Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in het primair onderwijs
Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht de Meldcode te gebruiken bij vermoedens
van geweld in huiselijke kring. Dit geldt voor alle professionals die met jeugdigen werken,
zoals in de (jeugd)gezondheidszorg, het onderwijs, de kinderopvang, de jeugdzorg, de
maatschappelijke ondersteuning en voor politie en justitie. Gebruik van een Meldcode geeft
professionals houvast bij het signaleren en in gang zetten van interventies, opdat het geweld
stopt.
De afgelopen jaren werd duidelijk dat huiselijk geweld veel vaker voorkomt dan men dacht.
Ook veroorzaakt het ernstigere gezondheidsschade en de hulpverlening leidt tot minder
gezinsveiligheid dan we hoopten. Om verschillende redenen melden maar weinig scholen hun
zorgen bij Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling,
waardoor tijdige hulp voor veel kinderen uitblijft. Onderzocht is hoe de meldcode kon worden
verbeterd en aangescherpt. Uit het onderzoek bleek dat het beter is professionals te
verplichten zelf hun afwegingsnorm om wel of niet te melden bij Veilig Thuis te laten
omschrijven, de zogenoemde afwegingskaders meldcode. Besloten werd het Besluit
verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te wijzigen. Met ingang van 1
januari 2019 moet in de meldcode een afwegingskader worden opgenomen op basis waarvan
een professional het risico op en de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de
kindermishandeling weegt. Dat kader stelt de professionals in staat te beoordelen of sprake is
van (een vermoeden van) dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling,
dat melden bij Veilig Thuis noodzakelijk is.
Afwegingskaders
In het afwegingskader staat welke situaties de veiligheid van kinderen zodanig bedreigen dat
melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is. Het melden van huiselijk geweld en
kindermishandeling wordt dankzij dit afwegingskader minder vrijblijvend. Het
afwegingskader voor het onderwijs wordt hieronder beschreven. De uitwerking ervan is
geldig voor het gehele onderwijsveld: van het primair tot en met het hoger en
wetenschappelijk onderwijs. De intern begeleider is een spilfiguur die een belangrijke rol
speelt. In de vernieuwde Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is verplicht een
aandachtsfunctionaris aan te stellen. Bij ons zijn dat de intern begeleiders. Het bevoegd gezag
(bestuur en directie) moet altijd op de hoogte zijn van een melding binnen de Meldcode.
De Meldcode
De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (MHGK) wordt per 1 januari 2019
verbeterd en aangescherpt. De meldcode is een stappenplan waarin staat hoe hulpverleners
kindermishandeling signaleren en melden.
Er wordt een afwegingskader in opgenomen waardoor de beslissing om al dan niet te melden
bij Veilig Thuis ondersteund wordt en bovendien wordt de eigen hulpverlening erin
betrokken.

Afwegingskader: onderdeel van de meldcode
In de huidige meldcode staan de vijf stappen die een onderwijsmedewerker doorloopt als hij
of zij huiselijk geweld of kindermishandeling vermoedt. De eerste drie stappen blijven gelijk,
de vierde en vijfde stap zijn gewijzigd. De vijf stappen per 1 januari 2019 zijn:
1. Het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
2. Collegiale consultatie (bijvoorbeeld met ib'er of vertrouwenspersoon) en eventueel
raadplegen van Veilig Thuis.
3. Een gesprek met de ouders of de leerling.
4. Het wegen van de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling met
behulp van het afwegingskader. (Zie de vijf afwegingvragen hieronder).
5. Het nemen van twee beslissingen: is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk en is
hulpverlenen of organiseren ook mogelijk?
Onderstaand figuur toont de vijf stappen uit de Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling. Ter ondersteuning van de beslissingen in stap 5 is in stappen 4 en 5 een
afwegingskader toegevoegd.

Het is van belang dat in stap 5 beide beslissingen en in de genoemde volgorde worden
genomen. De betrokken persoon in het onderwijs (dit kan de aandachtsfunctionaris zijn)
vraagt zich op basis van signalen en het gesprek met ouders af of melden noodzakelijk is aan
de hand van vijf afwegingsvragen. Vervolgens besluit deze of het bieden of organiseren van
hulp tot de mogelijkheden van zowel de school als de betrokkenen (ouders/verzorgers)
behoort. Als melden volgens het afwegingskader noodzakelijk is, moet de tweede
beslissingsvraag over eventuele hulp in overleg met betrokkenen en Veilig Thuis beantwoord
worden. Melden is niet verplicht en kan ook anoniem.
Privacy
Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving (AVG) van kracht geworden. De AVG is een
algemeen kader dat niet inspeelt op specifieke situaties, zoals een vermoeden van
kindermishandeling. Daarom geldt als algemene regel dat een specifieke wet voor een
bepaalde sector prevaleert boven de algemene norm van de AVG. Dat geldt dus bijvoorbeeld
voor de Wetten PO, VO, Leerplichtwet etc. De wet Meldcode gaat dus ook voor de AVG. Het
recht om dossier aan te maken en te melden bij Veilig Thuis is dus onverminderd van
toepassing.

Uitwerking van de vijf afwegingsvragen en beslissingen in stappen 4 en 5 van de
meldcode voor het Onderwijs

BIJLAGE: begrippen en definities

Protocol kindermishandeling
Fase 1 de leerkracht heeft een vermoeden
-

Observeer welke signalen het kind afgeeft (onderbouwing van het vermoeden);
Deel van de zorg met een collega.

Fase 2 de leerkracht bespreekt het vermoeden
-

Bespreek de informatie/ signalen met de intern begeleider/ directeur;
Raadpleeg eventueel Veilig Thuis (0800-2000)
Deel eventuele extra informatie (eerdere problemen en/of informatie over broers/zussen);
Maak een plan van aanpak: wie doet wat en wanneer.

Fase 3 uitvoeren van de afspraken uit het plan van aanpak
Denk aan:
- Veilig Thuis consulteren;
- Gericht observeren;
- Praten met de ouders;
- Inschakelen jeugdgezondheidszorg;
- Mogelijkheden hulp inventariseren.
Fase 4 beslissing nemen: afwegingskaderaan de hand van de 5 vragen
- Bespreek de resultaten van de aanpak uit fase 3;
- Breng hulp op gang;
- Meld bij Veilig Thuis (uitsluitend in crisissituaties melden bij politie of de Raad voor de
kinderbescherming) en je afvragen of hulpverlening (ook) mogelijk is?
Fase 5 evaluatie uitvoeren
-

Betrokkenen evalueren de aanpak;
Zo nodig bijstellen van de basisaanpak voor de volgende keer.

Fase 6 nazorg
-

Blijf de leerling volgen;
Indien nodig weer ingrijpen.

Verantwoordelijkheden van directie en directeur/bestuurder

- De directie ontwikkelt schoolbeleid en protocol inzake de aanpak van
kindermishandeling;
- De directie informeert ouders en medewerkers over het schoolbeleid;
- De directie draagt zorg voor de noodzakelijk randgegevens om volgens het protocol te
werken, zoals:
- Zorgdragen voor bespreking en uitwisseling;
- Benoemen van één of meerdere “aandachtsfunctionarissen kindermishandeling”;
- Zorgdragen voor voldoende kennis en deskundigheid bij de medewerkers over signaleren
en omgaan met (vermoedens van) kindermishandeling.
- De directie draagt eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van het protocol en
ondersteunt de medewerkers in het gebruik;
- De directie onderhoudt de externe contacten/relaties;
- De directeur/bestuurder is verplicht Veilig Thuis onverwijld in kennis te stellen bij
(vermoedens van) kindermishandeling door een medewerker binnen de instelling.
Specifieke verantwoordelijkheden van de aandachtsfunctionaris kindermishandeling (AK)
Deze taak kan door de zorgspecialist worden uitgevoerd.
- De aandachtsfunctionaris kindermishandeling (AK) actualiseert informatie over (het
protocol) kindermishandeling en brengt deze regelmatig onder de aandacht;
- De AK pleegt overleg met de medewerker die zorgen heeft over een kind of jongere en
denkt aan kindermishandeling;
- De AK betrekt indien nodig, andere medewerkers binnen de scholen of partners in de
(externe) zorgstructuur van de scholen;
- De AK stelt afspraken, de taakverdeling en het bijhorende tijdpad vast: wie doet wat
wanneer (bijvoorbeeld contact opnemen met Veilig Thuis, verwijzen naar professionele hulp
of die in gang zetten);
- De AK legt de gemaakte afspraken vast en de uitvoering hiervan;
- De AK informeert de leidinggevende;
- De AK evalueert het protocol periodiek en stelt deze zo nodig bij.

Verantwoordelijkheden van alle medewerkers
- De medewerkers nemen kennis van de inhoud van het geldende protocol en handelen
volgens bijbehorende route;
- De medewerkers zijn in staat signalen die (kunnen) wijzen op kindermishandeling te
duiden;
- De medewerkers onderhouden hun eigen kennis en ervaring in het signaleren en handelen
bij (vermoedens van) kindermishandeling;
- De medewerkers waken voor de veiligheid van het kind bij het nemen van beslissingen;
- De medewerkers plegen overleg met de aandachtsfunctionaris bij zorgen over een kind
aan de hand van alle waargenomen signalen;
- De medewerkers stemmen af wie wat doet;

- De medewerkers voeren afspraken uit (bijvoorbeeld observeren of gesprek voeren met
ouders);
- De medewerkers waarborgen de continuïteit van het onderwijs en zorg en zien toe op een
zorgvuldige omgang met de privacy van het gezin;
- De medewerkers stellen het bestuur onverwijld in kennis bij (vermoedens van)
kindermishandeling door een medewerker binnen de eigen instelling.

