen verwarring bij de ontvanger, de schoolleiding en de
betrokken groepsleerkracht. Het is nu van belang om voor meer duidelijkheid te zorgen. Het
is misschien onlogisch, maar er moet in de eerste plaats worden nagegaan of er inderdaad
een ongeluk of een overlijden heeft plaatsgevonden. Een bericht is altijd fragmentarisch en
onvolledig. De schoolleiding moet dan ook in eerste instantie de juistheid van het bericht
vaststellen. Daarna is er nog een verschil tussen een ongeval buiten of in de school, waarbij
meerdere leerlingen betrokken zijn en een overlijden, dat al plaats heeft gevonden.
Verificatie
precies weten over welke leerling het gaat
naam:
de melding controleren, indien deze niet afkomstig is van de familie of andere bevoegden:
beslis of er geen controle nodig is, of hoe je het bericht controleert.
heeft er een ongeval of een overlijden plaatsgevonden:
ongeval/ overlijden
wat zijn de omstandigheden waaronder de gebeurtenis heeft plaatsgevonden
. weten wat er is gebeurd

. weten waar het is gebeurd
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. weten hoe het is gebeurd

Valkuil: de school vergeet het bericht te verifiëren. Na verloop van tijd blijkt het bericht
tussen het daadwerkelijke ongeval en de school enorm te zijn opgeblazen. De chaos is nu
niet meer te overzien.
3. We vormen een crisisteam
Het crisisteam is al van te voren samengesteld uit iemand van de schoolleiding en iemand
van het team. De derde persoon is de groepsleerkracht. De eerste persoon is als
eindverantwoordelijke aangewezen
naam (directielid):
naam (teamlid) : De coördinator van de bouw waar de leerling onder valt.
(teamcoördinatoren
naam (klassenleraar): Leerkracht waar het kind in de klas zit/leerkracht die de klas
overneemt van de overleden leerkracht en een maatjes-leerkracht
Organisatie:
De schoolleiding roept het crisisteam samen, dat de activiteiten ontwikkelt en begeleidt.
indien één of meer van de teamleden niet beschikbaar zijn door afwezigheid zorgt de
schoolleiding direct voor vervanging. In de schoolgids wordt vermeld dat er een crisisteam is
Taakverdeling:
Elke deelnemer van het team krijgt van de schoolleiding een exemplaar van het draaiboek.
De taken worden onder de leden van het crisisteam verdeeld
. externe contacten
. interne contacten
. contact met ouders
Iedere deelnemer weet nu welke activiteiten voor hem/haar zijn. Het is wenselijk, dat
deelnemer één de externe contacten behartigt en deelnemer twee de interne contacten.
Het kan eveneens wenselijk zijn om de leraar van de klas, deelnemer 3, de contacten met de
ouders te laten behartigen. De deelnemers van het team stemmen hun agenda’s op elkaar
af. De deelnemers van het team zorgen voor een goede bereikbaarheid. (bijvoorbeeld door
gebruik te maken van een mobile telefoon)
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Wat moeten we verder onmiddellijk doen:
Bij een ongeval:
Nagaan of er al hulpverlening ter plaatse is
1. Indien er nog geen hulpverlening is het op gang brengen van de hulpverlening
2. Indien er hulpverlening is noteren wie de hulpverlenende instantie is noteren naar welk
ziekenhuis (en welke afdeling) een leerling wordt gebracht een leerkracht gaat mee naar het
ziekenhuis. Er voor zorgen dat leerlingen die zich op de plaats van het ongeval bevinden,
naar school worden gehaald, en worden opgevangen nagaan of iedereen op school is die er
moet zijn eventueel contact zoeken met de politie. tel.:
3. Bij overlijden:
de gegevens van de overledene nagaan, zoals naam van ouders of verzorgers, adres en
telefoonnummer
personalia:
naam
adres
telefoon

-

Contact zoeken met de de ouders of verzorgers van het betreffende kind (eventueel
in samenwerking met: huisarts)
Contact blijven onderhouden met de ouders of verzorgers indien dit door de ouders of
verzorgers wordt aangegeven.

Algemeen:
zorgen voor telefonische bereikbaarheid van de school
zorgen voor telefonische bereikbaarheid van de directeur van de school thuis
zorgen voor telefonische bereikbaarheid van de leraar van de klas thuis
eventueel een vertegenwoordiger van slachtofferhulp er bij betrekken ten behoeve van
leerlingen, leraren en/of ouders.
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INFORMATIE VOORZIENING
Aan wie verstrekken we informatie
De directie, de leden van het crisisteam, waaronder de leraar van de klas, de andere
personeelsleden en de ouders of verzorgers van de leerling zijn op de hoogte. In aanvang
wordt er voor gezorgd, dat het bericht verder geheim blijft. Maar nu er meer duidelijkheid is
en de eerste stappen zijn ondernomen, kan men tot het verstrekken van informatie
overgaan.
Bij het verstrekken van informatie moet bijzondere aandacht worden besteed aan degene
die het meest bij de leerling betrokken waren. Zij moeten het bericht op een zorgvuldige
wijze krijgen.
De ouders van de kinderen uit de meest betrokken groep worden op de dag zelf persoonlijk
op de hoogte gesteld.
De dag na het bericht van overlijden wordt er voor deze ouders een bijeenkomst
georganiseerd om hun gevoelens te uiten en even met elkaar te spreken.
Voor de duidelijkheid volgt hierna een draaiboek van alle te informeren personen:
de directie van de school
het crisisteam
de leraar van de klas
de ouders of verzorgers van het overleden kind
de familieleden zoals broers, zusjes, neven en nichten die op school zitten
de klasgenoten van de leerling
de overblijfouders
(indien het kind wel eens is overgebleven op school)
de overige leraren
de ex-leraren bij wie het kind in de klas heeft gezeten
(en die niet meer aan de school verbonden zijn)
het onderwijsondersteunend personeel (!)
de vrienden en vriendinnen in andere klassen
de ex-klasgenoten/zittenblijvers
de overige leerlingen (per groep)
de overige ouders
de redactie van het jeugdblad waarop het kind geabonneerd was
de Ouderraad (OR) /Oudercommissie (OC)
het schoolbestuur:
de andere scholen in ………..
de Medezeggenschapsraad (MR), bestaande uit
. vertegenwoordigers van de ouders
. vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel
de Schoolartsendienst/ de afdeling jeugdgezondheidszorg van de G.G.D.
de schoolarts
de logopedist:
de huisarts:
de externe hulpverlening/slachtofferhulp:
de schoolinspectie
de leerplichtambtenaar:
de politie (bij een ongeval):
de pastor/ contactpersoon van de parochie:
de identiteitsbegeleider
INFORMATIE NAAR DE KINDEREN
6. Hoe vertellen we het bericht aan de kinderen
De groepsleerkrachten bereiden zich voor op het gesprek met hun klas. Dit geldt met name
voor de leraar van de klas, waarin de overleden leerling zat. Er zullen leraren zijn die veel
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moeite hebben om een dergelijk bericht aan hun klas te melden. Wees erop voorbereid dat
dit bericht andere verlieservaringen kan reactiveren, zowel bij leerlingen als bij leerkrachten.
Schakel indien nodigde hulp in van een professionele begeleider.
bereid je goed voor: weet wat je gaat zeggen (begin met een inleidende zin) en hoe je het
gaat zeggen
vertel het hoe, waar en wanneer van de gebeurtenis
breng het bericht over zonder er omheen te draaien
geef in eerste instantie alleen de hoogst noodzakelijke informatie
geef aan wat er die dag en de komende dagen gaat gebeuren (duidelijkheid en structuur)
je moet al bij voorbaat rekening houden met de effecten die je kunt verwachten
neem voldoende tijd voor gedrag en verdriet van de leerlingen
geef elke dag gelegenheid voor leerlingen om vragen te stellen.
probeer de opvang zoveel mogelijk in de klas te houden
probeer zoveel mogelijk een veilige sfeer te scheppen

Valkuil: tijdens het moment dat je de kinderen inlicht, is een groep kinderen net op
excursie.
Bij terugkomst worden ze 'overvallen' door het bericht.

Valkuil: de groep waarin het zusje van het overleden kind zit, wordt op dezelfde
manier benaderd als alle andere groepen. Het zusje is immers niet op school…

Welke werkvormen gebruiken we in de groep
zorg ervoor dat je werkvormen bij de hand hebt die verwerking stimuleren en houdt er
rekening mee, dat kinderen die niet zo verbaal zijn zich beter uiten door te tekenen
je kunt als leerkracht gebruik maken van het rouwverwerkingsschrift van het KPC: Ik zal je
nooit vergeten je kunt als leerkracht ook gebruik maken van de niet-vergeet-doos of de nietvergeet tafel. (Informatie hierover is te vinden in: Caroline Dierkx, Dood en rouwverwerking
bij jongen kinderen)
Het boek Kinderen en ingrijpende situaties: over dood, rouwen en troosten. (Kwintessens
2002)
vraag de G.G.D. naar de doos met rouwmateriaal.
vraag de bibliotheek om een doos met prentenboeken samen te stellen.
zorg ervoor dat je verhalen of een verhaal hebt, waarin verlies een plaats krijgt. Het is aan te
bevelen om een verzamelbundel aan te schaffen.
v.b. Bert Voorhoeve, Verhalen en sprookjes op de grens van leven en dood.
Je kunt altijd een beroep doen op je identiteitsbegeleider voor aanvullend ondersteunend
materiaal
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8. Hoe zorgen we voor kinderen die erg emotioneel zijn
vertel bij wie kinderen terecht kunnen voor een persoonlijk gesprek
zorg ervoor dat er een ruimte is waar leerlingen naartoe kunnen die alleen maar willen huilen
of erg overstuur zijn
geef kinderen de tijd om het verdriet te verwerken.
zorg ervoor dat één van de leerkrachten geen lestaken heeft en aanwezig kan zijn als er
leerlingen zijn die extra opvang buiten de klas nodig hebben
schakel de hulp in van ouders die voor extra opvang kunnen zorgen
zorg ervoor dat de ouders van de leerlingen op de hoogte zijn van de gebeurtenis en dat ze
hiermee rekening kunnen houden als ze een kind hebben dat erg snel overstuur is
als kinderen persé naar huis willen, ga dan eerst na of de ouders thuis zijn, op de hoogte zijn
en hun kind kunnen ophalen of zorg voor begeleiding naar huis

Valkuil: de leerkracht is zelf erg emotioneel, en is op het moment dat hij het moet
vertellen, zelf zijn emoties niet de baas, waardoor een aantal kinderen hysterisch wordt.
INFORMATIE NAAR DE OUDERS
Hoe gaan we om met de ouders van de leerlingen
De kinderen krijgen zo snel mogelijk een brief mee naar huis waarin de ouders geïnformeerd
worden
Geef informatie via een brief over:
de gebeurtenis
de roosterwijzigingen
het contact met de ouders van de overleden leerling en de wenselijkheid om al dan niet met
hen contact op te nemen en deelneming te betuigen
het plaatsen van een advertentie door de school
een afscheidsdienst op school
dat er een condoleance register ligt op een openbare plek in de school
het rouwbezoek
de uitvaartplechtigheid
de aanwezigheid bij de uitvaart
de opvang van kinderen na de uitvaart
rouwprocessen bij kinderen
zorg en nazorg voor kinderen op school (contactpersonen, instanties)
Voorstel: een eerste brief met informatie over de gebeurtenis en de vermelding, dat er een
tweede brief aankomt met nadere gegevens.
Advies: Nodig ouders en kinderen ook uit op school
Hoe gaan we om met de ouders van de overleden leerling
Het is van belang om zo spoedig mogelijk en in elk geval nog dezelfde dag contact op te
nemen met de ouders van de overleden leerling. Het is van belang, dat de betrokken leraar
zich hierbij realiseert, dat het eerste telefonische contact en het eerste bezoek veelal
neerkomen op het uitwisselen van gevoelens.
Probeer om tot een voortzetting van het eerste bezoek te komen. Een tweede bezoek is
zeker gewenst. Centraal is en blijft echter wat de ouders willen. Een rouwprotocol is niet
bedoeld als dwingend keurslijf voor ouders, maar enkel als checklist voor de school! Er is
dan ook een goed overleg nodig met de ouders over de te nemen stappen.
Het eerste bezoek
een deelnemer van het crisisteam neemt nog dezelfde dag telefonisch contact op met de
ouders van de overleden leerling
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hij/zij maakt voor dezelfde dag een afspraak voor een huisbezoek (bij voorkeur samen met
iemand van de schoolleiding)
er wordt tegelijkertijd afgesproken om een tweede bezoek te brengen om verdere afspraken
te maken
Het tweede bezoek
De vertegenwoordiger van de school vraagt wat de school kan betekenen voor de ouders.
Hij/zij overlegt met de ouders over alle te nemen stappen
bezoekmogelijkheden van leerlingen
het plaatsen van een rouwadvertentie door de school
het afscheid nemen van de overleden leerling (=rouwbezoek)
bijdragen van de school aan de uitvaart
. teksten
. bloemen
. muziek
bijwonen van de uitvaart door enkele leraren en leerlingen
het houden van een afscheidsdienst op school (familie uitnodigen!)
de persoonlijke bezittingen van de overledene worden persoonlijk aan de ouders
overhandigd!

Valkuil: de school heeft allerlei ideeën over een afscheidsdienst. Omdat je
behulpzaam wilt zijn, vertel je die aan de ouders, zonder je er eerst van te hebben verzekerd
dat de ouders dit wel op prijs stellen.
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NAZORG
Wat doen we aan nazorg
maak een herinneringsplek voor de overledene (=rouwtafel).
bedenk met de klas hoe je de overledene het beste kunt gedenken: kaars, foto, tekening,
bloemen, speelgoed van het kind enzovoorts.
haal de lege stoel niet meteen weg.
stel met de klas eventueel een herdenkingsboek samen.
Neem in elk geval de tijd om te herdenken
laat kinderen (indien gewenst) een bijdrage leveren aan de dienst: teksten maken, muziek
maken, bloemen dragen enzovoorts.
Er ligt een condoleanceregister op een voor iedereen toegankelijke plek
opvang leerlingen na de uitvaart op om nog na te praten.
let op signalen van kinderen die het moeilijk hebben. Sommige kinderen stellen hun rouw uit
en tonen pas na maanden verdriet
let speciaal op leerlingen, die al eerder een verlies hebben geleden
let ook op leraren, die het moeilijk hebben met de verwerking (bijvoorbeeld door hun eigen
ervaringen in het verleden)
een herdenking op de verjaardag van het overleden kind
een herdenking tijdens vieringen

Valkuil: de uitvaart is achter de rug. De volgende dag zijn de tafel en de stoel van de
overleden leerling uit de klas verdwenen. We willen de kinderen immers 'niet nodeloos met
hun verlies blijven confronteren…'

Valkuil: de leerlingen willen een paar dagen na de uitvaart er nog een keer over
praten, maar je hebt net die belangrijke toets op het rooster staan. Je weet je niet goed raad
met de situatie en begint gewoon met de les.
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NA DE UITVAART…
Wat is verder nog van belang
Aanpassingen en administratieve regelingen:
de directie moet er alert op zijn, dat bepaalde schoolactiviteiten (zoals een feest)
eventueel afgelast zullen moeten worden.
de gebeurtenis dient te worden vermeld in de eerstvolgende weekbrief, de schoolkrant en in
het informatiebulletin.
de gebeurtenis dient ook te worden vermeld in het jaarverslag.
de directie moet ervoor zorgen, dat er een aanpassing komt in het leerlingvolgsysteem (LVS)
de directie moet ervoor zorgen, dat de ouders of verzorgers geen post meer ontvangen, die
betrekking heeft op onderzoek van het kind of financiële aangelegenheden. Dit wordt door
ouders als zeer pijnlijk ervaren.
de directie zorgt ervoor, dat al het mogelijke is gedaan om deze gebeurtenis een plaats te
geven. Het draaiboek is daarbij slechts een checklist.
ga zorgvuldig om met de materialen (schriften, tekeningen, etc.) van het overleden kind, die
nog op school zijn. Voor de ouders zijn dit vaak heel waardevolle zaken.

Valkuil: de ouders van de overleden leerling ontvangen – drie maanden na het
overlijden – een oproep voor de schoolarts. Of: alle ouders ontvangen thuis de jaarlijkse
acceptgiro voor de schoolbijdrage. Helaas staat daar nog de naam op van het overleden
kind…

Valkuil: de leerkracht vindt na een paar weken nog een prachtige tekening van het
overleden kind. Ze besluit dat deze tekening zo snel mogelijk aan de ouders moet worden
gegeven. Ze geeft de tekening mee aan het broertje. Die mag deze 'loden last' aan mamma
geven…
Bijlage 3:
SCENARIO’S BERICHTGEVING NAAR KINDEREN EN OUDERS.
Scenario 1: plotseling
Het overlijden gebeurt plotseling: we hebben geen mogelijkheid gehad om ouders en
kinderen in te lichten dat het zou gaan gebeuren.
Een centrale figuur(secretaresse) belt de volgende mensen:
MT/ IB/ verliesconsulent
Als eerste wordt bij de betreffende familie een check gedaan of het overlijden klopt. In dit
telefoongesprek moet toestemming gevraagd worden om het bericht te communiceren met
anderen.
Er wordt overlegd (na contact met familie) welke berichtgeving aan de ouders en de kinderen
wordt gegeven.
MT en verliesconsulent maken gezamenlijk afspraken hoe een en ander te communiceren.
De volgende mensen moeten eerst ingelicht worden:
Alle leerkrachten van het betreffende kind worden gebeld.
Leerkrachten van kinderen die een broertje/ zusje in de betreffende klas hebben.
Leerkrachten worden hierover geïnformeerd, vóór dat ze het bericht aan hun groep vertellen.
Zo snel mogelijk (liefst op dezelfde dag) gaat er een afvaardiging naar de familie (directeur,
leerkracht en iemand van de commissie rouw) om te condoleren en zich te informeren.
Indien er een ouder is overleden en het kind is op dat moment thuis, wordt er een knuffel
o.i.d. namens alle kinderen van de school aan het kind aangeboden.
Indien het bericht van overlijden ’s avonds komt en er nog voldoende tijd is om de ouders in
te lichten, worden ze allemaal gebeld.
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Als dit niet mogelijk is gebeurt dit ’s morgens vroeg. Ouders die dan niet bereikt kunnen
worden, krijgen een nieuwsbrief en worden alsnog gebeld.
Als de kinderen ’s morgens op school komen, worden ze ingelicht door de betreffende
leerkrachten. (Vraag gerust ondersteuning). Bij eventuele ziekte/ afwezigheid van
leerkrachten doet het MT dit.
Voor de kinderen is er dan de mogelijkheid om te reageren op het gebeurde.
De leerkracht kan doe-activiteiten op maat aanbieden, (afhankelijk van leeftijd en behoefte):
Het inrichten van een gedenkhoekje
Tekening maken
Tekst schrijven
Waar het ook van belang is/ kan zijn dat ze op een gegeven moment weer met de lesstof en
de “normale” bezigheden aan de gang gaan.
Voor ouders is ’s morgens of ‘s avonds direct een bijeenkomst georganiseerd, waar ze
nogmaals worden ingelicht en waar gelegenheid is om met elkaar in gesprek te zijn, elkaar te
steunen: een contactmoment.
Aanwezig zijn: de locatieleider, de directeur en de verliesconsulent en waar mogelijk de
eigen leerkracht.
Folders voor ouders en verzorgers, met info omtrent een overlijden en hoe daar met
kinderen mee om te gaan, liggen klaar bij de ingang. (aanwezig in rouwkoffer om te
kopiëren)
Alle ouders van de betreffende locatie krijgen die dag een nieuwsbrief.
Ouders die apart nog een gesprek willen met de leerkracht(en) en/of locatieleider worden
daartoe uitgenodigd en waar nodig doorverwezen naar de verliesconsulent of een
hulpverlener.
Als de familie dit op prijs stelt, kunnen andere leerkrachten en/of MT en kinderen op basis
van vrijwilligheid aanwezig zijn bij de uitvaart.
Mocht, door ouders, aan school de vraag worden gesteld wat onze mening is over het wel/
niet bijwonen van een uitvaart, dan is het van belang:
eerst aan ouders te vragen hoe zij daar zelf in staan (want dat is van groot belang voor de
support van hun kind)
de ouders te adviseren de vraag voor te leggen aan hun kind
daarna is het een goed uitgangspunt om te noemen dat het afscheid nemen als ritueel
belangrijk kan zijn voor de verwerking.
Scenario 2: aankomend.
Vader en moeder hebben de kind(eren) zelf ingelicht dat de betreffende ouder zal komen te
overlijden. De leerkracht schakelt de verliesconsulent in en samen overleggen zij eerst met
de ouders over de berichtgeving vanuit school.
De leerlingen worden in de klas ingelicht door de eigen leerkracht(en) eventueel in
aanwezigheid van de verliesconsulent. (vraag gerust ondersteuning) en indien nodig door de
locatieleider/ MT.
De ouders van de groep worden d.m.v. een brief diezelfde dag op de hoogte gesteld van de
gang van zaken.

Scenario 3: in de vakantie.
De bewuste ouder overlijdt in een vakantie.
De betrokken leerkracht of MT-lid die als eerste op de hoogte is belt eerst de
verliesconsulent.
Als het bericht niet rechtstreeks door de familie is gemeld, aan de school, moet dit eerst
gecheckt worden.
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In dit telefoongesprek moet toestemming gevraagd worden om het bericht te communiceren
met anderen.
In samenspraak worden de volgende mensen gebeld.
Duo-collega, collega’s waar ook leerlingen van diezelfde ouder bij in de klas zitten,
locatieleider, MT en iemand van de commissie rouw.
De leerkrachten bellen de ouders op om ze op de hoogte te stellen.
(schroom niet om ondersteuning te vragen)
Ouders die niet te bereiken zijn worden schriftelijk op de hoogte gesteld van de
gebeurtenissen.
De ouders lichten zelf de kinderen in.
Op de maandag na de vakantie worden de kinderen op school opgevangen, er zal gepraat
worden over het gebeurde, er is ruimte om te reageren en het op maat aanbieden van doeactiviteiten, (afhankelijk van leeftijd en behoefte) b.v.
Het inrichten van een gedenkhoekje
Tekening maken
Tekst schrijven
Waar het ook van belang is/ kan zijn dat ze op een gegeven moment weer met de lesstof en
de “normale” bezigheden aan de gang gaan.
Voor ouders is ’s morgens direct een bijeenkomst georganiseerd, waar ze nogmaals worden
ingelicht en waar gelegenheid is om met elkaar in gesprek te zijn, elkaar te steunen: een
contactmoment.
Aanwezig zijn: de locatieleider, de directeur en iemand van de commissie rouw.
Folders voor ouders en verzorgers (kopiëren), met info omtrent overlijden wat en hoe, liggen
klaar bij de ingang.
Alle ouders krijgen die dag een nieuwsbrief.
Ouders die apart nog een gesprek willen met de leerkracht(en) en/of locatieleider worden
daartoe uitgenodigd.
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Briefconcept scenario 1.
Breda, (datum)
Aan de ouder/ verzorger,
Gisteravond bereikte ons het bericht dat……………….., klasgenootje van uw kind, is
overleden. Hij/zij was al enige tijd ernstig ziek, mogelijk was u daarvan wel op de hoogte.
Wij hebben na ontvangst van dit droevige bericht geprobeerd u telefonisch te bereiken, maar
dat is niet gelukt, vandaar dat we u middels deze brief op de hoogte willen stellen.
Hoogachtend, mede
namens de betrokken leerkrachten,
……………………, locatieleider.
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Briefconcept scenario 2
Breda, 29 januari ………
Aan de ouders/ verzorgers,
Zoals u mogelijk al wel weet, is de vader van een klasgenootje van uw kind, ………………..,
al enige tijd ernstig ziek.
De afgelopen maanden heeft hij allerlei medische behandelingen ondergaan.
Er bestaat helaas geen kans op genezing en de vader ……. heeft nog maar een korte tijd te
leven. In overleg met moeder en de kinderen hebben we besloten om dit droevige bericht
vanochtend ook aan de klasgenootjes te vertellen zodat zij weten wat er speelt in het gezin
bij ………. Het verklaart voor hen waarschijnlijk ook het verdriet van ………. op sommige
momenten. De kinderen vinden het fijn om gewoon naar school te gaan en te maken te
krijgen met de alledaagse schoolse zaken. In de leergroepen wordt hier op een gepaste
wijze aandacht aan besteed, waarbij we weten dat voor kinderen vreugde en verdriet dicht bij
elkaar liggen.
Omdat de komende gebeurtenissen een diepe indruk op de gehele klas zullen maken vinden
wij het belangrijk om u als ouders hierover in te lichten zodat u daar thuis op uw eigen wijze
aandacht aan kunt besteden. Wij zullen u de komende tijd van de ontwikkelingen op de
hoogte houden. Mocht u zelf nog vragen hebben kunt u in eerste instantie natuurlijk terecht
bij de groepsleerkracht.
Met vriendelijke groet en mede
namens de betrokken teamleden,
(directeur Kbs De Boomgaard)
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Briefconcept scenario 3.
Breda, (datum)
Aan de ouder/ verzorger,
Gisteravond bereikte ons het bericht dat de vader/moeder van ……………….., klasgenootje
van uw kind, is overleden. Hij/zij was al enige tijd ernstig ziek.
Wij hebben na ontvangst van dit droevige bericht geprobeerd om u telefonisch te bereiken,
maar dat is niet gelukt, vandaar dat we u middels deze brief op de hoogte willen stellen.
Wij vragen u bij deze om dit bericht ook aan uw kind te vertellen.
De uitvaart van ………………. is op …………….. om …………. uur. Ouders en kinderen
kunnen, indien zij dit willen, daarbij aanwezig zijn.
Hoogachtend, mede
namens de betrokken leerkracht
…………………….. locatieleider.
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Voorbeeld brief uitvaart / crematie.
Breda, (datum)
Aan de ouders van de kinderen in de
groep van …………………………………………
Geachte ouders,
Wellicht hebt u uit de krant van …………… jl. vernomen dat de crematie/ begrafenis van de
heer/ mevrouw………………… plaats zal vinden op …………………om……………………in
…………………………
Indien u met uw kind daar deze crematie/ begrafenis wil gaan dan verlenen wij hier verlof
voor en kunt u tussen ……………… uur uw kind ophalen in de eigen klas.
De leerkrachten van de betrokken groepen zullen ook aanwezig zijn maar het is uitdrukkelijk
de bedoeling dat kinderen alleen gaan onder begeleiding van hun eigen ouder(s)/ verzorger.
Kinderen die niet naar de uitvaart / crematie gaan zijn dus gewoon op school.
Wij vinden het verstandig dat uw kind na een dergelijke emotionele gebeurtenis de rest van
de dag thuis blijft.
We hopen u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld.
Namens het team van…………………
…………………, locatieleider.

.

Breda, 1 februari ……..
Aan de ouders/ verzorgers,
Vanmiddag (zondagmiddag 1 februari) bereikte ons het bericht dat de vader van………,
…………., klasgenootje van uw kind, gisteren (zaterdag ……januari) is overleden.
Hij was al enige tijd ernstig ziek en we hebben u en de klasgenootjes vorige week al over het
naderende droevige bericht geïnformeerd.
Natuurlijk zorgen wij morgen voor de noodzakelijke opvang binnen de leergroepen, maar wij
vragen u bij deze om dit bericht ook aan uw kind te vertellen.
Over uitvaart, herdenking en de eventuele bijdrage daarbij vanuit de klassen/school
berichten wij u later deze week na overleg met de familie.
Mocht u zelf nog vragen hebben kunt u in eerste instantie natuurlijk terecht bij de
groepsleerkracht.
Met vriendelijke groet en mede
namens de betrokken teamleden,
(directeur Kbs De Boomgaard)
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Breda, 3 februari …………..
Aan de ouders/ verzorgers,
Wij hebben afgelopen zondag beloofd u op de hoogte te brengen over de uitvaart,
herdenking en eventueel andere te ondernemen zaken.
In de klassen is de afgelopen dagen aandacht besteed aan het overlijden van ………….. In
iedere klas is daarvoor een herdenkingstafel geplaatst en er is wanneer noodzakelijk van het
dagprogramma afgeweken.
In de drie klassen wordt momenteel door de kinderen met hulp van leerkracht en ouders
gewerkt aan iets tastbaars voor ………………………………….
Wij begrijpen na contact gehad te hebben met ………… dat er persoonlijke uitnodigingen
voor de aanwezigheid bij de uitvaart zijn verzonden naar een aantal ouders, kinderen en
teamleden.
Er wordt namens de kinderen uit de klassen en het team gezorgd voor bloemen op de
uitvaart van a.s. ………………………..

Met vriendelijke groet en mede
namens de betrokken teamleden,
(directeur Kbs De Boomgaard)
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11.

Ongevallenregistratieformulier

In te vullen door de leerkracht binnen 24 uur na de gebeurtenis
Gegevens getroffene
Naam:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….
Adres:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….
Postcode / Plaats:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………..
Telefoonnummer:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………..
Geboortedatum:…………………………………………………..
Groep:
………………………………………………………….
Gegevens ongeval
Datum: ……………………………………………………………….. Tijdstip:
………………………………………………………..
EHBO verleend door:
……………………………………………………………………………………………………………
……………..
Medische behandeling door:
……………………………………………………………………………………………………………
….
Ziekenhuisopname: ja / nee
Naam ziekenhuis:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………
Adres: ……………………………………………………………………
Plaats:
…………………………………………………………..
Plaats letsel:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………
Soort letsel:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………
Beschrijving ongeval:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………..
Is er een andere persoon bij het ongeval betrokken? ja / nee
Naam:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
Adres: ………………………………………………………………….. Plaats:
…………………………………………………………..
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Telefoon:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………..
Oorzaken die hebben bijgedragen of geleid hebben tot het ongeval:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………….
Direct na het ongeval genomen preventieve maatregelen:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
Overige opmerkingen:
……………………………………………………………………………………………………………
………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..
Ingevuld door:
Naam:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..
Datum:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
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12. Meldcode na een incident leerkracht/leerling
Er vindt een incident plaats binnen de directe invloedsfeer van de school.
(school en directe omgeving)

In de klas:
Buiten de klas:
1. Na 2 waarschuwingen voor storend
We hanteren de regels uit het handboek (zie
gedrag in de klas wordt de leerling
surveillance afsprakenlijst 2011). Mocht er
mondeling verzocht het lokaal te
een incident plaatsvinden waarbij de huidige
verlaten naar een van te voren
regels niet voldoende zijn, nemen we de
afgesproken time-out plaats.
volgende stappen;
(eventueel onder toezicht van
ambulant persoon).
1. Na 2 x een sanctie te hebben gehad
2. Leerkracht schakelt intussen een
binnen twee weken volgt er een
andere collega in om toezicht te
gesprek met ouders, leerkracht en
houden in de klas en de klas op te
leerling(en). Hierin worden de
vangen of om de leerling te
onderstaande stappen besproken bij
begeleiden bij een eventuele
herhaling van incidenten;
verwijdering uit de klas.
2. Indien binnen twee weken weer een
3. Wanneer de leerling weigert het
sanctie nodig is geweest volgt een
lokaal te verlaten wordt hij
nieuw gesprek met ouders, leerkracht
gewaarschuwd door de leerkracht
en leerling(en). In dit gesprek worden
met de woorden: ‘Ik pak je nu vast en
afspraken gemaakt, vastgelegd en
ik neem je mee naar de time-out
door alle partijen ondertekend.
plaats’. Vervolgens wordt hij bij de
3. Indien binnen twee weken weer een
bovenarmen vastgepakt en
sanctie nodig is geweest volgt een
meegenomen.
nieuw gesprek met ouders, leerkracht,
4. Wanneer de leerling weigert om mee
leerling(en) en de directeur.
te gaan wordt vader/ moeder gebeld
4. De directeur beslist wat de
met het verzoek om hem op te komen
vervolgstappen zijn.
halen.
(schorsing, vervangende opdrachten
5. Wordt de leerling niet opgehaald dan
uitvoeren tijdens pauze etc.)
volgt er een gesprek met een
commissielid van de werkgroep
Bij een ernstig incident die buiten de
Veiligheid, de leerkracht, moeder en
afspraken van het handboek valt, zal er
de IB-er.
meteen een gesprek volgen met ouders,
6. In het gesprek worden afspraken
leerkracht, leerlingen en de directeur. (zie
gemaakt en door alle partijen
punt 3 en 4)
ondertekend. Hierbij wordt uitgelegd
dat bij een mogelijk vervolg, een
gesprek met de directeur zal
plaatsvinden met mogelijk een
schorsing tot gevolg.
Bij het weglopen van een leerling zie wegloopprotocol.
Boomgaard gedeeld/ commissies werkgroepen/ werkgroep sociale veiligheid/
wegloopprotocol.
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De betrokken leerkracht vult het Incidenten Registratie Formulier (IRF) binnen 48 uur in.
Deze geeft de betrokkene aan de veiligheidscoördinator. (Katja/Marille)
(formulier te vinden op de server; L-schijf ->handboek) / Parnassys

Er vindt een gesprek plaats met de betrokkene (de persoon die het IRF heeft
ingevuld) en een lid van de veiligheidscommissie. Hieruit komt een voorstel met
eventuele vervolgstappen.
Afhankelijk van het incident wordt er gesproken over:
*Het gedrag naar elkaar toe over de ontstane situatie. (Wat kan/ moet de melder wel
en niet doen. )
*Of en op welke wijze de identiteit van de melder geheim gehouden wordt.
*Wie er op de hoogte zijn van de situatie en wat zij eventueel (gaan) ondernemen.
*Welke ervaringen (gesprekken, observaties enz.) moeten worden vastgelegd en op
welke wijze.
*Aan wie een en ander wordt toegestuurd.
*Wat een en ander voor de melder betekent en welke ondersteuning eventueel
gewenst is.
*Op welke wijze de melder een lid van de veiligheidscommissie kan bereiken mocht
deze behoefte hebben aan hernieuwd contact.

Het incident zal worden overgedragen aan
de directeur en/of vertrouwenspersoon door
de veiligheidscoördinator (indien nodig) en/
of er wordt eventueel geadviseerd aangifte
te doen.

De veiligheidscoördinator bouwt een
dossier op van alle gesprekken die
plaatsvinden.

2x per jaar wordt het IRF met de commissie besproken en zo nodig bijgesteld.
De incidenten worden geanalyseerd en er wordt (indien gewenst) met de betrokkene
gekeken of de aanpak de juiste is geweest.
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13. IRF (incidenten registratie formulieren)

Incidentenregistratieformulier m.b.t. ouders
In te vullen door de leerkracht binnen 24 uur na het incident
Datum en tijdstip van het incident
…………………………………………………………………………………………………..
om………………………………………….uur.
Was er sprake van:

 Fysiek geweld;
 Fysiek geweld dat letsel tot gevolg heeft;
 Wapenbezit; zo ja wat voor
wapen(s):………………………………………………………………………………
…
 Gebruik van wapens;
 Seksueel misbruik;
 Discriminatie (o.m. naar ras, geslacht en seksuele geaardheid);
 Ernstig verbaal geweld (uitschelden, beledigen in kwetsende bewoordingen);
 Bedreiging en / of intimidatie
 Anders
…………………………………………………………………………………………
……………………………………….
Beschrijving van het incident
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
Wie waren bij het incident betrokken?
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Naam
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
Adres ………………………………………………………………….. Plaats
………………………………………………………….
Telefoon
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………….
Naam
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
Adres ………………………………………………………………….. Plaats
………………………………………………………….
Telefoon
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………….
Naam
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
Adres ………………………………………………………………….. Plaats
………………………………………………………….
Telefoon
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………….

Waren er andere collega’s en / of ouders aanwezig ten tijde van het incident?
Naam
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
Adres ………………………………………………………………….. Plaats
………………………………………………………….
Telefoon
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………….
Naam
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
Adres ………………………………………………………………….. Plaats
………………………………………………………….
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Telefoon
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………….

Is er sprake van letsel bij één van de betrokken personen? Ja / Nee*
Gegevens getroffene
Naam
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….
Adres
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….
Postcode / Plaats
……………………………………………………………………………………………………………
…………………..
Telefoonnummer
……………………………………………………………………………………………………………
…………………..
Geboortedatum………………………………………………….
Groep
………………………………………………………….

Is hierbij hulpverlening geboden? Ja / nee*
EHBO door
……………………………………………………………………………………………………………
……………................
Medische behandeling door
……………………………………………………………………………………………………………
….
Ziekenhuisopname: ja / nee
Naam ziekenhuis
……………………………………………………………………………………………………………
……………………
Adres …………………………………………………………………… Plaats
…………………………………………………………..
Plaats letsel
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………..
Soort letsel
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………
Is er politie ter plaatse geweest? Ja / nee
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Naam contactpersoon politie
……………………………………………………………………………………………………………
.
Wijkbureau ………………………………………………………………….. Plaats
…………………………………..………..
Telefoon
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………….

Oorzaken die mogelijk hebben bijgedragen of geleid hebben tot het incident
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………….

Direct na het incident genomen maatregelen
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Suggesties voor te nemen vervolgacties
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Overige opmerkingen
……………………………………………………………………………………………………………
………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
Ingevuld door:
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Naam:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..
Datum:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
Wenst wel/geen* gesprek te hebben met de commissieleden over het incident.
*doorhalen wat niet van toepassing is
In te leveren bij Katja van Heerde/ Marille vd Veken

Incidentenregistratieformulier m.b.t.
Leerlingen
In te vullen door de leerkracht binnen 48 uur na het incident
Datum en tijdstip van het incident
…………………………………………………………………………………………………..
om………………………………………….uur.
Naam betrokken leerling:
……………………………………………….
Leerling uit groep:
………………………………………………….
Was er sprake van:

 Fysiek geweld;
 Fysiek geweld dat letsel tot gevolg heeft;
 Wapenbezit; zo ja wat voor
wapen(s):………………………………………………………………………………
…
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Gebruik van wapens;
Seksueel misbruik;
Discriminatie (o.m. naar ras, geslacht en seksuele geaardheid);
Ernstig verbaal geweld (uitschelden, beledigen in kwetsende bewoordingen);
Bedreiging en / of intimidatie
Anders
…………………………………………………………………………………………
……………………………………….

Beschrijving van het incident
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………

Wie waren bij het incident betrokken?
Naam
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
Adres ………………………………………………………………….. Plaats
………………………………………………………….
Telefoon
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………….
Naam
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
Adres ………………………………………………………………….. Plaats
………………………………………………………….
Telefoon
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………….
Naam
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
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Adres ………………………………………………………………….. Plaats
………………………………………………………….
Telefoon
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………….
Waren er andere leerlingen / collega’s aanwezig ten tijde van het incident?
Naam
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
Adres ………………………………………………………………….. Plaats
………………………………………………………….
Telefoon
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………….
Naam
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
Adres ………………………………………………………………….. Plaats
………………………………………………………….
Telefoon
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………….

Is er sprake van letsel bij één van de betrokken personen? Ja / Nee*
Gegevens getroffene
Naam
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….
Adres
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….
Postcode / Plaats
……………………………………………………………………………………………………………
…………………..
Telefoonnummer
……………………………………………………………………………………………………………
…………………..
Geboortedatum………………………………………………….
Groep
………………………………………………………….

Is hierbij hulpverlening geboden?

Ja / nee*
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EHBO door
……………………………………………………………………………………………………………
……………................
Medische behandeling door
……………………………………………………………………………………………………………
….
Ziekenhuisopname: ja / nee
Naam ziekenhuis
……………………………………………………………………………………………………………
……………………
Adres …………………………………………………………………… Plaats
…………………………………………………………..
Plaats letsel
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………..
Soort letsel
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………
Is er politie ter plaatse geweest? Ja / nee
Naam contactpersoon politie
……………………………………………………………………………………………………………
.
Wijkbureau ………………………………………………………………….. Plaats
…………………………………..………..
Telefoon
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………….

Oorzaken die mogelijk hebben bijgedragen of geleid hebben tot het incident
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………….
Direct na het incident genomen maatregelen
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
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……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Suggesties voor te nemen vervolgacties
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Overige opmerkingen
……………………………………………………………………………………………………………
………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
Ingevuld door:
Naam:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..
Datum:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
Wenst wel/geen* gesprek te hebben met de commissieleden over het incident.
*doorhalen wat niet van toepassing is
In te leveren bij Katja van Heerde/ Marille vd Veken
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14. Wegloopprotocol: Hoe om te gaan met kinderen die
weglopen
Leerkrachten worden soms geconfronteerd met kinderen die weglopen. Het gebeurt dat
kinderen weglopen door een incident in de klas, vaker nog is de aanleiding een gebeurtenis
op de speelplaats. Weglopen veroorzaakt bij direct betrokkenen vaak een grote mate van
consternatie. Dat is begrijpelijk vanwege de impact die het weglopen op iedereen kan
hebben. Ouders en school doen hun uiterste best om dergelijk gedrag te voorkomen en te
ontmoedigen.
Belangrijk is om de kinderen duidelijk te maken dat ze altijd op het terrein van de school
moeten blijven en zich ervan moeten vergewissen waar de leerkracht is. Zij moeten hem of
haar in de gaten houden teneinde hun veiligheid te vergroten. Ook verstoppen is een vorm
van onttrekken aan toezicht. Kinderen zijn mede verantwoordelijk voor hun veiligheid en het
is goed om dat met hen te communiceren. De school kan veel bieden aan veiligheid maar
kan niets garanderen als kinderen zich soms onttrekken aan dat toezicht. Uiteraard wordt
altijd met het kind gezocht naar de oorzaak van het wegloopgedrag.
Het is goed om met de kinderen de volgende regel te bespreken: al ben je nog zo boos, je
blijft op het terrein van de school!
Indien een leerling desondanks is weggelopen, dan dienen de leerkrachten als volgt te
handelen:
Stap 1

Ga niet meteen zelf achter de leerling aan.

Stap 2
Spreek zo snel mogelijk een ambulant persoon aan. Maak hiermee afspraken
wie bij de groep
blijft en wie actie gaat ondernemen richting de weggelopen leerling.
Degene die actie onderneemt:
Stap 3
Gaat eerst op zoek naar de weggelopen leerling binnen school en
schoolterrein.
Stap 4
Licht de ouders in, spreek altijd de voicemail in als ze niet meteen telefonisch
bereikbaar zijn.
Probeer daarna het noodnummer uit ParnasSys van de leerling.
Stap 5

Vraagt iemand van school om de route te lopen/rijden die de leerling aflegt
van school naar huis en informeert de directeur, mondeling / telefoon / sms.

Stap 6

Schakelt in overleg met ouders de politie in. Als ouders niet bereikbaar zijn
schakel je zelf de politie in.

Nadat de leerling terug is (dit kan ook op een later tijdstip zijn):
Stap 7
Leerkracht gaat een gesprek aan met ouders en leerling. De IB-er en een lid
van de
commissie Veiligheid zal hierbij aanwezig zijn.
Stap 8

In overleg met de IB-er worden eventuele vervolgstappen afgesproken.

Stap 9

Leerkracht maakt een verslag in ParnasSys.
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15. Protocol fysiek ingrijpen naar leerlingen
Inleiding
De doelgroep van de Boomgaard bestaat uit een grote diversiteit van kinderen. Zoals
bij vele verschillende vormen van onderwijs hebben wij op de Boomgaard ook te
maken met kinderen met gedragsproblemen. Deze problemen uiten zich in een
breed scala van zeer teruggetrokken gedrag tot intimiderend of agressief gedrag.
Door gedragsproblemen maar ook door hun normale leeftijdsontwikkeling kunnen
conflictsituaties ontstaan die leiden tot onveilige situaties. Deze onveilige situaties
kunnen betrekking hebben op de leerling zelf, andere leerlingen, personeelsleden,
ouders en alle combinaties hiervan. De Boomgaard doet er alles aan om de
leerlingen zo te begeleiden dat conflictsituaties voorkomen kunnen worden of
hanteerbaar blijven. De Boomgaard kan niet altijd voorkomen dat in uitzonderlijke
conflictsituaties uit oogpunt van veiligheid fysiek ingrijpen noodzakelijk is.
Fysiek ingrijpen is nooit een middel op zich. Er zijn altijd stappen aan vooraf gegaan
en er zullen altijd acties op volgen om soortgelijke situaties in de toekomst te
voorkomen.
De school zorgt ervoor dat de leerkrachten een agressieregulatie training kunnen
krijgen. Hierbij wordt aandacht besteed aan het herkennen, voorkomen en
begeleiden van alle vormen van agressie en geweld. Deze training is erop gericht om
fysiekingrijpen te voorkomen of zolang mogelijk uit te stellen. Daarnaast is er in de
training aandacht voor proportioneel fysiek ingrijpen in voorkomende gevallen.
Uitgangspunten:
1. Fysiek ingrijpen is een uiterst middel
Alle pedagogische middelen hebben onvoldoende geholpen en er is een
onveilige situatie of deze dreigt te ontstaan. Er zijn altijd stappen aan vooraf
gegaan en er zullen altijd acties op volgen om soortgelijke situaties in de
toekomst te voorkomen. Hoewel fysiek ingrijpen een machtsmiddel is, blijft de
ingreep erop gericht om de veilige situatie te herstellen.
2. De afhandeling van het conflict is erg belangrijk.
De leerling zelf, maar ook de leerlingen die bij het conflict betrokken raken,
moeten weten dat fysiek ingrijpen nooit ‘normaal’ is. Fysiek ingrijpen is alleen
toegestaan door medewerkers van de Boomgaard.
3. Een leerkracht moet vanuit een professionele houding kunnen handelen.
Fysiek ingrijpen kan alleen wanneer een medewerker emotioneel niet te zeer
bij het conflict betrokken is of dreigt te raken. Als hij of zij dit niet kan zal een
ander personeelslid ingeschakeld worden. Dit moet tijdig gebeuren, het kan
fysiek ingrijpen voorkomen.
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4. Daar waar fysiek ingrijpen noodzakelijk is wordt zoveel mogelijk een 2e
personeelslid gevraagd om bij te springen. De aanwezige ambulante personen
zijn te vinden op de deuren van de teamkamers, tc kantoor en op de deur van
de administratie en Johan.
Dit heeft meerdere redenen:
a. Een 2e personeel kan de-escalerend werken.
b. De personeelsleden kunnen van elkaar zien of de emotionele
betrokkenheid niet te groot wordt.
5. Fysiek ingrijpen gebeurt proportioneel en stopt zodra de onveilige situatie is
opgeheven.
Tijdens en na een fysieke ingreep blijft herstellen van contact belangrijk.
Personeelsleden zullen duidelijk aangeven wat er verwacht wordt van de
leerling en wanneer de fysieke ingreep niet meer nodig is. Het is belangrijk om
te blijven praten met de leerling. Het is belangrijk om contact met de leerling te
houden en belangrijk als hulpmiddel om zelf rustig te blijven.
Leerling is wel aanspreekbaar
Leerling
werkt wel
mee
Leerling
werkt niet
mee

Geen fysieke ingreep nodig

Door communicatie en
proportioneel ingrijpen tot
meewerken bewegen.

Leerling is niet
aanspreekbaar
Geen fysieke ingreep nodig.
Kans op ingrijp is wel
aanwezig.
Fysiek ingrijpen. Contact
blijven zoeken.

119

veiligheidsplan Kbs De Boomgaard

16. Protocol: Hoe door INOS-medewerkers om te gaan met signalen
van huiselijk geweld en kindermishandeling
Vastgesteld, 5 oktober 2011
Betref: CONCEPT 2
Bijstelling feb 2015
INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Reduitlaan 31 4814 DC Breda
076-5611688
info@inos.nlMeldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2

Start
• U ervaart een professioneel ‘niet-pluis-gevoel’.
• Dit heeft betrekking op huiselijk geweld en/of kindermishandeling. (Definities:
hoofdstuk 1. Achtergrondinformatie: Bijlage 5.)
Stap 1
• Breng de signalen in kaart met behulp van een signaleringslijst (Bijlage 8
voor 4-12 jaar en Bijlage 9 voor 12-18 jaar).
• Achtergrondinformatie over huiselijk geweld: Bijlage 5.
Stap 2
• Collegiale consultatie met IB-er, Schoolvertrouwenspersoon of school CJGer •Advies is mogelijk bij Veilig Thuis (voorheen: AMK, Steunpunt Huiselijk
Geweld (Lees eerstbijlage 1 en 2)) of deskundige op het gebied van
letselduiding.
Stap 3
• Gesprek metouders (en leerling).Zie bijlage6 voor hulp bij dit gesprek. Zie
bijlage 3 over de eventuele rol van de leerling bij het gesprek. Advies is
mogelijkbijVeilig Thuis (voorheen: AMK, of Steunpunt Huiselijk Geweld (Lees
eerst bijlage 1 en 2)).
Stap 4
• Maak een multidisciplinaire afweging van de ernst van de situatie.•Doe dit
samen met het zorg(advies)team of de school CJG-er.•Bij twijfel altijd
raadplegen van Veilig Thuis (voorheen: Steunpunt Huiselijk Geweld of
hetAdvies- en Meldpunt Kindermishandeling).

Stap 5
• Beslissen: Zelf hulp organiseren of Melden?Bij zelf helpen: gesprekken
voeren > hulp organiseren > effect volgen > evalueren (daarnaafronden, of
alsnog melding doen).
• Bij melden: Vooraf bespreken met ouders (zie bijlage 7). Dan melden (Zie
bijlagen 1 en 2).

120

veiligheidsplan Kbs De Boomgaard

Stap 6
• Volgen en afsluiten: Blijf na hulp/melding in contact met ouder(s) en leerling.
• Blijf goede afspraken maken over zorgcoördinatie en onderwijs aan de
betreffende leerling.
LET OP: Deze meldcode heeft betrekking op geweld of mishandeling van een kind in
de privé-sfeer. Bij het waarnemen van of een redelijk vermoeden van (seksueel)
misbruik of geweld dat wordt verricht door een INOS-medewerker naar leerlingen,
geldt een meldplicht bij de directeur of het College van Bestuur. Het bevoegd gezag
overlegt vervolgens met de vertrouwensinspecteur en heeft daarna bij een redelijk
vermoeden van een zedenmisdrijf de verplichting om hiervan aangifte te doen.

Stroomschema Meldcode Huiselijk geweld en
Kindermishandeling INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda Vooraf
enkele opmerkingen:
1.Voor noodsituaties kan bijlage 4 van deze meldcode als ondersteuning dienen.
2.Handel nooit alleen! Blijf steeds in contact met deskundige collega’s om je heen:
IB-er,Schoolvertrouwenspersoon, directeur.
3.Blijf steeds in contact met de ouder(s). Hoe beter het contact, hoe lager de drempel
voorgesprek.
4.Leg elke stap die in dit protocol wordt gezet schriftelijk vast. Daarbij zijn feitelijk
gegevens vangroot belang naast de gebruikte argumenten om een bepaalde keuze
te maken.
5.Elke stap die in het stroomschema wordt genoemd, wordt meer in detail uitgewerkt
in deverdere tekst van deze meldcode.
Als een gesprek met ouders echt niet mogelijk is, zal een zorgvuldige afweging
gemaakt moeten worden tussen het gewicht van de geheimhoudingsplicht en het
belang van bescherming van de betrokken leerling. Zie hiervoor bijlage 2.Meldcode
huiselijk geweld en kindermishandeling 3
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1.INLEIDINGVISIE VAN INOS INOS geeft je ontwikkeling kleur. Het werken met
kinderen vormt daarbij de kern van de activiteiten. In de INOS visie staat daarover
het volgende verwoord: ‘We maken ons er sterk voor dat iedere leerling het onderwijs
en de zorg krijgt die het nodig heeft om de eigen talenten te ontdekken en te
ontwikkelen. Onze scholen richten zich op de brede ontwikkeling van leerlingen en
op de juiste balans tussen alle competenties.’ Daarmee wordt benadrukt dat de
betrokkenheid van de medewerkers van INOS verder gaat dan alleen de cognitieve
ontwikkeling van kinderen. Ook het welzijn en de ontwikkeling van de eigen
persoonlijkheid van kinderen die tot ontplooiing van talenten kan leiden is van
belang. Helaas krijgen kinderen soms te maken met huiselijke geweld of
kindermishandeling. Het hoort volgens INOS tot de verantwoordelijkheid van de
medewerkers dat zij in contacten met kinderen en hun ouders/verzorgers alert zijn op
signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling en dat zij
effectief reageren op deze signalen. Deze meldcode is bedoeld ter ondersteuning
van alle medewerkers van INOS zodat vastgelegd wordt welke stappen van hen
worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling en welke
ondersteuning daarbij voor handen is. INKADERING VAN DEZE MELDCODE Bij het
opstellen van dit protocol is rekening gehouden met de geldende richtlijnen rondom
privacybescherming zoals die zijn vastgelegd in de INOS-gedragscode, het INOSPrivacyprotocol, de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op het Primair
Onderwijs en de Wet op de Expertisecentra. Daarbij is gebruik gemaakt van het
landelijke basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling1. Deze
meldcode is in oktober 2011 voor het eerst vastgesteld. Recente wijzigingen in Weten Regelgeving zijn aanleiding tot lichte bijstelling van de meldcode per 1 augustus
2013. DEFINITIES 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. AANPAK BINNEN INOS Om het voor medewerkers mogelijk te
maken om in een veilig werkklimaat huiselijk geweld en kindermishandeling te
signaleren en om de stappen van deze meldcode te zetten, draagt INOS er zorg voor
dat:
•binnen de organisatie en aan ouders bekendheid wordt gegeven aan het doel en de
inhoud vandeze meldcode (reeds uitgevoerd eind 2011, begin 2012);•binnen
schoolteams aandacht zal worden besteed aan deze meldcode waarbij melding
zalworden gemaakt van de deskundigen die beschikbaar zijn om medewerkers te
ondersteunen inhet signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling en in het
zetten van de stappen vandeze code (reeds uitgevoerd in 2012);
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 5
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•de schoolvertrouwenspersonen en IB-ers zodanig geschoold en getraind zullen
worden zodat zijin staat zijn collega’s te ondersteunen bij het signaleren en het
zetten van de stappen van dezecode (reeds uitgevoerd begin 2012, herhaald
november 2014);•binnen het netwerk van schoolvertrouwenspersonen de werking
van de meldcode regelmatigwordt geëvalueerd en dat zo nodig acties in gang
worden gezet om de toepassing van demeldcode te optimaliseren (uitgevoerd in
2014);•Voor medewerkers die uit naam van hun functie deze meldcode toepassen,
zal eventuelenoodzakelijke ondersteuning (juridisch en niet-juridisch van aard) door
INOS wordengefaciliteerd.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 6
2 Zie: www.jeugdzorgnederland.nl/amk of tel: 030-2983400 (landelijk). 3 Zie:
www.huiselijkgeweldbrabant.nl of tel: 0900-1262626.
2.STAPPENPLAN BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJKGEWELD EN
KINDERMISHANDELINGVoorafgaand aan het stappenplan geldt het algemene
advies dat zorgen en signalen steeds met ouders besproken dienen te worden. Hoe
langer wordt gewacht met het gesprek met ouders, hoe hoger de drempel om het
gesprek aan te gaan. Bijlagen 6 en 7 bij deze meldcode kunnen ondersteunen in het
voeren van dit soort gesprekken. Stap 1: In kaart brengen van signalen Breng de
signalen die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling bevestigen
of ontkrachten in kaart en leg deze vast. Leg ook de contacten over de signalen vast,
evenals de stappen die worden gezet en de besluiten die worden genomen. Maak bij
het signaleren van huiselijk geweld of kindermishandeling gebruik van het
signalerings-instrument uit bijlage 8, of 9 van deze meldcode, of gebruik een ander
signaleringsinstrument indien dat op school voor handen is. Beschrijf uw signalen zo
feitelijk mogelijk. 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 bevoegde beroepskracht.
Betreffen de signalen huiselijk geweld of kindermishandeling gepleegd door een
collega, meld de signalen dan bij de directeur, of het College van Bestuur. In dat
geval is dit stappenplan niet van toepassing. Als er signalen zijn van seksueel
misbruik, of seksuele intimidatie van een leerling door een collega is er sprake van
een wettelijke meldplicht voor medewerkers van INOS en een aangifteplicht voor het
bevoegd gezag. Stap 2: Collegiale consultatie Bespreek de signalen met de
schoolvertrouwenspersoon, de IB-er of de school CJG-er. Bijvoorbeeld in een
groepsbespreking. De IB-er kan besluiten tot een bespreking in het zorgteam van de
school. Vraag zo nodig ook advies aan Veilig Thuis (voorheen: Advies-en Meldpunt
Kindermishandeling2, het Steunpunt Huiselijk Geweld3) of een deskundige op het
gebied van letselduiding. (Lees voorafgaand aan deze contacten bijlage 1 van deze
meldcode.) Leg ook deze contacten vast door het maken van aantekeningen. Stap
3: Gesprek met de ouders en/of de leerling Bespreek de signalen met de ouders
en/of de leerling. Hebt u ondersteuning nodig bij het voorbereiden of het voeren van
dit gesprek, raadpleeg dan de schoolvertrouwenspersoon, de IB-er, de school CJGer en/of Veilig Thuis (voorheen: het Advies-en Meldpunt Kindermishandeling of het
Steunpunt Huiselijk Geweld). Ook bijlage 6 van deze meldcode kan als
ondersteuning dienen. GESPREKSAGENDA: 1.leg het doel uit van het gesprek;
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 7
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2.beschrijf de feiten die u hebt vastgesteld en de waarnemingen die u hebt gedaan;
3.nodig uit om een reactie hierop te geven;
4.kom pas na deze reactie zo nodig en zo mogelijk met een interpretatie van hetgeen
u hebtgezien, gehoord en waargenomen.
Ook dit gesprek dient schriftelijk te worden vastgelegd.
Het doen van een melding ZONDER dat de signalen zijn besproken met de ouders
en/of de leerling, is alleen mogelijk als:
•de veiligheid van de leerling, die van u zelf, of die van een ander in het geding is;
•als u goede redenen hebt om te veronderstellen dat de ouders/leerling door dit
gesprek hetcontact met u zullen verbreken.
Zie hiervoor ook bijlage 2 van deze meldcode.
Stap 4: Weeg de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de
kindermishandeling Weeg op basis van de signalen, van het ingewonnen advies en
van het gesprek met de leerling/ouders het risico op huiselijk geweld of
kindermishandeling. Weeg eveneens de aard en de ernst van het huiselijk geweld of
de kindermishandeling. Deze afweging wordt bij voorkeur multidisciplinair gemaakt.
Bijvoorbeeld in het Zorg en AdviesTeam (ZAT). Leg ook deze afweging schriftelijk
vast. Let op: Bij twijfel in deze stap altijd contact opnemen met Veilig Thuis
(voorheen: Steunpunt Huiselijk Geweld of het Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling). (Lees voorafgaand aan deze contacten bijlage 1 van deze
meldcode.) Stap 5: Beslissen: zelf hulp organiseren of melden Ook deze stap is
bij voorkeur het resultaat van een multidisciplinaire afweging. Bijvoorbeeld door het
Zorg- en AdviesTeam (ZAT). Daarbij dienen concrete afspraken gemaakt te worden
over wie welke actie onderneemt. De eindverantwoordelijkheid voor deze keuze ligt
bij de directeur van de school. OPTIE 1: ZELF HULP ORGANISEREN EN DE
EFFECTEN VOLGEN: Meent u, op basis van uw afweging in stap 4, dat u zelf de
leerling en het gezin redelijkerwijs voldoende tegen het risico op huiselijk geweld of
op kindermishandeling kunt beschermen:
•organiseer dan de noodzakelijke hulp (daarbij is indien nodig/gewenst de
betrokkenheid vanhet zorgteam/zorgadviesteam of de school CJG-er mogelijk);•volg
de effecten van deze hulp;•doe alsnog een melding als er signalen zijn dat het
huiselijk geweld of de kindermishandelingniet stopt of opnieuw begint.
OPTIE 2: MELDEN BIJ ANDEREN EN BESPREKEN MET DE OUDERS/LEERLING:
Kunt u de leerling niet voldoende tegen het risico op huiselijk geweld of op
kindermishandeling beschermen of twijfelt u er aan of u voldoende bescherming
hiertegen kunt bieden:
•meld uw vermoeden bij Veilig Thuis (voorheen: Advies-en Meldpunt
Kindermishandeling of bijhet Steunpunt Huiselijk Geweld (zie hiervoor bijlage 1 en
bijlage 2));•sluit bij uw melding zoveel mogelijk aan bij feiten en gebeurtenissen en
geef duidelijk aanindien de informatie die u meldt (ook) van anderen afkomstig
is;•overleg bij uw melding met Veilig Thuis wat u na de melding, binnen de grenzen
van uwgebruikelijke werkzaamheden, zelf nog kunt doen om de leerling en zijn
gezinsleden tegen hetrisico op huiselijk geweld of op mishandeling te
beschermen;•geef een zorgsignaal af in het signaleringssysteem ‘Zorg voor Jeugd’.
De IB-er,schoolmaatschappelijk werker of school CJG-er heeft hier toegang toe.
(Voor toelichting zie:
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www.zorgvoorjeugd.nu) Met dit zorgsignaal, worden eventuele andere hulpverleners
in het gezin geïnformeerd over de betrokkenheid van de school bij dit gezin.
Bespreek uw melding vooraf met de ouders en/of de leerling:
Gespreksagenda:
1.leg uit waarom u van plan bent een melding te gaan doen en wat het doel daarvan
is;2.vraag uitdrukkelijk om een reactie;3.in geval van bezwaren, overleg op welke
wijze u tegemoet kunt komen aan deze bezwaren;4.is dat niet mogelijk, weeg de
bezwaren dan af tegen de noodzaak om de leerling of zijngezin te beschermen tegen
het geweld of de kindermishandeling. Betrek in uw afweging deaard en de ernst van
het geweld en de noodzaak om de leerling of zijn gezin door het doenvan een
melding daartegen te beschermen (zie hiervoor bijlage 2);5.doe een melding indien
naar uw oordeel de bescherming van de leerling of zijn gezin dedoorslag moet
geven.
Van contacten met de ouders en/of de leerling over de melding kunt u afzien:
•als de veiligheid van de leerling, die van u zelf, of die van een ander in het geding is;
•als u goede redenen hebt om te veronderstellen dat de ouders/leerling daardoor het
contactmet u zullen verbreken.
Leg alle ondernomen acties, afwegingen, gevolgen en vervolgstappen schriftelijk
vast. Stap 6: Volgen en afsluiten Een melding is geen eindpunt. De leerling blijft
immers onderwijs volgen. In stap 4 of 5 is afgesproken wie de zorg coördineert en
welke hulp/actie er wordt ondernomen. Voor een goede voortgang en behoud van de
relatie tussen ouders, leerling en school is nazorg geboden. Deze nazorg vindt plaats
in nauwe (interdisciplinaire) afstemming met het zorgteam, het Zorg en AdviesTeam
(ZAT) of de school-CJG-er. Tenslotte wordt de aanpak geëvalueerd met alle
betrokkenen.Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 9
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3.BIJLAGENBijlage 1: Achtergrondinformatie over Veilig Thuis (voorheen:
Steunpunt Huiselijk Geweld en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling)
+
Opmerking: met ingang van 1 januari 2015 zijn het Steunpunt Huiselijk Geweld en
het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling opgegaan in een nieuwe organisatie
Veilig Thuis. https://vooreenveiligthuis.nl/ADVIES: Bij iedere stap van de meldcode
geldt dat er altijd contact op kan worden genomen met Veilig Thuis Bij Veilig Thuis is
veel kennis aanwezig over mogelijke signalen van huiselijk geweld en
kindermishandeling. De medewerkers kunnen ook adviseren over de te zetten
stappen en over het voeren van gesprekken over de signalen. Bij het vragen van
advies zet Veilig Thuis zelf geen stappen in de richting van de ouders/leerling of die
van anderen. Het advies is dus uitsluitend gericht tot de adviesvrager. NB:
Adviesgesprekken vinden plaats op basis van anonieme (leerling)gegevens, voor
een adviesgesprek behoeft u uw beroepsgeheim dus niet te verbreken. MELDEN:
Als er bij het volgen van de stappen wordt besloten tot het doen van een melding,
neemt Veilig Thuis het onderzoek naar het huiselijk geweld of de kindermishandeling
over. Veilig Thuis houdt melders op de hoogte van de uitkomsten van het onderzoek
en van de acties die in gang worden gezet. NB: Bij een melding moeten ouder/leerlinggegevens worden verstrekt omdat Veilig Thuis anders geen acties in gang
kan zetten naar aanleiding van de melding. De praktijkervaring leert dat daarbij de
anonimiteit van de melder niet gegarandeerd is. Mede hierdoor zal de melding
meestal door de directeur, schoolmaatschappelijk werker of school CJG-er worden
verricht. Deze manier van melden biedt bovendien enige bescherming van de relatie
tussen de leerkracht en de ouder(s)/leerling. Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling 10
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Bijlage 2: Achtergrondinformatie over het beroepsgeheim en de meldcode
ALGEMENE ZWIJGPLICHT: Iedere medewerker van INOS die individuele leerlingen
begeleidt heeft een beroepsgeheim. Deze zwijgplicht, zoals het beroepsgeheim ook
wel wordt genoemd, verplicht om, kort gezegd, geen informatie over de leerling aan
derden te verstrekken, tenzij de ouders/leerling hem daarvoor toestemming heeft
gegeven, of daarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Doel van het
beroepsgeheim is de drempel zo laag mogelijk te maken en het vertrouwen te geven
dat er vrijuit gesproken kan worden. SPECIFIEKE ZWIJGPLICHT: Een aantal
beroepsgroepen kent een specifieke zwijgplicht die is geregeld in een ‘eigen’ wet. Dit
geldt bijvoorbeeld voor medisch hulpverleners, zoals artsen en verpleegkundigen. Dit
is voor het onderwijs alleen van toepassing voor vertrouwensinspecteurs (artikel 6
van de Wet op het onderwijstoezicht). PARADOX VAN DE
GEHEIMHOUDINGSPLICHT: Er doet zich bij de omgang met de zwijgplicht een
zekere paradox voor. De zwijgplicht is hét instrument bij uitstek om er voor te zorgen
dat mensen naar de beroepskracht toe komen en ook bereid zijn om open over hun
zorgen te spreken. Ze mogen er immers op vertrouwen dat hun verhaal niet zomaar
elders terecht komt. Maar een te rigide omgang met het beroepsgeheim kan tot
gevolg hebben dat leerlingen/ouders die dringend hulp nodig hebben juist niet
geholpen worden omdat de beroepskracht meent dat hij vanwege zijn
beroepsgeheim niet in mag grijpen. Al met al is de omgang met het beroepsgeheim
een vorm van evenwichtskunst: geheimhouding waar mogelijk, zorgvuldige
doorbreking van het geheim waar nodig. Hieronder wordt een handreiking geboden
voor zover het gaat om signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling.
VRAGEN VAN TOESTEMMING: Bij het verstrekken van gegevens van een leerling
aan een ander, dus ook bij het doen van een melding aan Veilig Thuis (voorheen:
Advies-en Meldpunt Kindermishandeling of aan het Steunpunt Huiselijk Geweld),
geldt als hoofdregel dat de medewerker zich inspant om toestemming voor de
melding te krijgen. Deze meldcode schetst daarvoor de werkwijze. Geven
ouder/leerling toestemming, dan kan een melding worden gedaan. Weigeren de
ouders/leerling ondanks de inspanning van de medewerker hun toestemming, dan
houdt het niet op maar maakt de medewerker een nieuwe afweging binnen het
conflict van plichten. CONFLICT VAN PLICHTEN: Zo oud als de zwijgplicht is ook de
notie dat een beroepskracht door het beroepsgeheim in de knel kan komen. Er
kunnen zich situaties voordoen waarin alleen door te spreken de leerling geholpen
kan worden, terwijl er voor dit spreken geen toestemming is. Er kan in dat geval
sprake zijn van een conflict van plichten. De plicht om te zwijgen vanwege het
beroepsgeheim botst met de plicht om te helpen juist door met een ander over de
leerling te spreken. Het gaat dan altijd om een leerling die zich in een ernstige
situatie bevindt en die alleen kan worden geholpen door een ander bij de aanpak te
betrekken. In de rechtspraak wordt in geval van een conflict van plichten erkend dat
een beroepskracht ook zonder toestemming mag spreken. Uiteraard moet een
dergelijk besluit om de zwijgplicht te doorbreken zorgvuldig worden genomen.
Beantwoording van de volgende vijf vragen leidt doorgaans tot een zorgvuldige
besluitvorming:
1.Kan ik door te spreken zwaarwegende belangen van mijn leerling behartigen?
2.Is er een andere mogelijkheid om ditzelfde doel te bereiken zonder dat ik mijn
beroepsgeheimhoef te verbreken?
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 11
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3.Waarom is het niet mogelijk om toestemming van de ouders/leerling te vragen of te
krijgenvoor het bespreken van zijn situatie met iemand die kan helpen?
4.Zijn de belangen van de leerling die ik wil dienen met mijn spreken zo zwaar dat
deze naar mijnoordeel opwegen tegen de belangen die de ouders/leerling hebben bij
mijn zwijgen?
5.Als ik besluit om te spreken aan wie moet ik dan welke informatie verstrekken
zodat het geweldof de mishandeling effectief kan worden aangepakt?
Als hulpmiddel bij de besluitvorming over het verbreken van de geheimhoudingsplicht
wordt verwezen naar de website www.huiselijkgeweldenberoepsgeheim.nl. Ook de
brochure ‘Horen, zien en zwijgplicht? Wegwijzer huiselijke geweld,
kindermishandeling en beroepsgeheim’ van het ministerie van Justitie geeft goede
achtergrondinformatie.
(http://www.huiselijkgeweld.nl/doc/publicaties/horen_zien_en_zwijgplicht_2009.pdf)
POSITIE VAN DE LEERLING: Omdat leerlingen zich over het algemeen in een
afhankelijke positie bevinden ten opzichte van hun ouders waardoor ze minder goed
in staat zijn zelf op te treden tegen mishandeling of geweld, zal een beroepskracht
eerder dan ‘gemiddeld’ kunnen besluiten dat hij zijn zwijgplicht verbreekt. NB: Voor
een zorgvuldige besluitvorming is het noodzakelijk dat de situatie, voordat een besluit
om de zwijgplicht te doorbreken genomen wordt, besproken wordt met de
schoolvertrouwenspersoon en zo nodig ook (op basis van anonieme gegevens)
advies ingewonnen wordt bij Veilig Thuis. BEOORDELING VAN EEN BESLUIT
OVER HET DOORBREKEN VAN HET BEROEPSGEHEIM: Zou achteraf een
toetsende organisatie gevraagd worden om een oordeel te geven over het optreden
van de beroepskracht, dan wordt vooral de zorgvuldigheid beoordeeld waarmee het
besluit om de geheimhouding te verbreken tot stand is gekomen. Daarbij wordt onder
andere gelet op:
•collegiale consultatie;•raadpleging van Veilig Thuis;•aanwezigheid van voldoende
relevante feiten of signalen en zorgvuldige verzameling van dezefeiten en
signalen;•zorgvuldige en concrete afweging van belangen;•de contacten die er met
de ouders/leerling zijn geweest over de melding. Concreet gaat het erdan om of de
beroepskracht zich, gelet op zijn mogelijkheden en op de omstandigheden waarinde
leerling verkeert, heeft ingespannen om ouders/leerling toestemming te vragen of
omouders/leerling te informeren, indien het verkrijgen van toestemming niet mogelijk
bleek.
Het is, ook in verband met de toetsbaarheid van het besluit achteraf, belangrijk om
een besluit over het doen van een melding zonder dat daarvoor toestemming is
gegeven zorgvuldig vast te leggen. Niet alleen de melding dient te worden
vastgelegd, ook de belangen die zijn afgewogen en de personen die van te voren
over het besluit zijn geraadpleegd.
TIP: Beloof geen geheimhouding aan ouders en kinderen. Professioneel ingrijpen is
soms de enige manier op kindermishandeling te stoppen. Door geheimhouding te
beloven kunt u zelf geen kant meer op.
Bron: brochure ‘Horen, zien en zwijgplicht?’Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling 12
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Bijlage 3: Achtergrondinformatie over de rol van de leerling in gesprekken
(leeftijdsinvloed)
De Wet bescherming persoonsgegevens bepaalt dat een leerling vanaf zijn 16e jaar
zelf toestemming geeft aan een beroepskracht voor het verstrekken van zijn
gegevens aan een ander (al dan niet in de vorm van het doen van een melding). De
Wet op de jeugdzorg en de Wet inzake de geneeskundige
behandelingsovereenkomst geven dit recht zelfs al vanaf 12 jaar. Toch moet over
een melding, als het gaat om een jongere vanaf 12 of 16 jaar die nog thuis woont,
ook gesproken worden met de ouders. Want bij de melding worden doorgaans niet
alleen gegevens over de jongere verstrekt maar ook over zijn ouder(s).
Leerlingen in de basisschoolleeftijd mogen niet zelf beslissen over het verstrekken
van gegevens aan derden. Hierover moet het gesprek met de ouders (voogd of
verzorgers) gevoerd worden.Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 13

131

veiligheidsplan Kbs De Boomgaard

Bijlage 4: Achtergrondinformatie over hoe te handelen in noodsituaties Bij
signalen die wijzen op acuut en zodanig ernstig geweld dat de leerling daartegen
onmiddellijk moet worden beschermd, kunt u meteen advies vragen aan Veilig Thuis
(voorheen: Advies en Meldpunt Kinder mishandeling of aan het Steunpunt Huiselijk
Geweld). Komt men daar, op basis van de signalen, tot het oordeel dat onmiddellijke
actie is geboden, dan kunt u zo nodig in hetzelfde gesprek een melding doen zodat
op korte termijn de noodzakelijke acties in gang kunnen worden gezet. In
noodsituaties kunt u overigens ook contact zoeken met de Raad voor de
Kinderbescherming of met de crisisdienst van het Bureau Jeugdzorg en/of de politie
vragen om hulp te bieden. LET OP: Doe dit niet alleen! Overleg uw handelen vooraf
met de directeur en de IB-er of de vertrouwenspersoon. In dit overleg wordt
afgewogen of er werkelijke sprake is van een noodsituatie en wordt afgesproken wie
de eventuele melding zal gaan doen. Meestal zal de directeur of school-CJG-er de
melding verrichten ter bescherming van de relatie tussen leerkracht en ouder(s). De
anonimiteit van de melder is niet gegarandeerd. Belangrijke telefoonnummers voor
noodsituaties:
0800 2000
-Veilig Thuis
-Bureau Jeugdzorg Breda:-Politie voor noodgevallen:076 560 04 00 112
Ten slotte: In geval van ernstige incidenten, of (verwachte) belangstelling van de
pers, dient het College van Bestuur van INOS geïnformeerd te worden.Meldcode
huiselijk geweld en kindermishandeling 14
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Bijlage 5: Achtergrondinformatie met betrekking tot huiselijk geweld
KENMERKEN VAN HUISELIJK GEWELD
•Er is altijd sprake van een machtsverschil tussen de dader en het slachtoffer.
Bijvoorbeeldtussen man en vrouw of tussen ouders en kind.
•Daders kiezen de meest kwetsbare slachtoffers.
RISICOFACTOREN VOOR RELATIONEEL GEWELD ZIJN
•een laag zelfbeeld/weinig zelfvertrouwen
•lage sociaal-economische status
•overmatig alcohol- en drugsgebruik
•relationele factoren, bijvoorbeeld slechte communicatie, snelle relatievorming
•opgegroeid in een gezin waarin gebrek is aan aandacht
•opgroeien in een gezin waarin mishandeling en verwaarlozing spelen
(Bron: Van Schaik 2005, Mastenbroek 1995)
VORMEN VAN HUISELIJK GEWELD
Huiselijk geweld kan fysiek, seksueel en psychisch van aard zijn, en omvat
gedragingen als fysieke verwaarlozing, slaan, schoppen, vastbinden, anderszins pijn
doen en/of verwonden, psychische verwaarlozing, intimideren, sociaal isoleren,
vernederen, uitbuiten, manipuleren, aanranden, verkrachten, tot seksueel gedrag
dwingen, onthouding van voorbehoedmiddelen en het opzettelijk besmetten met een
soa.
Geweld in relaties kent meestal een geleidelijke opbouw. Aan het begin worden
gewelddadige relaties gekenmerkt door controlerend gedrag, jaloezie, extreem veel
aandacht voor het doen en laten van de ander en een zeer snelle relatievorming.
Duidelijk is dat de angst voor onafhankelijkheid van het slachtoffer en de angst voor
kwetsbaarheid en afhankelijkheid van de dader op elkaar ingrijpen: de dader gaat
macht uitoefenen via geweld, het slachtoffer is erg afhankelijk (Mastenbroek 1995).
Meestal is de dader een man en het slachtoffer een vrouw, maar ook andersom komt
voor. Ook is bekend dat huiselijk geweld voorkomt in homoseksuele en lesbische
relaties.
GEVOLGEN VAN HUISELIJKE GEWELD
Slachtoffers van geweld kunnen zowel op fysiek, seksueel als op emotioneel gebied
klachten ontwikkelen. In het algemeen is vastgesteld dat de levenskwaliteit daalt
naarmate er meer geweldvormen werden ondervonden. De toename van de ernst en
van de duur van het geweld leidt tot een verdere afname van de levenskwaliteit.
Slachtoffers ervaren in de eerste plaats directe fysieke aandoeningen. Soms
schamen slachtoffers zich over het geweld en het fysieke letsel en trekken zich terug
uit het sociale leven. Daardoor wordt het moeilijker om steun te vinden in de sociale
omgeving. Psychische klachten manifesteren zich vooral wanneer het geweld niet
stopt en er geen zicht is op verbetering van de situatie. Gevoelens van schaamte en
schuld versterken het isolement.
Bron: http://www.huiselijkgeweld.nlMeldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
15
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Bijlage 6: Aandachtpunten voor een gesprek met ouders over zorgsignalen
Vooraf: het contact of een gesprek met ouders is altijd gekoppeld aan een doel.
Bijvoorbeeld informatie verzamelen, delen van zorg over de leerling, of ouders
motiveren voor hulp. Bepaal voor aanvang van het contact wat je doel is.
BELANGSTELLENDE VRAGEN Bij zorg over een leerling, kun je een aantal zaken
in het gewone contact met ouders navragen. Bijvoorbeeld: Is de leerling al naar de
dokter geweest? Wat is er gebeurd? Hoe gaat het thuis? Hoe beleeft de leerling de
geboorte van het broertje? Etc. Dit zijn gewone belangstellende vragen, maar ze
kunnen wel extra informatie geven waardoor je zorg blijft, groter wordt of verdwijnt.
Let ook op de andere gezinsleden. Welk beeld heb je van de andere kinderen in het
gezin, de andere ouder? ZORGEN DELEN Als je zorg hebt over een leerling,
bespreek dat dan zo snel mogelijk met ouders. De meeste ouders willen hun kind
helemaal niet mishandelen, maar door hun eigen problemen gebeurt het soms toch.
Niets is zo vervelend voor ouders als zorgen die achter hun rug om worden
besproken, zonder dat zij daar zelf in gekend zijn. Het is daarom belangrijk om je
zorgen met ouders te delen, zodat ze hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. Heb
je direct contact met ouders, benoem dan wat je ziet. Voorkom dat er een lijst
‘onbesproken zorgen’ ligt, waardoor ouders zich afvragen waarom zij niet eerder op
de hoogte zijn gesteld. Ouders zijn immers de belangrijkste gesprekspartners en
informatiebron. Wanneer je een vermoeden hebt van kindermishandeling kan het
heel lastig lijken om met ouders in gesprek te gaan. Toch zal een dergelijk gesprek
nodig zijn voor een juiste beeldvorming. In zo’n gesprek kan bijvoorbeeld blijken dat
er iets anders aan de hand is. Het kan ook net het duwtje zijn dat ouders nodig
hebben om hulp te gaan zoeken. En in situaties waarin ouders terughoudend,
defensief of agressief reageren, heb je een reden te meer om je ernstige zorgen te
maken. Daarnaast is het goed om jezelf de vraag te stellen: welke ouder vindt het nu
vervelend dat iemand oog heeft voor zijn of haar kind? En houd rekening met het feit
dat de leerling ook door iemand anders dan de ouders mishandeld kan worden.
Probeer in het gesprek met ouders de zorgen die je hebt te delen door naast de
ouder te gaan staan in plaats van tegenover de ouder. WANNEER NIET GELIJK IN
GESPREK GAAN MET OUDERS Wanneer de veiligheid van de leerling in het
geding is, wanneer je een ernstige vorm van mishandeling vermoedt, bij dreiging of
agressie van ouders, wanneer ouders eerder een gesprek geweigerd hebben,
wanneer ouders weigeren de nodige hulp te zoeken of dreigen hun kind van de
instelling weg te halen of dreigen het contact te beëindigen, overleg dan de situatie
eerst met het zorgteam. Afhankelijk van de gegeven informatie of omstandigheden
kan eventueel met behulp van het Veilig Thuis (voorheen AMK) nagegaan worden of
gespecialiseerde hulpverlening of de politie benaderd dient te worden om een veilige
situatie voor een gesprek te creëren. VOORBEREIDING VAN EEN GESPREK MET
OUDERS De zorg over de leerling kan van dien aard zijn dat een apart oudergesprek
nodig is. Bedenk, voordat je hierover een afspraak maakt, liefst in samenwerking met
de IB-er of vertrouwenspersoon, wat het doel is van het gesprek, wie het gesprek
met de ouders gaat voeren en wat je aan ouders vertelt als reden voor het gesprek.
Bedenk ook of je het wenselijk of noodzakelijk vindt het gesprek samen met een
collega te voeren en of het voor je eigen veiligheid nodig is dat een collega op de
hoogte is van het gesprek en in de buurt is. Overweeg van te voren ook waar je het
gesprek wilt houden, hoe laat, en of er opvang is voor de leerling en eventuele
andere kinderen. En beslis of je met beide ouders afspreekt of met één ouder?
Bedenk ook welke rol de leerling eventueel in het gesprek krijgt (zie bijlage 3 van
deze meldcode). IN GESPREK MET OUDERS Bespreek in het gesprek met ouders
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in ieder geval de zorg die je hebt over de leerling. Vertel feitelijk wat de zorgen zijn en
vraag na of ouders deze zorg herkennen. Vertel ook wat goed gaat met de leerling.
Houd bij het delen van de zorg rekening met mogelijke reacties van schrik, boosheid
of verdriet en wees je ervan bewust dat dit doorgaans normale reacties zijn op een
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 16
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vervelende boodschap. Het is niet makkelijk voor ouders om te horen dat het op
sommige gebieden niet goed gaat met hun kind. Voor sommige ouders is het
gesprek een opluchting, omdat ze zich erkend voelen in de eigen zorg over hun kind.
Kijk tijdens het gesprek wat het verhaal bij ouders losmaakt, hoe ze reageren en of
ouders al hulp krijgen. Bepaal van tevoren welke hulp je als school aan ouders biedt
en voor welke hulp andere instanties zijn (eventueel via het Zorg en AdviesTeam of
de school-CJG-er). TIPS VOOR HET GESPREK MET OUDERS
•Maak het doel van het gesprek duidelijk
•Omschrijf bij het delen van zorgen concreet wat je zorg is zonder het woord
kindermishandelingte gebruiken
•Vertel de ouders wat er feitelijk is opgevallen aan de leerling
•Geef ook aan wat wel goed gaat met de leerling
•Vraag of ouders de genoemde concrete waarnemingen herkennen en hoe ze deze
verklaren
•Vraag hoe ouders de leerling thuis beleven
•Respecteer de (ervarings-)deskundigheid van ouders m.b.t. hun kind
•Nodig de ouders uit om te praten door open vragen te stellen (wie, wat, waar, hoe,
wanneer..)
•Praat vanuit jezelf (ik zie dat..)
•Wees eerlijk en open, pas op voor vrijblijvendheid
•Vraag hoe ouders de geuite zorgen beleven
•Leg afspraken en besluiten na afloop van het gesprek kort en zakelijk vast en geef
de ouderseen kopie
•Kies in het gesprek die invalshoek die aansluit bij de specifieke cultuur en
gewoonten van eengezin
•Laat een kind niet tolken voor zijn ouders
•Doe geen toezeggingen die je niet waar kunt maken
•Ga na of er al hulp in het gezin is
•Als ouders zich dreigend uitlaten (wat uitzonderlijk is), benoem dat de ouder dreigt
en stop hetgesprek
•Wanneer de ouders helemaal opgaan in hun eigen emoties, haal de ouder dan terug
naar hethier en nu, bijvoorbeeld door te vragen of er nog geld in de parkeermeter
moet, of suiker ofmelk in de koffie
INLEIDENDE ZINNEN:
Wanneer je met ouders jouw zorg over hun kind wilt bespreken, kun je gebruik
maken van “hulpzinnen”. Hieronder volgen enkele voorbeelden.
•Ik wil met u praten over de verandering in het gedrag van …{NAAM LEERLING}…
•Ik maak me zorgen over … {NAAM LEERLING}…, omdat.....
•Er is een verandering ontstaan in de groep, sindsdien is …{NAAM LEERLING}… .....
DE WERKELIJKE BOODSCHAP:
Vanuit het benoemen van feiten, kan die als volgt luiden:
•Mij valt op.... , het lijkt of.....
•Ik merk, ik hoor, ik zie, ik denk.......,
•…{NAAM LEERLING}… is de laatste tijd wat stiller, ongeconcentreerder,
rumoeriger, drukker,afweziger, verdrietiger, boos, geheimzinniger) en daar maak ik
me zorgen over.
•…{NAAM LEERLING}… heeft de laatste tijd wat moeite met andere kinderen, mij
valt op...
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•…{NAAM LEERLING}… is de laatste tijd zo aanhankelijk en vraagt veel aandacht
(heeft moeitemet de regels) Hoe ervaart u dat zelf? ... Weet u misschien wat de
oorzaak hiervan kan zijn?
•Hoe gaat het bij u thuis?
•Is er iets gaande in de omgeving van …{NAAM LEERLING}… (vriendjes, op straat,
familie)
•Het lijkt of …{NAAM LEERLING}… gepest wordt (of uitgescholden/ bang/ straf krijgt/
klem zit/gedwongen wordt/niet gelukkig is) en daar last van heeft, wat merkt u
daarvan?
HET VERVOLG:
Ik wil graag nog eens met u praten om te kijken of er verandering in het gedrag van
…{NAAM LEERLING}… heeft plaatsgevonden.Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling 17
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TOT SLOT
•Vraag de IB-er, vertrouwenspersoon of school CJG-er om advies of ondersteuning
voorgespreksvoering met ouders•Kijk of een collega met jou het gesprek wil
oefenen•In bijlage 7 staan tips over hoe je ouders vertelt dat je jouw zorg om hun
kind bij Veilig Thuismeldt.
Bron: Noord-Hollands protocol. Zorgsignalering en handelen bij kindermishandeling.
Voor beroepskrachten die werken met kinderen tot 18 jaar en/of hun (aankomende)
ouders, een uitgave van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland. Juni 2007.Meldcode
huiselijk geweld en kindermishandeling 18
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Bijlage 7: Hoe vertel je ouders over melding bij Veilig Thuis (voorheen AMK)?
In sommige situaties is een melding bij Veilig Thuis (voorheen AMK) nodig. Bij een
open melding, waarin ouders op de hoogte worden gesteld dat jij de melder bent,
horen de meeste ouders dat liever van jou dan van Veilig Thuis. Hierdoor komt het
contact vanuit Veilig Thuis minder onverwachts, en hebben ouders niet het gevoel
dat je achter hun rug om te werk bent gegaan. De mededeling aan ouders, dat je
gaat melden, kan moeilijk zijn. Vaak gaat hier al een proces aan vooraf, zijn er één of
meerdere gesprekken geweest en blijken ouders niet of onvoldoende ontvankelijk
voor jouw bezorgdheid. Melding bij Veilig Thuis vindt in principe altijd plaats in
overleg met het zorgteam van de school. Daar wordt ook afgesproken wie de
feitelijke melding gaat doen. Bij die melding dienen ook de vervolgstappen die de
school onderneemt besproken te worden. HET GESPREK MET DE OUDER(S)
OVER DE MELDING BIJ VEILIG THUIS
•Neem de tijd voor het gesprek, wees serieus en laat merken dat je bezorgd bent
over hun kind•Vat jouw zorg waarbij je denkt aan (vermoedelijke) kindermishandeling
zo concreet mogelijksamen voor de ouders•Noem ook, indien van toepassing, kort
de gesprekken en stappen die je reeds met oudersdoorlopen hebt•Stel ouders op de
hoogte dat je jouw zorg over hun kind waarbij je het vermoeden hebt
vankindermishandeling gaat melden bij Veilig Thuis, vraag geen toestemming•Leg
duidelijk uit dat je merkt dat ouders niet dezelfde zorg of oplossing delen als jij (de
school)of dat je het nodig vindt dat gespecialiseerde mensen de zorgwekkende
situatie onderzoeken•Vertel ouders dat je je zodanig (ernstig) zorgen maakt, dat het
jouw verantwoordelijkheid is omdaarbij de hulp van Veilig Thuis in te
schakelen•Beschrijf Veilig Thuis als een instelling waar iedereen die zich zorgen
maakt over kinderen endenkt aan (vermoedelijke) kindermishandeling terecht
kan•Vertel dat je het aan Veilig Thuis overlaat om verder in gesprek te gaan over de
zorgen•Voer het gesprek eventueel samen met een andere collega uit het team of
met de school-CJG-er.
VOORBEELDZINNEN: In het gesprek over de melding bij Veilig Thuis kun je gebruik
maken van één van de volgende hulpzinnen. Kies een zin die past bij de situatie. Let
op, het zijn voorbeeldzinnen. Elke situatie is anders. Het zorgteam, of Veilig Thuis
kan meedenken in de aanpak van een gesprek.
•Ik denk dat het goed is wanneer u met Veilig Thuis verder gaat praten over de zorg
die u en ikhebben over …{NAAM LEERLING}… . Veilig Thuisis gespecialiseerd inhet
onderzoeken van(vermoedelijke) situaties vankindermishandeling.
•In mijn werk als .... (vul je beroep in) is het mijn taak te letten op het welzijn van de
kinderen. Ik (of de school) maak me zodanig zorgen om …{NAAM LEERLING}… ,
dat ik dit ga melden bij Veilig Thuis. Omdat ik me kan voorstellen dat dit geen prettige
boodschap voor u is, vertel ik het zelf aan u, in plaats van dat u het van een
medewerker van Veilig Thuis hoort.
•Ik (evt. ..en mijn collega’s) maak me zorgen over …{NAAM LEERLING}… en heb
daarbij eenvermoeden van ... (vul in: mishandeling, verwaarlozing, seksueel
misbruik). Vandaar dat ik (wij)onze zorg over …{NAAM LEERLING}… ga(an) melden
bij Veilig Thuis zodat zij vanuit hun specifiekedeskundigheid en bevoegdheden de
zorgwekkende situatie kunnen onderzoeken.•Ik begrijp dat deze mededeling naar
voor u is, maar het is mijn verantwoordelijkheid vanuitmijn werk om (ernstige) zorgen
met ouders te delen. Wanneer (vul in....deze zorg niet gedeeld wordt; ...geen
passende hulp gevonden wordt; ... specifiek onderzoek nodig is), is het mijn taak de
hulp van Veilig Thuis in te schakelen. Ik doorloop deze stappen volgens een protocol,
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dat wij als school/schoolbestuur in werking stellen wanneer we (vul in ...zorg hebben
over een leerling; ...... (vermoedelijke) situaties van kindermishandeling signaleren.
•Na het benoemen van signalen, gesprekken en stappen: De signalen zijn nog
steeds aanwezig,helaas hoort dat vaak bij kinderen die mishandeld zijn of worden.
Vandaar dat we melden bijVeilig Thuis.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 19
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Bron: Noord-Hollands protocol. Zorgsignalering en handelen bij kindermishandeling.
Voor beroepskrachten die werken met kinderen tot 18 jaar en/of hun (aankomende)
ouders, een uitgave van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland. Juni 2007.Meldcode
huiselijk geweld en kindermishandeling 20
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Bijlage 8: Signaleringslijst Kindermishandeling 4-12 jaar
Deze lijst geeft een overzicht van signalen van kindermishandeling bij kinderen in de
leeftijd van 4-12 jaar. De signalenlijst is een hulpmiddel om een vermoeden van
kindermishandeling te onderbouwen, niet om kindermishandeling te ‘bewijzen’.
Vrijwel alle genoemde signalen kunnen namelijk een andere oorzaak hebben. Hoe
meer van de genoemde signalen het kind uitzendt, hoe groter de kans dat er sprake
is van kindermishandeling. Maar er zijn ook kinderen waarvan niet of nauwelijks valt
op te merken dat ze worden mishandeld.
DE SIGNALEN
Lichamelijk welzijn:
•Blauwe plekken, brandwonden, botbreuken, snij- , krab- en bijtwonden
•Groeiachterstand
•Te dik
•Slecht onderhouden gebit
•Regelmatig buikpijn, hoofdpijn of flauwvallen
•Kind stinkt, heeft regelmatig smerige kleren aan
•Oververmoeid
•Vaak ziek
•Ziektes herstellen slecht
•Kind is hongerig
•Eetstoornissen
•Achterblijvende motoriek
•Niet zindelijk op leeftijd dat het hoort
Gedrag van het kind, algemeen:
•Timide, depressief
•Weinig spontaan
•Passief, lusteloos, weinig interesse in spel
•Apathisch, toont geen gevoelens of pijn
•In zichzelf gekeerd, leeft in fantasiewereld
•Labiel
•Erg nerveus
•Hyperactief
•Negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, faalangst
•Negatief lichaamsbeeld
•Agressief, vernielzucht
•Overmatige masturbatie
Gedrag tegenover andere kinderen:
•Agressief
•Speelt weinig met andere kinderen
•Wantrouwend
•Niet geliefd bij andere kinderen
Gedrag tegenover ouders:
•Angstig, schrikachtig, waakzaam
•Meegaand, volgzaam
•Gedraagt zich in bijzijn van ouders dan zonder ouders
Gedrag tegenover andere volwassenen:
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•Angst om zich uit te kleden
•Angst voor lichamelijk onderzoek
•Verstijft bij lichamelijk contact
•Angstig, schrikachtig, waakzaam
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 21
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•Meegaand, volgzaam
•Agressief
•Overdreven aanhankelijk
•Wantrouwend
•Vermijdt oogcontact
Overig gedrag:
•Plotselinge gedragsverandering
•Gedraagt zich niet naar zijn leeftijd
•Slechte leerprestaties
•Rondhangen na school
•Taal- en spraakstoornissen
Gedrag van de ouder:
•Onverschillig over het welzijn van het kind
•Laat zich regelmatig negatief uit over het kind
•Troost het kind niet
•Geeft aan het niet meer aan te kunnen
•Is verslaafd
•Is ernstig (psychisch) ziek
•Kleedt het kind te warm of te koud aan
•Zegt regelmatig afspraken af
•Houdt het kind vaak thuis van school
•Heeft irreële verwachtingen van het kind
•Zet het kind onder druk om te presteren
Gezinssituatie:
•Samengaan van stressvolle omstandigheden, zoals slechte huisvesting, financiële
problemen enrelatieproblemen
•Sociaal isolement
•Alleenstaande ouder
•Partnermishandeling
•Gezin verhuist regelmatig
•Slechte algehele hygiëne
SIGNALEN SPECIFIEK VOOR SEKSUEEL MISBRUIK
Lichamelijk welzijn:
•Verwondingen aan geslachtsorganen
•Vaginale infecties en afscheiding
•Jeuk bij vagina of anus
•Pijn in bovenbenen
•Pijn bij lopen of zitten
•Problemen bij plassen
•Urineweginfecties
•Seksueel overdraagbare aandoeningen
Gedrag van het kind:
•Drukt benen tegen elkaar bij lopen
•Afkeer van lichamelijk contact
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•Maakt afwezige indruk bij lichamelijk onderzoek
•Extreem seksueel gekleurd gedrag en taalgebruik
•Zoekt seksuele toenadering tot volwassenen
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 22
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Bijlage 9: Signaleringslijst Kindermishandeling 12-18 jaar
Deze lijst geeft een overzicht van signalen van kindermishandeling bij kinderen
(jongeren) in de leeftijd van 12-18 jaar. De signalenlijst is een hulpmiddel om een
vermoeden van kindermishandeling te onderbouwen, niet om kindermishandeling te
‘bewijzen’. Vrijwel alle genoemde signalen kunnen namelijk een andere oorzaak
hebben. Hoe meer van de genoemde signalen het kind (of de jongere) uitzendt, hoe
groter de kans dat er sprake is van kindermishandeling. Maar er zijn ook
kinderen/jongeren waarvan niet of nauwelijks valt op te merken dat ze worden
mishandeld.
DE SIGNALEN
Lichamelijk welzijn:
•Blauwe plekken, brandwonden, botbreuken, snij-, krab- en bijtwonden
•Te dik
•Slecht onderhouden gebit
•Regelmatig buikpijn, hoofdpijn of flauwvallen
•Kind stinkt, heeft regelmatig smerige kleren aan
•Oververmoeid
•Vaak ziek
•Ziektes herstellen slecht
•Kind is hongerig
•Eetstoornissen
•Achterblijvende motoriek
Gedrag van het kind, algemeen:
•Timide, depressief
•Weinig spontaan
•Passief, lusteloos, weinig interesse in spel
•Apathisch, toont geen gevoelens of pijn
•In zichzelf gekeerd, leeft in fantasiewereld
•Labiel
•Erg nerveus
•Hyperactief
•Negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, faalangst
•Negatief lichaamsbeeld
•Agressief, vernielzucht
•Overmatige masturbatie
Gedrag tegenover andere kinderen:
•Agressief
•Speelt weinig met andere kinderen
•Vluchtige vriendschappen
•Wantrouwend
•Niet geliefd bij andere kinderen
Gedrag tegenover ouders:
•Angstig, schrikachtig, waakzaam
•Meegaand, volgzaam
•Gedraagt zich in bijzijn van ouders dan zonder ouders
•Agressief
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Gedrag tegenover andere volwassenen:
•Angst om zich uit te kleden
•Angst voor lichamelijk onderzoek
•Verstijft bij lichamelijk contact
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 23
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•Angstig, schrikachtig, waakzaam
•Meegaand, volgzaam
•Agressief
•Overdreven aanhankelijk
•Wantrouwend
•Vermijdt oogcontact
Overig gedrag:
•Plotselinge gedragsverandering
•Gedraagt zich niet naar zijn leeftijd
•Slechte leerprestaties
•Rondhangen na school
•Taal- en spraakstoornissen
•Alcohol- of drugsmisbruik
•Weglopen
•Crimineel gedrag
Gedrag van de ouder:
•Onverschillig over het welzijn van het kind
•Laat zich regelmatig negatief uit over het kind
•Troost het kind niet
•Geeft aan het niet meer aan te kunnen
•Is verslaafd
•Is ernstig (psychisch) ziek
•Kleedt het kind te warm of te koud aan
•Zegt regelmatig afspraken af
•Houdt het kind vaak thuis van school
•Heeft irreële verwachtingen van het kind
•Zet het kind onder druk om te presteren
Gezinssituatie:
•Samengaan van stressvolle omstandigheden, zoals slechte huisvesting, financiële
problemen enrelatieproblemen
•Sociaal isolement
•Alleenstaande ouder
•Partnermishandeling
•Gezin verhuist regelmatig
•Slechte algehele hygiëne
SIGNALEN SPECIFIEK VOOR SEKSUEEL MISBRUIK
Lichamelijk welzijn:
•Verwondingen aan geslachtsorganen
•Vaginale infecties en afscheiding
•Jeuk bij vagina of anus
•Pijn in bovenbenen
•Pijn bij lopen of zitten
•Problemen bij plassen
•Urineweginfecties
•Seksueel overdraagbare aandoeningen
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•(angst voor) zwangerschap
Gedrag van het kind:
•Drukt benen tegen elkaar bij lopen
•Afkeer van lichamelijk contact
•Maakt afwezige indruk bij lichamelijk onderzoek
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 24
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•Extreem seksueel gekleurd gedrag en taalgebruik
•Veel wisselende seksuele contacten met leeftijdsgenoten
•Zoekt seksuele toenadering tot volwassenen
•Prostitutie
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 25
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Bijlage 10: Wat als Veilig Thuis (voorheen AMK) de school belt om informatie te
vragen over een leerling? Deze meldcode gaat uit van signalering door de school.
Veilig Thuis is dan de adviseur/ondersteuner van het initiatief van de school. Echter:
het is ook mogelijk dat anderen uit de omgeving van een kind/gezin melding doen bij
Veilig Thuis. Daarop gaat Veilig Thuis een onderzoek uitvoeren. Als deel van dit
onderzoek kan de school benaderd worden met een verzoek om informatie over
deze leerling. Hoe dan te handelen? Uitgangspunten:
-Veilig Thuis weegt de ernst van een melding af. Als contact wordt gezocht met de
school,mag aangenomen worden dat er sprake is van ernstige vermoedens van
huiselijk geweld ofkindermishandeling. Daarmee vervalt het beroepsgeheim op grond
van “de behartiging vanzwaarwegende belangen van de leerling”. (Zie voor
achtergrondinformatie bijlage 2 vandeze meldcode.)-De eerste verantwoordelijkheid
voor het informeren van ouders over de stappen die zijngezet, ligt in dit geval bij
Veilig Thuis. Zij zijn immers de initiatiefnemer van hetonderzoek. Echter: de school
informeert ouders over de rol die zij heeft vervuld in hetonderzoek van Veilig Thuis.
Concrete richtlijnen als Veilig Thuis contact opneemt met de school:
1.Luister naar de vraag en vraag door om de vraag aan de school te
verhelderen. Wat isde concrete aanleiding voor dit onderzoek? Zijn ouders op de
hoogte van dit onderzoek? Watis de houding van ouders ten opzichte van dit
onderzoek? Op welke concrete vragen wilVeilig Thuis antwoord van de school? LET
OP: alleen doorvragen, nog geen antwoordengeven.2.Vraag naar de naam en de
bereikbaarheidsgegevens van de beller. Neem daarbij geengenoegen met een
mobiel nummer of een hotmail-adres. Het nummer moet een algemeennummer van
Veilig Thuis zijn of een e-mailadres dat van de juiste organisatie is. Geef aandat je
antwoord op de vragen gaat verzamelen en dat je contact zult opnemen zodra
datantwoord compleet is. Stem af over de urgentie van de beantwoording van de
vragen.3.Verzamel de gevraagde informatie. Raadpleeg het dossier van de leerling
en stem af metde leerkracht(en) van deze leerling. Let erop dat de informatie die je
verstrekt valt binnenhet professionele domein van de school. WEL: hoe zijn de
leerresultaten, hoe is het gedragop school, hoe is het lichamelijk en emotioneel
welbevinden en de verzorging, zijn ersignalen rondom schoolverzuim, hoe is het
contact met ouders? NIET: oordelen overmedische aandoeningen, oordelen over
psychische aandoeningen, oordelen over dethuissituatie. Zorg ervoor dat je de
feitelijke situatie beschrijft en zo min mogelijkinterpreteert.4.Handel niet alleen. Stem
je antwoorden af met de directeur, IB-er of SchoolVertrouwenspersoon van de
school.5.Overweeg om de informatie schriftelijk te verstrekken. Mondelinge
informatie kan meernuance overbrengen, maar wordt door de medewerker van Veilig
Thuis in eigenbewoordingen aan het dossier van dit kind toegevoegd. Als de
informatie schriftelijk wordtverstrekt (of per mail), zal dit letterlijk in het dossier van
het kind worden opgenomen.Ouders kunnen dit dossier opvragen en nemen zo
kennis van de informatie die de schoolheeft doorgegeven.6.Neem zelf contact op
met Veilig Thuis en verstrek de gevraagde antwoorden. Hetinitiatief van de
school is belangrijk om meer zekerheid te hebben over de identiteit van
debeller.7.Informeer de ouders over het contact. De relatie met ouders is van
wezenlijk belang voorhet welbevinden en het leerrendement van een leerling.
Daarnaast schrijft privacy-wetgeving ons voor dat wij ouders informeren over het
delen van informatie uit het dossiervan hun kinderen. Ten slotte informeert Veilig
Thuis op een zeker moment de ouders overhet onderzoek en de medewerking
hieraan door de school. Een vroegtijdig gesprek over deinformatie die de school
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heeft verstrekt kan veel onrust wegnemen. Geef daarbij aan dathet initiatief genomen
is door Veilig Thuis. Zij nemen dit initiatief omdat men zich zorgenmaakt en de
situatie waarin kinderen opgroeien graag ondersteunt als het niet vanzelf gaat.Voor
verdere tips over het gesprek met ouders, zie bijlagen 6 en 7 van deze meldcode.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 26
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Bijlage 11: Hoe beoordeel ik lichamelijk letsel? In stap 2 van de meldcode
(Collegiale consultatie) is de mogelijkheid opgenomen om een deskundige op het
gebied van letselduiding te raadplegen. Hiervoor hanteert INOS de volgende
richtlijnen:
-Als niet-medisch deskundige, beoordeel je nooit zelfstandig een lichamelijk letsel.Alle advies en ondersteuning in geval van zorgen over lichamelijk letsel wordt
afgestemdmet Veilig Thuis. Veilig Thuis hanteert voor deze afwegingen diverse
richtlijnen enbeslisstructuren. Daarnaast kan Veilig Thuis gebruik maken van een
netwerk op het gebiedvan Forensisch Medische Expertise (FME).-Er worden geen
foto’s gemaakt van lichamelijk letsel, tenzij hiervoor toestemming isverkregen van
ouders of Veilig Thuis.-Kinderen worden niet meegenomen naar (of onderzocht door)
een arts of verpleegkundige,tenzij hiervoor toestemming is verkregen van ouders of
Veilig Thuis.-Uitzonderingen op deze richtlijn over medische zorg:oSpoedeisende
medische zorg in geval van een ongeval of (ernstige) verwonding.oDe (V)SO en
SBO-scholen van INOS beschikken over verpleegkundige expertise dievoor de eigen
leerlingen van die scholen ingezet kan worden in het kader van deregulier zorg die
binnen de opdracht van deze scholen valt. Ook hier geldt datmedische inschatting in
verband met een vermoeden van Huiselijk Geweld ofKindermishandeling alleen via
Veilig Thuis is toegestaan.

Ten slotte: ook hiervoor geldt dat bij voorkeur vooraf toestemming van ouders wordt
verkregen. Als dat niet mogelijk is of niet in het belang van de veiligheid van de
leerling is, worden ouders hierover achteraf geïnformeerd. Meldcode huiselijk geweld
en kindermishandeling 27
Bijlage 12: Overzicht van namen, telefoonnummers en websites OPMERKING:
gezien de veranderingen in de jeugdzorg met ingang van 1 januari 2015 zullen
verschillende adressen en internetsites de komende periode gaan veranderen. Naar
verwachten zullen ‘oude’ sites wel beschikbaar blijven als doorverwijzing naar nieuwe
actuele websites. Veilig Thuis (landelijk) 0800-2000 (24 u per dag, 7 dagen per
week, gratis) www.vooreenveiligthuis.nl Veilig Thuis West-Brabant Doornboslaan
225-227 4816 CZ Breda 0800-2000 (24 u per dag, 7 dagen per week, gratis) Politie
Diverse vestigingen in de gemeente Breda 0900-8844 (algemeen nummer bij nietspoedeisende zaken) 112 (spoedgevallen) Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
www.cjgbreda.nl 0800 444 000 3 Of neem contact op met de School-CJG’er Bureau
Jeugdzorg De zorg die voorheen door Bureau Jeugdzorg in de gemeente Breda
werd geleverd, verloopt vanaf 1 januari 2015 via het CJG. Zorg voor jeugd
http://noord-brabant.zorgvoorjeugd.nu Nederlands Jeugd Instituut
(kenniscentrum) www.nji.nl/kindermishandeling

