6.7 AMK
Kindermishandeling en huiselijk geweld
Het team hanteert samen met de andere scholen van het samenwerkingsverband
WSNS de ‘Meldcode huidelijk geweld en kindermishandeling’. De meldcode beschrijft
welke stappen een school moet doorlopen bij (een vermoeden van)
kindermishandeling. De meldcode is een stappenplan waarin de
handelingsmogelijkheden beschreven worden bij het signaleren en handelen van
(vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Het doel van een
verplichte meldcode is dat sneller en adequater wordt ingegrepen. Door het
consequent toepassen van de meldcode zal de vroegsignalering van huiselijk geweld
en kindermishandeling verbeteren en worden minder kinderen geconfronteerd met
geweld en mishandeling. De meldcode ligt ter inzage bij de directie.
Medewerkers van een school of ouders kunnen het AMK ook om advies vragen. Voor
een adviesgesprek hoeft de naam van het kind en van het gezin niet genoemd te
worden.
Na een adviesgesprek onderneemt het AMK geen actie in de richting van het kind of
het gezin. Het AMK legt dan ook geen dossier aan over het gezin.
Melding en onderzoek AMK
Als een advies niet voldoende is en als er wordt besloten dat het AMK in actie moet
komen, zal er een melding gedaan worden. Deze melding wordt gedaan door de
directeur in samenwerking met de leerkracht en de intern begeleider en wordt van te
voren met ouders besproken.
Na een geaccepteerde melding stelt het AMK meestal een onderzoek in naar de
gezinssituatie van het kind en gaat het AMK in ieder geval met de ouders praten.
Blijkt het kind inderdaad in de knel te zitten, dan organiseert het AMK hulp, zodat de
situatie beter wordt voor het kind.
Het AMK kan ook informatie inwinnen bij mensen die het gezin beroepshalve
kennen. Het AMK biedt zelf geen hulp, maar zorgt er wel voor dat de noodzakelijke
hulp in gang wordt gezet. Dat gebeurt zoveel mogelijk in overleg met de ouders. Als
de situatie voor het kind levensbedreigend is of als de ouders geen hulp willen
accepteren, draagt het AMK het onderzoek over aan de Raad voor de
Kinderbescherming, zodat hulp kan worden afgedwongen.
Het AMK doet aangifte bij de politie als het AMK vermoedt dat een ernstig strafbaar
feit is gepleegd en onderzoek van de politie noodzakelijk is voor de veiligheid van het
kind.
Om het onderzoek goed uit te voeren heeft het AMK informatie nodig, zoals
naam en adres van de melder en de naam en het adres van het kind, voor zover
deze gegevens bekend zijn. Het AMK biedt zoveel mogelijk openheid aan de ouders:
over de melder, de inhoud van de melding en over de uitkomsten van het onderzoek.
Alleen als het echt niet anders kan, wordt er buiten de ouders om gesproken en
gehandeld.

Verwijsindex
In geval van een vermoeden van kindermishandeling zal de school doorgaans niet
alleen de stappen van de meldcode zetten, maar daarnaast ook moeten overwegen
of een melding zou moeten worden gedaan in de verwijsindex risicojongeren (0-23
jaar). De Verwijsindex is een digitaal samenwerkingsinstrument met tot doel om
professionals zoals leerkrachten, hulpverleners en begeleiders in heel Nederland die
met hetzelfde kind te maken hebben met elkaar in contact te brengen als zij beiden
risico’s signaleren met betrekking tot een onbedreigde ontwikkeling van de leerling.
Doel daarvan is te komen tot een gezamenlijke aanpak van de problematiek van de
leerling en zijn gezin. De Verwijsindex is opgenomen in de wijziging van de Wet op de
Jeugdzorg en daarmee verplicht voor alle professionals in de jeugdketen.

