Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling
Het bevoegd gezag van basisschool De Zonnehof en De Tweesprong,
Overwegende:
• dat onze school verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van het onderwijs
aan zijn leerlingen en dat deze verantwoordelijkheid zeker ook aan de orde is in
geval van zorg voor leerlingen die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk
geweld of kindermishandeling;
• dat van de leerkrachten die werkzaam zijn bij basisschool De Zonnehof en De
Tweesprong op basis van deze verantwoordelijkheid wordt verwacht dat zij in alle
contacten met leerlingen attent zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk
geweld of kindermishandeling en dat zij effectief reageren op deze signalen;
• dat basisschool De Zonnehof en De Tweesprong een meldcode wensen vast te
stellen zodat de leerkrachten die binnen de school werkzaam zijn weten welke
stappen van hen worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of
kindermishandeling;
• dat basisschool De Zonnehof en De Tweesprong in deze code ook vastleggen op
welke wijze zij de leerkrachten bij deze stappen ondersteunen;
• dat 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;
• dat 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;
• dat onder leerkracht in deze code wordt verstaan: de leerkracht die voor
basisschool De Zonnehof en / of De Tweesprong werkzaam is en die in dit verband
aan leerlingen van de school zorg, begeleiding, onderwijs, of een andere wijze van
ondersteuning biedt;
Stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vast.

Basisschool De Zonnehof
Pastoor de Fauwestraat 11
6091 NS Leveroy
 Tel. 0495-654030
 info@zonnehof.nl
 www.zonnehof.nl

Basisschool De Tweesprong
Sint Gerardusstraat 22
6034 SJ Nederweert-Eind
 Tel. 0495-632712
 info@detweesprong.nl
 www.de2sprong.nl

Basisschool De Zonnehof
Pastoor de Fauwestraat 11
6091 NS Leveroy
 Tel. 0495-654030
 info@zonnehof.nl
 www.zonnehof.nl

Basisschool De Tweesprong
Sint Gerardusstraat 22
6034 SJ Nederweert-Eind
 Tel. 0495-632712
 info@detweesprong.nl
 www.de2sprong.nl

Tips

Stap 1
In kaart brengen betekent: beschrijven wat u
ziet en hoort. Kijk ook naar de risico- en
beschermende factoren (alles wat van invloed
is op het welzijn en de gezondheid van het
kind.) Beschrijf de signalen objectief. Trek niet
te snel conclusies en ga niet interpreteren.
Belangrijk: wees voorzichtig. Het zien van
signalen hoeft nog niet te betekenen dat er ook
werkelijk sprake is van kindermishandeling!
Belangrijk: wijzen de signalen overduidelijk op
een acuut onveilige situatie? Neem dan direct
contact op met de politie, nog voor stap 2!
Stap 2
U moet altijd intern overleggen met de IB-er
en/of deskundige collega. Vraag daarnaast, als
het nodig is, advies bij BJZ/AMK en/of SHG.
Bij overgang naar stap 2 worden altijd de intern
begeleider en de directie ingelicht.

Stap 3
Praat met de cliënt of ouder(s) en/of kind om
uw zorgen te delen, informatie te verzamelen
of hen te motiveren voor hulp. Bereid u goed
voor en geef cliënt, ouder(s) en/of kind tijd en
ruimte om te reageren.

Stap 4
Signalen, advies en gesprek samen geven u
veel informatie. Nu gaat het erom met die
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Bekijk de signalenkaart huiselijk geweld (Bijlage
1).
Objectief beschrijven. Schrijf bijvoorbeeld:
‘Stefan ziet wit, heeft wallen onder de ogen en
gespannen trekken in zijn gezicht’ in plaats van:
‘Stefan ziet er slecht uit’.
Eigen deskundigheid staat voorop. Ga altijd uit
van uw eigen deskundigheid. Vertrouw op uw
kennis, ervaring en intuïtie en neem uw gevoel
over de situatie serieus.
Signalen worden beschreven bij bijzonderheden
in Eduscope.

Gebruik het voorbeeldformulier ‘intern overleg bij
signalen van kindermishandeling’ (Bijlage 2).
Beroepsgeheim en toestemming: Toestemming
van cliënt, ouder(s) en/of kind voor het
verstrekken van gegevens is nodig zijn bij extern
overleg. De digitale wegwijzer op
www.huiselijkgeweldenberoepsgeheim.nl geeft
duidelijkheid over de regels.
• Bedenk uw openingszin van tevoren.
• Bedenk ook wie u straks voor u heeft.
• Begin het gesprek met belangstellende vragen.
• Vertel daarna het doel van het gesprek.
• Spreek vanuit uzelf (ik denk, ik zie), maak de
cliënt of ouder(s) geen verwijten. Rond het
gesprek af met een samenvatting en check of de
boodschap duidelijk is.
• Lees alle tips in bijlage 3 en 4.
• Gebruik het risicotaxatie-instrument uit bijlage
5
• Vraag eventueel een collega mee te kijken.
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informatie te bepalen hoe ernstig de situatie is
en wat er precies aan de hand is. Gebruik
hierbij zo mogelijk een risicotaxatie-instrument.

• Let erop dat u zo objectief mogelijk beschrijft
wat u heeft gezien en gehoord.

Stap 5

• Overleg met BJZ/AMK en/of SHG over de
melding, ook bij twijfel. Bereid het gesprek met
cliënt, ouder(s) en/of kind goed voor.
• Vertel cliënt, ouder(s) en/of kind dat u melding
gaat doen.
• Leg uit wat BJZ/AMK en/of SHG is en doet.
• Meld in de verwijsindex risicojongeren.

Het gaat om de bescherming van cliënt,
ouder(s) en/of kind. U maakt de keuze:
melding doen of zelf hulp regelen/bieden. Ga
uit van uw competenties en
verantwoordelijkheden. Belangrijk bij melding:
laat dit eerst aan de cliënt, de ouder(s) en/of
het kind weten. Biedt u zelf hulp? Volg dan de
effecten en doe alsnog melding als de situatie
niet verbetert.
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Verantwoordelijkheden van basisschool De Zonnehof en De
Tweesprong voor het scheppen van randvoorwaarden voor een veilig
werk- en meldklimaat
Om het voor leerkrachten mogelijk te maken om in een veilig werkklimaat huiselijk
geweld en kindermishandeling te signaleren en om de stappen van de meldcode te
zetten, dragen basisschool De Zonnehof en De Tweesprong er zorg voor dat:
• binnen de organisatie en in de kring van (ouders van) leerlingen bekendheid
wordt gegeven aan het doel en de inhoud van de meldcode;
• regelmatig een aanbod wordt gedaan van trainingen en andere vormen van
deskundigheidsbevordering zodat leerkrachten voldoende kennis en vaardigheden
ontwikkelen en ook op peil houden voor het signaleren van huiselijk geweld en
kindermishandeling en voor het zetten van de stappen van de code;
• er voldoende deskundigen beschikbaar zijn die de leerkrachten kunnen
ondersteunen bij het signaleren en het zetten van de stappen van de code;
• de meldcode aansluit op de werkprocessen binnen de organisatie;
• de werking van de meldcode regelmatig wordt geëvalueerd en dat zonodig acties
in gang worden gezet om de toepassing van de meldcode te optimaliseren;
• afspraken worden gemaakt over de wijze waarop basisschool De Zonnehof en De
Tweesprong zijn leerkrachten zal ondersteunen als zij door ouders in of buiten
rechte worden aangesproken op de wijze waarop zij de meldcode toepassen.
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Bijlage 1

Signalenkaart huiselijk geweld
Signalen slachtoffer 0-4 jaar

















Heeft verwondingen en/of oude littekens
Is verwaarloosd
(luiers niet verschoond, te kleine schoenen, slecht verzorgd gebit)
Vertoont angst voor onderzoek en/of verschonen
(knijpt billen samen bij optillen of verschonen)
Is vaak ziek
Heeft een vertraagde ontwikkeling (spraak, motoriek)
Heeft verstoorde eet- en slaapgewoontes
Huilt of schreeuwt buitensporig veel
Vertoont extreme schrikreacties
Is in zichzelf gekeerd of juist hyperactief
Is dwingend en/of vraagt veel aandacht
Is bang om alleen te zijn
Maakt weinig/vreemd contact
Vertoont plotselinge gedragsverandering in contact met ouders/verzorgers
Heeft angst voor lichamelijk contact of is juist overdreven gericht op lichamelijk
contact
Is agressief naar kinderen en/of dieren
Speelt geweldsituaties na

Signalen slachtoffer 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 waaraan niet of nauwelijks valt op te
merken dat ze worden mishandeld.
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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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Tegenover andere kinderen
•
•
•
•
•

agressief
speelt weinig met andere kinderen
vluchtige vriendschappen (12-18)
wantrouwend
niet geliefd bij andere kinderen

Tegenover ouders
•

angstig, schrikachtig, waakzaam
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•
•

meegaand, volgzaam
gedraagt zich in bijzijn van ouders anders dan zonder ouders

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
•
•
•
•
•

plotselinge gedragsverandering
gedraagt zich niet naar zijn leeftijd
slechte leerprestaties
rondhangen na school
taal- en spraakstoornissen
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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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Bijlage 2:

Voorbeeldformulier intern overleg bij signalen van
kindermishandeling
Beschrijf de gegevens zo zorgvuldig en objectief mogelijk.
Kinderen vanaf 12 jaar en ouders van kinderen tot 16 jaar hebben recht op inzage en
correctie van de gegevens.
Naam kind: ________________________________________
Geboortedatum: ___________________ ❏ Jongen / ❏ Meisje
Burgerservicenummer: _______________________
Deel nemers overleg:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________
A. Analyse van de situatie
Wat zijn de concrete signalen (van kind, ouder(s), omgeving) en wie signaleert dit?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Sinds wanneer worden de signalen opgemerkt? Door wie?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Waardoor is de zorg over deze situatie of het vermoeden van kindermishandeling
ontstaan? Bij wie?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Delen anderen deze zorg of dit vermoeden? Zo ja, wie en waardoor?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Zijn er ook signalen van broers of zussen? Bij wie?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Welke vragen moeten beantwoord worden?
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Hoe vaak en wanneer komen de signalen voor? Nemen de signalen toe in intensiteit of
aantal?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
B. Eerdere acties
Welke acties zijn al ondernomen? Door wie?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Wat is er al met de ouder(s)/het kind besproken? Door wie?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
C. Actieplan
Welke acties zijn er nodig? Beschrijf ook hoe, wanneer, door wie en met welk doel de
acties worden ingezet.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
D. Terugkoppeling
Hoe, door wie, aan wie en wanneer worden bevindingen teruggekoppeld en vastgelegd?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
E. Resultaten acties
Beschrijf per actie of deze uitgevoerd is, hoe het gegaan is en wat de uitkomsten zijn.
Volg het stappenplan.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
F. Verdere beschrijving gevolgde stappen.
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Dit formulier is ingevuld door (naam en functie):
_______________________________________________________________________
Datum: __________________________________________________________
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Bijlage 3:

Handreikingen voor een gesprek met een leerling bij een
vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld
Er is sprake van een vermoeden van
kindermishandeling of huiselijk geweld. De
leerling heeft niemand van school in
vertrouwen genomen.

De leerling heeft iemand van school in
vertrouwen genomen over de
kindermishandeling of het huiselijk geweld of
doet dit tijdens het gesprek.

Vooraf:
•

Kinderen kunnen erg intuïtief zijn. Zorg
ervoor dat de leerling niet direct het
idee heeft dat het gesprek over de
thuissituatie gaat. De leerling zal direct
het idee hebben dat je ergens achter
probeert te komen.
 Probeer het gesprek te laten ontstaan
vanuit een activiteit, bijvoorbeeld een
gezelschapsspel of een individuele
oefening.

•

Zorg dat er voldoende tijd voor het
gesprek is.
 Zorg dat de leerling zich op zijn/haar
gemak voelt.

Tijdens het gesprek:
•



Zorg voor een ontspannen sfeer tijdens
het gesprek.
Stel geen vragen gericht op
kindermishandeling of huiselijk geweld.
Stel open vragen. Bijvoorbeeld tijdens
een gezelschapsspel vraag je:” doe je
thuis wel eens spelletjes?” “Met wie?”
Of tijdens het oefenen voor lezen:
“Oefen je thuis ook wel eens met papa
of mama?” “Hoe gaat dat dan?”

•
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Leg uit dat (kinder)mishandeling bij wet
verboden is.
Beloof de leerling nooit dat je er met
niemand over zal praten.
Vraag aan de leerling wat hij/zij wil dat
je met de informatie doet.
Vertel dat je niets zal doen waar de
leerling niet van op de hoogte is, maar
dat het je plicht is dit met nog iemand
van school (intern begeleider) te
bespreken.
Spreek met de leerling af dat hij/zij
altijd naar je toe mag komen voor een
gesprek.
Spreek met de leerling af wanneer en
hoe je terug komt op wat de leerling je
verteld heeft.
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Na het gesprek:


Maak een kort verslag van het gesprek
voor in het logboek
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Maak een kort verslag van het gesprek
voor in het logboek
Maak samen met iemand van school
(intern begeleider) een inschatting van
de gezondheidstoestand en de
gemoedstoestand van de leerling.
Wanneer je inschat dat de leerling
direct gevaar loopt, doe je een melding
bij het AMK. Je stelt de leerling hier
wel van op de hoogte.
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Bijlage 4:

Handreikingen voor een oudergesprek bij een vermoeden van
kindermishandeling of huiselijk geweld
Vooraf:
•
•
•




Zorg dat er voldoende tijd voor het gesprek is.
Waarborg de privacy van de ouder. Het is niet handig het gesprek te plannen op een
tijdstip dat er veel andere ouders in school zijn.
Zorg dat je het doel van het gesprek helder hebt. Dit doe je door een inschatting te
maken van de gezondheidstoestand en de gemoedstoestand van de leerling. Bekijk in
onderstaande tabel wat het doel van het gesprek is en daarmee wat de insteek van het
gesprek is. Het kan gebeuren dat je het gesprek in gaat met het idee dat de
gezondheidstoestand en de gemoedstoestand van de leerling niet direct in gevaar zijn,
maar dat dit idee tijdens het gesprek omslaat. In dat geval, pas je het gesprek en je
stappen aan.
Zorg dat je jezelf veilig voelt in het gesprek, voer het gesprek bijvoorbeeld met twee
personen van school.
Praat vanuit je zorg om het kind.

Doel van een gesprek bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld
Volgens je inschatting is de
Volgens je inschatting is de
gezondheidstoestand en de gemoedstoestand
gezondheidstoestand en de gemoedstoestand
van de leerling niet direct in gevaar of je hebt
van de leerling wel direct in gevaar.
geen inschatting kunnen maken






Zicht krijgen op de gemoedstoestand
en de gezondheidstoestand van de
leerling
Ouders adviseren over
opvoedingsvraagstukken die ter sprake
komen
Zo nodig ouders verwijzen naar
hulpverlening.
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•




Ouders op de hoogte brengen van de
signalen die de school krijgt.
Het vertrouwen van ouders winnen,
zodat zij in gesprek blijven met school
Hulpverlening binnen het gezin
aanbieden.
Wanneer ouders meewerken aan
hulpverlening is het raadzaam (nog)
geen melding bij het AMK te doen
omdat je dan tegenover ouders komt
te staan. Wel is het verstandig in de
verwijsindex van je regio/gemeente te
melden.
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Tijdens het gesprek:
•















Draai niet om de boodschap die je hebt
heen. Begin met de mededeling dat je
zorgen hebt om het kind en benoem de
concrete signalen die je hebt gekregen.
Geef ouders de ruimte om te reageren,
laat hen rustig uitpraten.
Bespreek met ouders hoe je de
signalen en hun reactie interpreteert.
Veroordeel de ouders niet, maar zorg
wel dat duidelijk overkomt dat de
mishandeling schadelijk is voor het
kind en dat dit ernstig is.
Wanneer ouders verontwaardigd of
boos reageren, geef hen de ruimte en
toon begrip voor deze reactie
Geef aan dat de ouders
verantwoordelijk zijn voor de
opvoeding en het welzijn van hun kind.
Misschien kunnen ouders zelf al
oplossingen bedenken.
Zorg dat je het vertrouwen van ouders
wint door aan te geven dat je kan
adviseren en helpen.
Benoem wel dat je verplicht bent een
melding bij het AMK te doen wanneer
de mishandeling of verwaarlozing niet
stopt.
Geef aan het einde van het gesprek
een samenvatting van hetgeen er
besproken is. Noem de afspraken nog
even achter elkaar op.

Wanneer ouders niet mee willen werken of de
mishandeling bagatelliseren:
• Om je boodschap kracht bij te zetten
benoem je dat …
 … je in het belang van het kind de
plicht hebt vermoedens van
kindermishandeling te melden.
 …(kinder)mishandeling verboden is bij
wet.
 …(kinder)mishandeling in meer
gezinnen voor komt.
 …je als school ervaring hebt met
gezinnen waar (kinder)mishandeling
voor komt.
 …je begrijpt dat het opvoeden moeilijk
is.
 …kindermishandeling niet vanzelf
overgaat.
 … je goede ervaringen hebt met
gezinnen die hulpverlening hebben
gehad.

Na het gesprek:




Maak een verslag van het gesprek. Schrijf niet alles op wat er gezegd is, maar richt je
vooral op afspraken die gemaakt zijn.
Blijf in contact met de ouders door hen aan te spreken op het nakomen van de
afspraken. Op deze manier houd je zicht op het kind en het gezin.
Blijf begrip tonen voor de ouders, maar wees duidelijk over het belang van het welzijn
van het kind. Wanneer dit in gevaar komt, doe je een melding bij het AMK als dit nog
niet gebeurd is.
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Bijlage 5:

Handreikingen voor een gesprek met een leerling bij een vermoeden
van kindermishandeling of huiselijk geweld
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