Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling op Het Noorderlicht
Ter versterking van de aanpak van kindermishandeling is vanaf 1 juli 2013 de 'Wet meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling' van kracht. De meldcode geeft via een stappenplan aan hoe te
handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of 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 hiermee verbeteren en worden minder kinderen geconfronteerd met geweld en
mishandeling. De meldcode geldt voor de sectoren gezondheidszorg, het onderwijs en de
kinderopvang, de maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie.
Voor bovenstaande sectoren, is een basismodel voor de meldcode ontwikkeld bestaande uit een
stappenplan. Dit stappenplan biedt ondersteuning aan directie en medewerkers door duidelijk te
maken wat van hen wordt verwacht en op welk moment. Doel van de meldcode is om te helpen bij
het herkennen en handelen bij signalen van kindermishandeling of huiselijk geweld.
De 5 stappen van de meldcode zijn:
Stap 1: In kaart brengen van signalen;
Stap 2: Collegiale consultatie en raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of
een letseldeskundige
Stap 3: Gesprek voeren met de ouders;
Stap 4: Wegen van aard en ernst; bij twijfel altijd opnieuw het AMK raadplegen;
Stap 5: Beslissen: hulp organiseren en effecten volgen of melden en bespreken.
De stappen gaan in vanaf het moment dat er signalen zijn geconstateerd. Signaleren wordt gezien als
een belangrijk onderdeel van de beroepshouding van de medewerkers die binnen de school
werkzaam zijn. Zo bezien is signalering geen stap in het stappenplan, maar een grondhouding die in
ieder contact met het kind en de ouder wordt verondersteld.
Binnen de school draagt de aandachtfunctionaris zorg voor het op de juiste wijze doorlopen van de
meldcode en de borging hiervan binnen de schoolorganisatie en het zorgbeleid.
Aandachtsfunctionaris
Scholen zijn verplicht een gecertificeerde aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en
kindermishandeling te hebben. Dit kan een directielid, intern begeleider of een leerkracht zijn. De
aandachtsfunctionaris heeft een centrale rol in de stappen rond het signaleren en handelen bij
vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling in huiselijke kring én houdt zicht op de
procedures en te doorlopen stappen van de meldcode. Hiertoe dient de aandachtsfunctionaris

deskundig te zijn in het signaleren, handelen en delen van zorg en op de hoogte te zijn van de
werkwijze van de meldcode en de afspraken binnen de eigen school.
De aandachtsfunctionaris heeft tevens contact met externe partijen als bijvoorbeeld het Advies- en
Meldpunt Kindermishandeling (AMK).
Verwijsindex
In geval van een vermoeden van kindermishandeling zal de medewerker doorgaans niet alleen de
stappen van de meldcode zetten, maar zal daarnaast ook moeten overwegen of een melding zou
moeten worden gedaan in de verwijsindex risicojongeren (0-23 jaar). De verwijsindex is een digitaal
hulpmiddel waarin begeleiders, leerkrachten en hulpverleners
een signaal kunnen afgeven voor een jeugdige waar zij zich zorgen over maken. Het gaat om
vroegtijdige signalering, bijvoorbeeld als een jeugdige spijbelt, er gezinsproblemen zijn of als de
ouders/verzorgers kampen met een (licht) psychiatrische stoornis, verslaving of verstandelijke
beperking.
Om informatie te mogen uitwisselen, wordt toestemming gevraagd aan de ouders en/of de
jeugdige. Als toestemming is gevraagd voor uitwisseling van informatie, wordt de Wet
bescherming persoonsgegevens goed nageleefd. In enkele gevallen is geen
toestemming vereist; bijvoorbeeld op grond van geldende wetgeving zoals de Leerplichtwet.
De ouders en/of de jeugdige moeten dan wel worden geïnformeerd over het signaal. Alleen in
uitzonderlijke gevallen wordt dit niet gedaan; bijvoorbeeld als sprake is van overmacht of een
bedreigende situatie.
Als een signaal in de Verwijsindex wordt afgegeven, worden alléén algemene gegevens zoals naam,
geboortedatum en BSN in de Verwijsindex bekend gemaakt. Bij een tweede signaal over dezelfde
jeugdige door een begeleider van een andere organisatie, krijgen beide begeleiders een email met
daarin de mededeling dat er nog een begeleider is die zich zorgen maakt. Vanaf dat moment moeten
ze contact met elkaar opnemen om te overleggen hoe ze de jeugdige het beste kunnen helpen. Op
deze manier werken de begeleiders van verschillende organisaties samen met het doel de jeugdige
beter te kunnen helpen.
Meer informatie: www.verwijsindex.nl. of www.verwijsindexhaaglanden.nl

