INLEIDING
Per 1 juli 2013 is de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. De wet stelt
het gebruik van een meldcode verplicht voor professionals bij (mogelijke) signalen van huiselijk
geweld en kindermishandeling. Hieronder valt ook seksueel geweld, eer gerelateerd geweld,
ouderenmishandeling en vrouwelijke genitale verminking. De wet geldt voor professionals die
werken in de sectoren: gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning,
jeugdzorg en justitie.
De meldcode bestaat uit een stappenplan, waarin staat wat je als professional moet doen bij
vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het is dus een handelingsprotocol. Doel van
de wet is niet het melden maar hulp op gang krijgen. Niets doen is geen optie!
ONLINE HANDELINGSPROTOCOL

In de provincie Utrecht werken wij met een online handelingsprotocol wat te vinden is op:

http://onderwijsutrecht.handelingsprotocol.nl
INHOUD PROTOCOL
Het online handelingsprotocol kindermishandeling en huiselijk geweld op maat gemaakt voor
basisscholen.
Het online protocol :
●

is gebaseerd op de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

●

bestaat uit een vijfstappenplan vanaf het eerste vermoeden van kindermishandeling of
huiselijk geweld tot aan het moment dat er beslist moet worden of er een melding moet
worden gedaan.

●

is opgedeeld in drie onderdelen aan de hand van de competenties van de medewerkers
binnen de school.

In kolom 1 staan de medewerkers met een signaleringsverantwoordelijkheid vermeld.
In kolom 2 staan de medewerkers met een signalerings- en bespreekverantwoordelijkheid.
In kolom 3 staan de medewerkers met een signalerings-, bespreek- en
handelingsverantwoordelijkheid.

Klik uw functie aan en u ziet het handelingsprotocol dat op u van toepassing is.
Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

●

Conciërge

●

Leerkracht

●

IB-er (Intern Begeleider)

●

Klassenassistent /
Onderwijsassistent

●

Remedial Teacher

●

Zorgcoördinator

●

Logopedist

●

●

Kinderfysiotherapeut

Aandachtsfunctionaris
Kindermishandeling

●

School Maatschappelijk
Werk

●

Schoolpsycholoog

●

Directeur / Directielid

●

Schoolbestuur

●

Administratief
medewerker

●

Overblijfkracht

●

Medewerker
Buitenschoolse Opvang

●

●

Chauffeur
schoolvervoer
Oudercontact
medewerker

Nieuw vanaf 1 januari 2019
https://handelingsprotocol.nl/bo-utrecht

