Protocol: Meldcode, Meldplicht, SISA en Veilig Thuis
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (sinds 2013) verplicht
beroepskrachten, ook onderwijspersoneel, om een vijfstappenplan te gebruiken als ze het
vermoeden hebben van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Het stappenplan dat je
volgt bestaat uit deze stappen:
1) In kaart brengen van signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling.
2) Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van Veilig Thuis.
3) Gesprek met de ouder(s).
4) Met behulp van een afwegingskader bepalen of er sprake is van acute of structurele
onveiligheid. Bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.
5) Bij acute of structurele onveiligheid: altijd melden bij Veilig Thuis. Daarnaast is zelf hulp
verlenen of organiseren ook mogelijk.
Bij een vermoeden van kindermishandeling, verwaarlozing of huiselijk geweld, neemt de
leerkracht of medewerker direct contact op met de aandachtsfunctionaris. Op De Vliedberg
zijn dat de intern begeleiders. De aandachtsfunctionaris bewaakt de interne procedure en
zorgt ervoor dat deze goed verloopt. Samen worden de stappen 1 t/m 5 doorlopen.

Bij elke stap kan advies ingewonnen worden bij Veilig Thuis.

Belangrijk is om elke stap in de meldcode met de ouders/verzorgers te bespreken. We gaan
er in eerste instantie vanuit dat het gezin hulp nodig heeft. Vanuit de meldcode proberen we
de ondersteuning te organiseren samen met de zorgpartners (CJG, wijkteam, SMW).
Belangrijk is ook om elk signaal en elke stap goed te registreren in ParnasSys. Dit wordt
gedaan bij de notities, categorie 'meldcode'.

Meldplicht
De wet bestrijding seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs (sinds 1999)
wordt ook wel de Meld-, overleg- en aangifteplicht genoemd. Deze wet verplicht alle
medewerkers die het vermoeden hebben van, of informatie krijgen over, een mogelijk
zedendelict door een medewerker van de school jegens een minderjarige leerling
onmiddellijk door te geven aan het bevoegd gezag.
Doel van de wet is te voorkomen dat zedendelicten door scholen intern worden opgelost,
met als mogelijk gevolg dat die medewerker op dezelfde school of elders opnieuw een
zedendelict pleegt.
Voorbeelden van zedenmisdrijven zijn: ontucht; aanranding; verkrachting; grooming;
schennis van eerbaarheid; kinderporno bezitten, bekijken of verspreiden; een seksuele
relatie met een minderjarige.
De handelingen moeten hebben plaatsgevonden tussen een medewerker van de
onderwijsinstelling en een minderjarige leerling: binnen, of in samenhang met, de
schoolsituatie. Elk medewerker van de school is verplicht om een melding te doen.
Daaronder vallen niet alleen personeelsleden, maar ook personen die buiten dienstverband
werkzaamheden verrichten voor de school, zoals stagiairs, schoonmaakpersoneel,
uitzendkrachten en vrijwilligers. Ook de interne vertrouwenspersoon is verplicht om een
melding te doen. Het moet gemeld worden bij het bevoegd gezag van de school. Het
bevoegd gezag overlegt vervolgens met de vertrouwensinspecteur en doet aangifte bij
politie of justitie.
Het proces dat je moet volgen bestaat uit deze stappen:
1) Een medewerker van een onderwijsinstelling heeft het vermoeden van, of informatie
over, een zedendelict, gepleegd door een medewerker van de school jegens een
minderjarige leerling.
2) De medewerker meldt dit aan het bevoegd gezag.
3) Het bevoegd gezag overlegt met de vertrouwensinspecteur.
4) Er is een redelijk vermoeden van een strafbaar feit.
5) Het bevoegd gezag informeert (ouders van) klager en aangeklaagde dat aangifte wordt
gedaan.
6) Het bevoegd gezag doet aangifte bij justitie of politie.

SISA
In Rotterdam zijn we als school aangesloten bij SISA. SISA staat voor SIgnaleren
en SAmenwerken. Het is ook het SamenwerkingsInstrument Sluitende Aanpak.
SISA is een computersysteem waarin professionals kunnen signaleren dat zij betrokken zijn
bij een kind/jongere van 0 tot 23 jaar. Op deze manier kunnen professionals met elkaar

afstemmen om de best mogelijke begeleiding te bieden.
In SISA staat geen inhoud, geen dossier. Een professional signaleert dat hij of zij betrokken is,
niet waarom. Met SISA wordt alleen maar bijgehouden of er meerdere professionals op
hetzelfde moment bij hetzelfde kind, dezelfde jongere of binnen hetzelfde gezin betrokken
zijn.
Wanneer wij ons zorgen maken om een leerling dan kunnen wij in SISA een signaal afgeven.
De aandachtsfunctionaris bespreekt met de ouders/verzorgers dat er een signaal wordt
afgegeven in SISA. Hier is geen toestemming van de ouders/verzorgers voor nodig. De
melding blijft een jaar actief.

Veilig Thuis
Veilig Thuis is er voor advies en ondersteuning en het melden van huiselijk geweld en
kindermishandeling. Voor jezelf, maar ook als je je zorgen maakt over de veiligheid van
iemand anders kun je een beroep doen op Veilig Thuis; ook als professional. Of je nu vragen
en vermoedens hebt, of het zeker weet. Je zorgen delen is een belangrijke eerste stap.
Elke regio heeft zijn eigen Veilig Thuisorganisatie. Veilig Thuis geeft advies en biedt
ondersteuning, zowel aan slachtoffers, plegers, omstanders als professionals. Veilig Thuis
doorbreekt onveilige situaties, zorgt voor afstemming tussen samenwerkingspartners en zet
mensen in beweging. Veilig Thuis biedt perspectief op een betere situatie waardoor mensen
weer toekomst hebben.
Op het moment dat Veilig Thuis betrokken is bij een leerling kan het voorkomen dat een
medewerker van Veilig Thuis naar school belt om vragen te stellen over de leerling. Om te
voorkomen dat er informatie over de leerling in het dossier wordt gezet waar de ouders niet
van op de hoogte zijn, hebben we de volgende afspraken gemaakt.
1) Als je wordt gebeld schrijf je de naam, de functie, het mailadres en het
telefoonnummer op waarop de medewerker van Veilig Thuis die betrokken is bij het
gezin te bereiken is. Dit noteer je ook in ParnasSys.
2) Contacten met Veilig Thuis verlopen altijd via de intern begeleider.
3) Wanneer Veilig Thuis om informatie op te vragen over een leerling/gezin wordt er
een verslag gemaakt. De intern begeleider maakt samen met de leerkracht een
verslag over de leerling. Dit verslag wordt altijd eerst ter kennisgeving besproken met
de ouders/verzorgers van de leerling. Ouders hoeven geen akkoord te geven voor het
delen van de inhoud van het verslag.
Na de bespreking met ouders wordt het verslag met Veilig Thuis gedeeld.
4) Het verslag wat gedeeld is met Veilig Thuis wordt in ParnasSys opgeslagen.

