Informatie over gebruik: MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN
KINDERMISHANDELING & DE VERWIJSINDEX
Per 1 juli 2013 is het onderwijs als een van de sectoren in Nederland verplicht om te
werken volgens de afspraken in de Meldcode Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling1. Belangrijk hierbij is dat iedereen die werkt met kinderen en/of
ouders tijdig signalen van zorg leert herkennen. Door snel met ouders rond de tafel te
gaan zitten, kunnen lichte zorgen besproken, opgepakt en opgelost worden. Hiermee
kan hopelijk voorkomen worden dat een ‘gewoon’ lastige situatie thuis of op school in
de loop der tijd toch ernstiger wordt.
Het kan zijn dat we op school merken dat uw kind niet lekker in zijn of haar vel zit,
ongelukkig is, ander gedrag vertoont of we zien iets anders dat bijzonder is. Daar
willen we natuurlijk met u over praten. Samen kijken naar de oorzaken en wat we eraan
kunnen doen om het beter te laten gaan. Gezamenlijk komen we tot de beste
oplossing! De school maakt gebruik van het hulpmiddel ‘verwijsindex’, zodat de
professional kan laten zien dat ze betrokken is bij uw kind. Indien nodig zullen we uw
kind bespreken met bijvoorbeeld het Buurtteam of in een multidisciplinair overleg.
Sinds 1 januari 2010 is de invoering van een VI landelijk verplicht. De verwijsindex (VI)
is een soort adresboek waarin professionals zoals leerkrachten, hulpverleners en
begeleiders kunnen aangeven dat zij vanuit zorg, betrokken zijn bij een jeugdige tussen
0 en 23 jaar. U wordt over het afgeven van het signaal geïnformeerd. Er staat verder
geen inhoudelijke informatie in de verwijsindex.
Waarom de verwijsindex?
In Nederland zijn veel instellingen die zich inzetten
voor het welzijn van kinderen. Maar soms weten
deze instellingen niet van elkaar wat ze doen.
Leerkrachten, hulpverleners en begeleiders moeten
meteen kunnen zien wie contact heeft met een kind
in geval van zorgen. Zo kunnen zij snel met elkaar
overleggen over het kind of het gezin. De
verwijsindex zorgt ervoor dat de professionals van
elkaar weten wie er betrokken is bij kind(-eren) en
het gezin, want signalen op verschillende kinderen
uit het gezin worden samen gebracht. Het gebruik
van de VI zorgt voor vroegtijdige signalering van
zorgen bij kinderen en jongeren. Ook zorgt de VI
voor overzicht, samenwerking en goede afspraken tussen de verschillende
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professionals en ouders. Soms hebben verschillende gezinsleden hulp of begeleiding
vanuit verschillende instanties. Deze hoeven niet altijd op inhoud samen te werken. Het
is wel belangrijk dat iedereen op de hoogte is van elkaars betrokkenheid!
Samenwerking tussen professionals en de ouders is heel belangrijk omdat op die
manier uw kind en/of uw gezin goed geholpen kan worden. U, uw kind(-eren) en de
professionals hebben hun eigen specifieke en waardevolle informatie. Met elkaar kan
de beste oplossing gevonden worden!
Wat zijn de voordelen?
Met de VI hoeven ouders niet meer iedere keer opnieuw hun verhaal te vertellen. Ook
wordt voorkomen dat er twee of drie verschillende professionals in het gezin komen,
die dit van elkaar niet weten. Zo wordt voorkomen dat u verschillende adviezen krijgt.
Daarnaast wordt er bepaald welke partij de regie
op zich neemt en daarmee u helpt om het proces
goed te laten verlopen.
Hoe werkt de verwijsindex?
De intern begeleider, de jeugdverpleegkundige,
de leidster van de peuterspeelzaal, iemand van
jeugdhulpverlening of een andere professional
maakt zich zorgen over een kind. Hij of zij verbindt
zich aan het kind door een signaal af te geven in
de VI. Alleen de naam van de professional,
gekoppeld aan de naam van het kind, wordt in het
systeem gezet, geen inhoudelijke informatie. De VI is alleen toegankelijk voor
professionals. Het kan zijn dat er meer professionals zijn die vanuit zorg betrokken zijn
bij hetzelfde kind en dat al eerder hebben aangegeven. Als dat het geval is, krijgen
deze mensen een email, zodat ze met u en met elkaar kunnen gaan afstemmen. Op het
moment dat professionals informatie met elkaar delen, bent u als ouder hiervan op de
hoogte en wordt u uiteraard betrokken bij de informatie-uitwisseling. Vervolgens wordt
er een plan gemaakt om uw kind en eventueel het gezin verder te helpen.
Recht op privacy
Zodra het weer goed gaat met het kind wordt het signaal inactief gemaakt. Het signaal
is nog enige tijd zichtbaar voor eventuele professionals die later een signaal afgeven.
Na maximaal 7 jaar verdwijnt het signaal uit het systeem. Buitenstaanders kunnen het
systeem niet inzien. De VI is alleen beschikbaar voor professionals, begeleiders en
anderen die daarvoor de rechten hebben gekregen. Dat is wettelijk geregeld.
Wat als zorg kindermishandeling of huiselijk geweld betreft?
Meestal kan een vorm van tijdelijke ondersteuning in het gezin of aan uw kind ervoor

zorgen dat het beter gaat. Samen kijken we wat er het beste bij u past. Soms zijn de
omstandigheden zo zwaar en moeilijk, dat er sprake is van kindermishandeling of
huiselijk geweld. Dan is school bij wet verplicht om hier actie op te ondernemen, bv.
een melding doen bij Veilig Thuis. We hopen echter dat we eerder samen een
oplossing kunnen vinden!

