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Doelen: Signaleren en voorkomen huiselijk geweld, waarbij het afwegingskader als richtlijn wordt
gebruikt.
De VIR (Verwijsindex Risicojongeren) is een hulpmiddel voor professionals om meer met elkaar
samen te werken. Bij melden in de VIR kan worden ontdekt of er een match is met anderen, die
betrokken zijn in de omgeving van het kind en die dan die betrokkenheid kunnen delen.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: De meldcode Huiselijk geweld en
kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling.
Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of
er voldoende hulp kan worden ingezet (zie document in map team:meldcode) .
Het maken van een afweging om te melden (meldcode) is de wet. Een uiteindelijke melding
maken niet.
Landelijke meldcode: In de Wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de
verplichtingen vastgelegd van beroepskrachten die met kinderen en jongeren werken. Zij kunnen
immers in de praktijk signalen krijgen dat een kind mogelijk thuis te maken heeft met
kindermishandeling of getuige is van huiselijk geweld. Deze wet is van kracht sinds 2013 en hierin
worden verschillende stappen benoemd die gezet worden bij een vermoeden van kindermishandeling.
Met ingang van 2019 zijn voor beroepskrachten die met kinderen werken alle stappen verplicht.
Eigen meldcode: Op basis van de landelijke meldcode, moet iedere school een eigen meldcode
opstellen. Hierin geeft de school invulling aan de wet en maakt afspraken over de werkwijze binnen
school. Scholen kunnen deze meldcode op hun website en/of in de schoolgids publiceren. De
onderwijsinspectie ziet erop toe dat een school een meldcode heeft die aan de wettelijke vereisten
voldoet.
Stappen in de meldcode: Als een leraar, begeleider of andere beroepskracht signalen krijgt dat er
mogelijk sprake kan zijn van kindermishandeling, is deze verplicht de volgende stappen te doorlopen:
1.
2.
3.
4.
5.

In kaart brengen van signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling
Overleggen met een collega en eventueel navragen bij Veilig Thuis
Gesprek met leerling en/of de ouders, afhankelijk van de leeftijd en situatie
Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling
Beslissen aan de hand van het afwegingskader.

Wanneer na het doorlopen van de stappen er een melding gedaan wordt, gebeurt dit bij Veilig Thuis.
Zij kijken, samen met de melder, ouders, leerling en hulpverleners naar de vervolgstappen.
Zo ziet dit er op de Wegwijzer uit:
Werkwijze: We gebruiken het stappenplan van de meldcode waarin beschreven staat hoe
hulpverleners en ook mensen die werken in het onderwijs, kindermishandeling signaleren en melden.
Er wordt gebruik gemaakt een afwegingskader waardoor de beslissing om al dan niet te melden bij
Veilig Thuis ondersteund en afgewogen wordt. De afweging wordt gemaakt in een gesprek waarbij de
groepsleerkracht, de directie en ib aanwezig zijn.
Er kan een afweging gemaakt worden geen gesprek met ouders en of het kind aan te gaan als er goede
redenen zijn om aan te nemen dat de ouders/verzorgers daardoor het vertrouwen kwijt raakt in de
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leerkracht en de contacten met de leerkracht/school zal verbreken wat tot gevolg heeft dat leerling uit
het zicht raakt. Bij een besluit om geen contact te leggen met de ouders/verzorgers in verband met een
mogelijke vertrouwensbreuk dient te worden bedacht dat precies door dit besluit ook weer een risico
ontstaat op een vertrouwensbreuk, namelijk op het moment dat de ouder/ verzorger ontdekt dat de
leerkracht zonder zijn medeweten een melding over hem heeft gedaan.
De rol van de groepsleerkracht: Een leerkracht meldt bij directie en ib als er een vermoeden is van
huiselijk geweld. De leerkracht bespreekt met de intern begeleider (contactpersoon) of een gesprek met
de leerling zinvol en mogelijk is. Er kan worden geadviseerd telefonisch contact te zoeken met het
Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, waar de casus anoniem kan worden voorgelegd. Het vraagt
van de leerkracht een goede observatie en signalering en na dit besproken te hebben eventueel een
gesprek met de leerling. Het is van belang dat de leerkracht in gesprek gaat met de leerling, tenzij dat
vanwege zijn/ haar jeugdige leeftijd echt niet mogelijk of te belastend voor hem/haar is.
De groepsleerkracht doorloopt samen met directie en ib de de stappen van de meldcode als hij of zij
vermoedens heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het gaat hierbij niet alleen om
vermoedens van fysiek geweld, maar ook om vermoedens van psychisch of seksueel geweld en
vermoedens van verwaarlozing.

De rol van de intern begeleider
De taak van de intern begeleider bestaat uit het coördineren van alle zaken rond de
ondersteuning, waaronder ook het ondersteunen van de groepsleerkracht bij een vermoeden
van huiselijk geweld. Samen met de groepsleerkracht vindt ook afstemming met ouders plaats
als er signalen gezien worden die extra aandacht vragen.
De rol van ouders
Ouders spelen een belangrijke rol. Ook zij kunnen signaleren en kenbaar maken dat hun kind
een probleem heeft of zij een probleem ondervinden bij het opvoeden van hun kind. Ouders
en school zijn samen verantwoordelijk voor een goede ontwikkeling van hun kind. Wanneer er
vragen zijn rondom de huiselijke situatie wordt dit na een grondige afweging te allen tijde met
ouders gecommuniceerd. Zowel van leraren als ouders wordt verwacht dat zij open
communiceren en dat zij zich proactief en coöperatief opstellen.

ter info:

MULTIsignaal Verwijsindex app
De MULTIsignaal App heeft in december 2019 een grote update ondergaan!
Met MULTIsignaal vinden jeugdprofessionals de samenwerking met andere betrokken
professionals. Maak jij je zorgen over een jeugdige? Geef via de MULTIsignaal
Verwijsindex App eenvoudig en veilig je betrokkenheid aan bij deze jeugdige. Dit kan nu
waar en wanneer het voor jou het beste uitkomt, via je mobiele telefoon of tablet. Zo
gepiept!

Snel betrokkenheid aangeven
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Laat zien dat je betrokken bent bij een jeugdige. Door de App te gebruiken heb je geen
computer of laptop meer nodig! Match met professionals die betrokken zijn bij dezelfde
client óf bij het gezin.

Eenvoudig matches afstemmen
Neem direct contact op met je matchpartner, telefonisch of per mail. Geef aan in het
overzicht of er afgestemd is en klaar!

Veilig en snel inloggen met je eigen code
Je gebruikt de MULTIsignaal Verwijsindex App met een pincode. Je kiest deze pincode
zelf, zo ben jij de enige die toegang heeft tot de app.

Gemakkelijk inloggen op je computer of laptop
Als de app is ingesteld kun je voortaan via de app snel inloggen op je computer of laptop.
1. Login met je persoonlijke pincode in de app.
2. Scan de QR-code op de inlogpagina met de app
Je bent ingelogd!
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