Protocol huiselijk geweld – stappenplan meld/instellingscode
kindermishandeling en huiselijk geweld
Stap 1: In kaart brengen van signalen. De leerkracht heeft zorgen over een leerling. De
leerkracht brengt de zorgen in kaart en legt deze schriftelijk vast (bijv. Parnassys).
Stap 2: Overleggen met een collega of met de IB’er. Raadpleeg eventueel Veilig thuis (het
advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling). Hier kun je met vragen terecht
(ook anoniem). Ook kan Veilig thuis je praktische tips geven hoe je het kind goed in de gaten
kunt blijven houden en alert blijft voor bepaalde signalen.
Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n). Bespreek vooraf met de IB’er/directie wat je precies
met de betrokkene(n) wilt bespreken en hoe je dit gaat brengen. Dit gesprek voer je nooit
alleen en doe je daarom of met de IB’er of directielid. Vergeet niet het gesprek te
documenteren!
Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Heb ik op basis van stap 1
t/m 3 een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling? Heb ik een vermoeden
van acute of structurele onveiligheid? Bespreek dit wederom met of de IB’er of een
directielid.
Stap 5: Neem 2 beslissingen:
- Is melden noodzakelijk? Melden is noodzakelijk als er sprake is van acute of
structurele onveiligheid.
- Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk? Hulp verlenen is mogelijk als:
de professional in staat is om effectieve/passende hulp te bieden of te organiseren
de betrokkenen meewerken aan de geboden of georganiseerde hulp.
de hulp leidt tot duurzame veiligheid.
Indien hulp verlenen op basis van één van deze punten niet mogelijk is, is melden bij Veilig
Thuis noodzakelijk. Besluit je een melding te doen? Meld dit bij je leidinggevende (IB’er of
directie).
Per 1 januari 2019 verandert de meldcode. Het wordt een professionele norm om melding te
doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. De 5
stappen uit de meldcode blijven bestaan, maar stap 4 en 5 worden aangepast. In stap 5
vervalt het onderscheid tussen hulp verlenen of melden. De beroepskracht neemt in de
nieuwe situatie twee losse besluiten:
- Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?
- Is zelf hulp bieden of organiseren ook (in voldoende mate) mogelijk?

