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Dit protocol beschrijft de stappen die gezet worden bij vermoedens van huiselijk geweld of
kindermishandeling. Dit protocol is gebaseerd op de Wet Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling. Wanneer er een vermoeden ontstaat van huiselijk geweld of
kindermishandeling worden door de school de volgende vijf stappen gezet. Leidend in dit proces zijn
de intern begeleider en de directeur van de school.
Stap 1
In kaart brengen van signalen
Op het moment dat er signalen zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling dan worden deze
signalen gedeeld met de intern begeleider van de school. Deze brengt de signalen in kaart.
Stap 2
Overleggen met een collega
De intern begeleider overlegt met een collega binnen Klasse. Er zijn verschillende
aandachtfunctionarissen geschoold die kunnen worden benaderd om te overleggen. Ook de interne
vertrouwenspersoon op de eigen school kan hierin een rol vervullen.
Waar nodig kan (anoniem) advies worden gevraagd bij Veilig Thuis of de schoolarts. Omdat iedereen
zijn eigen referentiekader heeft, vindt Klasse het belangrijk dat er altijd door verschillende
professionals naar de signalen wordt gekeken. Op deze manier wordt een kokervisie voorkomen.
Stap 3
Gesprek met de betrokkene(n)
De intern begeleider en de directeur voeren gezamenlijk een gesprek met de betrokkenen om de in
kaart gebrachte signalen te bespreken.
Stap 4
Wegen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling
In deze stap wegen de intern begeleider en de directeur de signalen van huiselijk geweld of
kindermishandeling. Deze weging gebeurt aan de hand van het afwegingskader meldcode onderwijs
en leerplicht.
In de bijlage is de verwijzing naar dit afwegingskader te vinden.
De belangrijkste vragen die moeten worden beantwoord zijn:
- Heb ik op basis van stap 1 t/m 3 een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling?
- Heb ik een vermoeden van acute of structurele onveiligheid?
Stap 5
Neem 2 beslissingen: melden en/of hulp verlenen
Is melden noodzakelijk? Melden is noodzakelijk als er sprake is van acute of structurele onveiligheid.
1Klik hier om tekst in te voeren.

Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk?
Hulp verlenen is mogelijk als:
- De school in staat is om effectieve/passende hulp te bieden of te organiseren.
- De betrokkenen meewerken aan de geboden of georganiseerde hulp.
- De hulp leidt tot duurzame veiligheid.
Indien hulp verlenen op basis van één van deze punten niet mogelijk is, is melden bij Veilig Thuis
noodzakelijk.
Voordat een melding wordt gedaan vindt er altijd overleg plaats tussen de schooldirecteur en het
bestuur van Stichting Klasse. Een melding wordt vastgelegd in het LVS.

2Klik hier om tekst in te voeren.

Bijlage 1 Infographic Stappen Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

3Klik hier om tekst in te voeren.

4Klik hier om tekst in te voeren.

Bijlage 2 Afwegingskader Onderwijs
https://www.poraad.nl/files/themas/school_kind_omgeving/afwegingskader_bij_meldcode_kinder
mishandeling.pdf

Bijlage 3 Verdeling verantwoordelijkheden
Medewerkers met een signaleringsverantwoordelijkheid.
Conciërge, Administratief medewerker, Overblijfkracht, Klassenassistent, Onderwijsassistent,
Medewerker BSO, Leerkracht, Remedial teacher
Medewerkers met een signalering-, bespreek- en handelingsverantwoordelijkheid.
Schoolbestuur, Directeur, Intern begeleider

5Klik hier om tekst in te voeren.

