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Aanleiding.
Door een aantal veranderingen in de wetgeving, is de meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling van Het Groene Lint (die dateert uit 2012) aangepast. Het betreft met name de
stappen 5 en 6 van de meldcode, waarin een afwegingskader wordt opgenomen op grond waarvan
professionals in staat zijn om te beoordelen of sprake is van (een vermoeden van) dusdanig ernstig
huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling dat een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is.
Deze meldcode voor de HGL basisscholen is gebaseerd op de basis meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, november 2016.
Deze versie treedt in werking na vaststelling door het College van Bestuur.

Inleiding.
In de afgelopen jaren is de aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling onverminderd
groot gebleven. Er zijn diverse maatregelen genomen om de aanpak te verbeteren. Zo is in juli 2013
de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden. De
meldcode behelst een stappenplan dat te gebruiken is bij vermoedens van mishandeling bij kinderen
en volwassenen. De volgende beroepsgroepen dienen met de meldcode te werken:
gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, justitie,
politie.
De voormalige advies- en meldpunten kindermishandeling en de steunpunten huiselijk geweld zijn
bij gelegenheid van de inwerkingtreding van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo
2015) tot één organisatie omgevormd, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling : AMHK, beter bekend als Veilig Thuis.
In het advies «Aanscherping en verbetering Meldcode en werkwijze Veilig Thuis» (3 oktober 2016)
dat geschreven is n.a.v. een voortgangsrapportage ‘Geweld in afhankelijkheidsrelaties’, wordt
geadviseerd om een afwegingskader in de meldcode op te nemen. Dit stelt professionals in staat om
te beoordelen of sprake is van (een vermoeden van) dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige
kindermishandeling dat een melding bij Veilig Thuis is aangewezen. Deze tussenstap zal de
effectiviteit van de aanpak vergroten en veiligheid duurzaam realiseren.
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Vaststellingsverklaring voor de meldcode: handelen bij signalen van huiselijk
geweld en kindermishandeling.
Het bevoegd gezag van Stichting katholiek Onderwijs Het Groene Lint zijnde het bevoegd gezag van
de katholieke basisscholen in Alphen, Baarle-Nassau, Bavel, Chaam, Galder, Riel en Ulicoten
Overwegende
dat de individuele school verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan
zijn leerlingen en dat deze verantwoordelijkheid zeker ook aan de orde is in geval van
dienstverlening aan leerlingen die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld of
kindermishandeling;
dat van de medewerkers die werkzaam zijn bij HGL op basis van deze verantwoordelijkheid wordt
verwacht dat zij in alle contacten met leerlingen en ouders/verzorgers attent zijn op signalen die
kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling en dat zij effectief reageren op deze
signalen;
dat HGL een meldcode vaststelt zodat de medewerkrs die bij HGL werkzaam zijn weten welke
stappen van hen worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
dat HGL in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de medewerkers bij deze stappen ondersteunt;
dat onder huiselijk geweld wordt verstaan: lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld, of bedreiging
daarmee door iemand uit de huiselijke kring. Waarbij onder geweld wordt verstaan: de fysieke,
seksuele, psychische of economische aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer.
Daaronder worden ook begrepen ouderenmishandeling, geweld tegen ouders, vrouwelijke genitale
verminking, huwelijksdwang en eer gerelateerd geweld. Tot de huiselijke kring van het slachtoffer
behoren: familieleden, huisgenoten, de echtgenoot of voormalig echtgenoot, of (ex-) partner,
mantelzorgers;
dat onder kindermishandeling wordt verstaan: elke vorm van een voor een minderjarige
bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of
andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van
onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend, of dreigt te
worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel. Daaronder is ook
begrepen eer gerelateerd geweld, huwelijksdwang, vrouwelijke genitale verminking en het als
minderjarige getuige zijn van huiselijk geweld tussen ouders en/of andere huisgenoten;
dat onder medewerker in deze code wordt verstaan: de medewerker die voor HGL werkzaam is en
die in dit verband aan leerlingen van de basisschool onderwijs, zorg, begeleiding of een andere wijze
van ondersteuning biedt;
dat onder leerling in deze code wordt verstaan: de leerling aan wie de medewerker zijn
professionele diensten verleent.
Het wettelijk meldrecht voor huiselijk geweld en kindermishandeling biedt alle beroepskrachten met
een beroepsgeheim of een andere zwijgplicht, het recht om een vermoeden van kindermishandeling
of huiselijk geweld te melden, ook als zij daarvoor geen toestemming hebben van hun cliënt.
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In aanmerking nemende de Wet bescherming persoonsgegevens; de Jeugdwet, en de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, de wet bescherming persoonsgegevens, de wet op
het primair onderwijs; en het privacyreglement van S.K.O. Het Groene Lint.
Stelt het volgende vast:

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
1. Stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling:
Het wettelijk meldrecht voor huiselijk geweld en kindermishandeling biedt alle beroepskrachten met
een beroepsgeheim of een andere zwijgplicht, het recht om een vermoeden van kindermishandeling
of huiselijk geweld te melden, ook als zij daarvoor geen toestemming hebben van hun cliënt1.
Dit wettelijk meldrecht maakt een inbreuk mogelijk op het beroepsgeheim van bijvoorbeeld artsen,
psychiaters, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen, verloskundigen
en werkers in de jeugdzorg of in de reclassering.
De stappen van de meldcode beschrijven hoe een beroepskracht met een geheimhoudingsplicht op
een zorgvuldige wijze omgaat met dit meldrecht.

1

Zie voor de wettekst: artikel 5.2.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015.
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2

Infographic Veilig Thuis: https://www.handelingsprotocol.nl/bo-utrecht
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Stap 1: In kaart brengen van signalen
Breng de signalen die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling bevestigen of
ontkrachten in kaart en leg deze vast. Leg ook de contacten over de signalen vast, evenals de
stappen die worden gezet en de besluiten die worden genomen.
Bij vroegsignalering worden signalen gezien die duiden op een zorgelijke of mogelijk bedreigde
ontwikkeling. Zelden zullen deze signalen direct duidelijkheid geven over de oorzaak zoals huiselijk
geweld of kindermishandeling. Het is daarom verstandig uit te gaan van de signalen die u als
leerkracht of andere betrokkene bij de leerling, of in de interactie tussen ouder en leerling
waarneemt.
Maak bij het signaleren van huiselijk geweld of kindermishandeling gebruik van de signalenkaart3. In
deze fase observeert u de leerling in de klas en eventueel daarbuiten (bijvoorbeeld tijdens een
huisbezoek) waardoor u de signalen in kaart kunt brengen.
Beschrijf uw signalen zo feitelijk mogelijk. Worden ook hypothesen en veronderstellingen
vastgelegd, vermeld dan uitdrukkelijk dat het gaat om een hypothese of veronderstelling. Maak een
vervolgaantekening als een hypothese of veronderstelling later wordt bevestigd of ontkracht.
Vermeld de bron als er informatie van derden wordt vastgelegd.
Leg diagnoses alleen vast als ze zijn gesteld door een bevoegde medewerker.
Signalen van geweld door een medewerker
Gaan de signalen over mogelijk geweld gepleegd door een medewerker ten opzichte van een leerling
meldt de signalen dan bij de leidinggevende of de directie, conform de interne richtlijnen. In dat
geval is dit stappenplan niet van toepassing.
Signalen van geweld tussen leerlingen
Signalen over mogelijk geweld gepleegd tussen leerlingen, zoals bijvoorbeeld geweld tussen
leerlingen op school, vallen niet onder het stappenplan van de meldcode. Uw signalen meldt u bij de
leidinggevende of de directie. De directie draagt zorg voor melding aan de Inspectie of de andere
toezichthouder.
Stap 2: Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van Veilig Thuis of een deskundige op het
gebied van letselduiding.
Bespreek de signalen met een deskundige collega. Vraag zo nodig ook advies aan Veilig Thuis of aan
een deskundige op het gebied van letselduiding, als er behoefte is aan meer duidelijkheid over (aard
en oorzaak) van letsel.
Consultatie is - afhankelijk van de interne afspraken van de organisatie - mogelijk met de volgende
collega’s: de intern begeleider, de bouwcoördinator, de directie, de aandachtsfunctionaris
kindermishandeling, een collega uit dezelfde klas en/of de jeugdverpleegkundige of jeugdarts. Het is
ook mogelijk om de leerling in het extern ondersteuningsteam te bespreken, waarbij eventueel
iemand van het Centrum voor Jeugd en Gezin aansluit. Welke mogelijkheden qua consultatie en
opvoedondersteuning mogelijk zijn, is afhankelijk van de expertise en functies die het CJG
Breda/Tilburg heeft.

3

Signalenkaart ontworpen door Kadera en geactualiseerd in november 2016 : https://signalenkaart.nl/
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Om de leerling ‘open’ (niet anoniem) te bespreken in het extern ondersteuningsteam (EOT) en met
andere externe deskundigen is schriftelijke toestemming van de ouder vereist. Indien u in het
contact transparant en integer bent, is de kans groot dat over deze zaken een open gesprek mogelijk
is. In de meeste gevallen wordt toestemming door de ouder gegeven. Gespreksvaardigheid om in
gesprek te gaan over zorgen en het vragen om toestemming van de ouder is een specifieke
deskundigheid en kan door middel van scholing worden aangeleerd. Ook kunt u advies krijgen van
Veilig Thuis of het EOT over het in gesprek gaan met de ouder.
Indien de ouder weigert, is dit een zorgelijk signaal en moet het worden meegenomen in de weging
(stap 4). De leerling kan overigens anoniem worden besproken wanneer de ouder geen toestemming
heeft gegeven, maar dit verdient niet de voorkeur vanwege de eventuele vervolgacties.
Indien u ook maar enige twijfel heeft over de oorzaak van de situatie en/of eventuele mogelijke
onveiligheid bij de leerling, moet u advies vragen bij Veilig Thuis. Veilig Thuis kan een eerste weging
maken of het terecht is dat u zich zorgen maakt over deze situatie en of er mogelijk sprake kan zijn
van kindermishandeling of huiselijk geweld. Zorgvuldig handelen vereist dat u nagaat of u advies
moet vragen bij het Veilig Thuis.
Voor het bespreken in het EOT wordt een intakegesprek met ouder en/of leerkracht door het
maatschappelijk werk of een ander lid van het EOT gevoerd. Door de ouder continu te betrekken en
in overleg te treden, is de kans groter dat de ouder gemotiveerd is om de situatie te verbeteren
en/of hulp te aanvaarden.
Advies bij specifieke vormen van geweld over mogelijke risico’s van vervolgstappen
Is er binnen de school onvoldoende kennis aanwezig over de aanpak van specifieke vormen van
geweld, zoals eer gerelateerd geweld, huwelijksdwang, seksueel misbruik en vrouwelijke genitale
verminking, of ouderenmishandeling, vraag dan altijd advies aan Veilig Thuis over uw
vervolgstappen. Dit advies is ook van belang om mogelijke veiligheidsrisico’s van eventuele
vervolgstappen zorgvuldig te kunnen afwegen.
Leg de uitkomsten van de collegiale consultatie en/of het gegeven advies vast in het leerlingdossier.
Noodsituaties
Bij signalen die wijzen op acuut en zodanig ernstig geweld dat de leerling of een gezinslid daartegen
onmiddellijk moet worden beschermd, kunt u meteen advies vragen aan Veilig Thuis. Komt men
daar, op basis van de signalen, tot het oordeel dat onmiddellijke actie is geboden, dan kunt u zo
nodig in hetzelfde gesprek een melding doen zodat op korte termijn de noodzakelijke acties in gang
kunnen worden gezet.
In noodsituaties kunt u overigens ook contact zoeken met de crisisdienst van Jeugdbescherming
Brabant.
Stap 3: Gesprek met de ouder(s) en indien mogelijk met de leerling
Bespreek de signalen met de ouders(s) en indien mogelijk met de leerling, tenzij dit vanwege zijn
jeugdige leeftijd niet mogelijk is of het gesprek voor de leerling te belastend is. Hebt u ondersteuning
nodig bij het voorbereiden of het voeren van het gesprek met de cliënt, raadpleeg dan een
deskundige collega en/of Veilig Thuis.
1. leg de ouder en/of de leerling het doel uit van het gesprek;
2. beschrijf de feiten die u hebt vastgesteld en de waarnemingen die u hebt gedaan;
3. nodig de ouder en/of de leerling uit om een reactie hierop te geven;
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4. kom pas na deze reactie zo nodig met een interpretatie van hetgeen u hebt gezien, gehoord
en waargenomen. In geval van vrouwelijke genitale verminking kunt u daarbij de ‘Verklaring
tegen meisjesbesnijdenis’ gebruiken. Het doen van een melding zonder dat de signalen zijn
besproken met de ouder en/of leerling, is alleen mogelijk als:
a. er concrete aanwijzingen zijn dat de veiligheid van de leerling, die van u zelf, of die
van een ander in het geding is, of zou kunnen zijn;
b. als u goede redenen hebt om te veronderstellen dat de ouder en/of leerling door dit
gesprek het contact met u zal verbreken en dat de leerling daardoor niet voldoende
meer kan worden beschermd tegen het mogelijk geweld.
5. Leg het gesprek vast en laat het indien mogelijk ondertekenen door alle betrokkenen.
In de meeste gevallen is het onduidelijk wat de oorzaken zijn van de signalen. Door ouders te
informeren en uit te wisselen over de ontwikkeling van de leerling, kunnen zorgen verduidelijkt,
ontkracht of bekrachtigd worden. Nodig de ouder expliciet uit tot het geven van zijn/haar mening en
vraag door over leerling gerelateerde onderwerpen in de thuissituatie. Herkent de ouder de situatie?
Hoe gedraagt de leerling zich thuis? Hoe reageert de ouder daarop? Hoe gaat het opvoeden thuis?
Hoe reageert de leerling hierop? Hoe is de ontwikkeling van de leerling tot nu toe verlopen? Wat
vindt de ouder daarvan? Hoe ervaart de ouder de opvoeding en zijn rol als ouder?
Breng de ouder na overleg met anderen op de hoogte. Informeer en wissel tijdens deze contacten
continue uit over de ontwikkeling van de leerling en de zorgen die u hebt.
Indien een handelingsplan wordt ingezet voor de leerling, bespreek dit met de ouder. Bespreek ook
tussentijds en na afloop de resultaten van het handelingsplan.
Indien de ouder de zorgen herkent kan een begin worden gemaakt met het onderzoeken van kansen
en oplossingen. Daarnaast kunnen handelingsadviezen worden uitgewisseld voor in de klas en thuis.
Indien tijdens het gesprek met de ouder blijkt dat de zorgen een andere oorzaak hebben, kunt u dit
traject afsluiten. U kunt de leerling en de ouder binnen de interne en externe ondersteuningsstructuur van de school verder begeleiden.
Stap 4: Weeg de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling en vraag in
geval van twijfel altijd (opnieuw) advies aan Veilig Thuis.
Weeg op basis van de signalen, van het ingewonnen advies en van het gesprek met de ouder en/of
leerling het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling. Weeg eveneens de aard en de ernst van
het huiselijk geweld of de kindermishandeling.
Raadpleeg in geval van twijfel altijd (opnieuw) Veilig Thuis. De medewerkers van Veilig Thuis bieden
ondersteuning bij het wegen van het geweld en van de risico’s op schade en zij kunnen adviseren
over vervolgstappen.
Gebruik onderstaand afwegingskader:
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Acute onveiligheid betekent dat een persoon in direct fysiek gevaar verkeert, dat diens veiligheid de
komende dagen niet gegarandeerd is en dat direct bescherming nodig is. Het gaat hierbij
bijvoorbeeld om (een ernstig vermoeden van) seksueel geweld of (dreiging van) fysiek geweld, zoals
bij ex-partnergeweld met wapengebruik of het fysiek mishandelen van kinderen. Maar ook om het
onnodig toedienen van medicijnen of een gevaarlijke afwezigheid van basale verzorging bij
zorgafhankelijke kinderen of (oudere) volwassenen (waaronder eten, drinken, kleding en onderdak).
Structurele onveiligheid: van structurele onveiligheid wordt gesproken als in gezinnen of
huishoudens sprake is van zich herhalende of voortdurende onveilige gebeurtenissen en situaties.
Herhaald huiselijk geweld en/of kindermishandling is de belangrijkste voorspeller voor voortduren
van onveiligheid (plegerschap en slachtofferschap) in de toekomst. Structurele onveiligheid heeft
schadelijke gevolgen door de voortdurende dreiging en (emotionele) onveiligheid. Er kan sprake zijn
van een patroon van herhaald geweld maar bijvoorbeeld ook van permanente gebreken in de
geestelijke en lichamelijke verzorging van zorgafhankelijke kinderen en/of volwassenen.
Bijvoorbeeld minderjarigen die opgroeien bij ouders met zodanige verslavingsproblematiek dat hun
fysieke en emotionele veiligheid wordt bedreigd en de ontwikkelmogelijkheden van deze
minderjarigen structureel ingeperkt worden. Denk ook aan escalerende vormen van stalking in
partnerrelaties als specifiek voorbeeld4.

4

Zie bijlage 1: Voorbeelden van acuut onveilige situaties en structureel onveilige situaties van huiselijk geweld
en/of kindermishandeling (Basisdocument Afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling).
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Stap 5: Beslissen: is melden noodzakelijk en is hulpverlening mogelijk
Stap vijf van het stappenplan is zodanig aangepast, dat er niet langer sprake is van enkel een keuze
tussen hulp organiseren of melden bij Veilig Thuis. Het is de bedoeling dat als uit het afwegingskader
blijkt dat sprake is van (vermoedens van) dusdanig ernstig huiselijk geweld of kindermishandeling,
dat een melding is aangewezen, naast de melding bij Veilig Thuis eveneens hulp kan worden
georganiseerd. Bij een melding bepaalt Veilig Thuis in overleg met u of ook handelen van Veilig Thuis
nodig is naast de hulp die u mogelijk al in gang heeft gezet. Informatie over de betrokkene wordt
door Veilig Thuis vastgelegd. Hierdoor kan bij nieuwe meldingen de voorgeschiedenis worden
meegewogen.
Het is van belang dat in stap 5 beide beslissingen en in deze volgorde worden genomen. U vraagt zich
eerst af of melden noodzakelijk is, aan de hand van de uitkomsten van stap 4 over de mate van ernst
van de gesignaleerde (dreiging van) huiselijk geweld of kindermishandeling en het afwegingskader.
Vervolgens besluit u of het bieden van hulp tot de mogelijkheden van zowel u als de betrokkenen
behoort. Wanneer melden volgens het afwegingskader noodzakelijk is, zal de tweede
beslissingsvraag over eventuele hulp en aan welke voorwaarden deze moet voldoen, in overleg met
Veilig Thuis beantwoord worden.
Hulp organiseren en effecten volgen
Meent u, op basis van uw afweging in stap 4, dat u de leerling en zijn gezin redelijkerwijs voldoende
tegen het risico op huiselijk geweld of op kindermishandeling kunt beschermen:
•
•
•

organiseer dan de noodzakelijke hulp;
volg de effecten van deze hulp;
doe alsnog een melding als er signalen zijn dat het huiselijk geweld of de kindermishandeling
niet stopt of opnieuw begint.

Als de school gebruik heeft gemaakt van het EOT, kan dit team verdere actie coördineren. Het EOT
bespreekt de hulpvraag van school en ouders, beoordeelt de hulpvraag, stelt een aanpak vast, geeft
handelingsadviezen voor de leerkracht en adviseert over verdere hulp.
De verantwoordelijke medewerker binnen de school bespreekt met de ouder de uitkomst van de
bespreking in het EOT. Bespreek met de ouder de verder te nemen stappen voor geadviseerde
hulpverlening voor de leerling en/of de ouder. Geef informatie en maak afspraken over de eventuele
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indicaties die nodig zijn voor verdere hulp. Verwijs de ouder door en vraag daarna of de ouder is
aangekomen bij de hulp.
Indien u voor een van voorgaande stappen ondersteuning nodig heeft, vraag deze aan bij EOT.
Maak in de klas afspraken over begeleidings- en ondersteuningsbehoeften van de leerling. Stel een
handelings- of begeleidingsplan op en voer dit uit. Deel de uitkomst van deze bespreking met de
ouders.
Melden en bespreken met de ouder/leerling
Kunt u de leerling niet voldoende tegen het risico op huiselijk geweld of op kindermishandeling
beschermen of twijfelt u er aan of u voldoende bescherming hiertegen kunt bieden:
•
•
•

meld uw vermoeden bij Veilig Thuis;
sluit bij uw melding zoveel mogelijk aan bij feiten en gebeurtenissen en geef duidelijk aan
indien de informatie die u meldt (ook) van anderen afkomstig is;
overleg bij uw melding met Veilig Thuis wat u na de melding, binnen de grenzen van uw
gebruikelijke werkzaamheden, zelf nog kunt doen om de leerling en zijn gezinsleden tegen
het risico op huiselijk geweld of op mishandeling te beschermen.

Bespreek uw melding vooraf met de ouder en de leerling (wanneer deze 12 jaar of ouder is):
•
•
•
•

•

leg uit waarom u van plan bent een melding te gaan doen en wat het doel daarvan is;
vraag de leerling en/of de ouder uitdrukkelijk om een reactie;
in geval van bezwaren van de leerling en/of de ouder, overleg op welke wijze u tegemoet
kunt komen aan deze bezwaren;
is dat niet mogelijk, weeg de bezwaren dan af tegen de noodzaak om de leerling of zijn
gezinslid te beschermen tegen het geweld of de kindermishandeling. Betrek in uw afweging
de aard en de ernst van het geweld en de noodzaak om de leerling of zijn gezinslid door het
doen van een melding daartegen te beschermen;
doe een melding indien naar uw oordeel de bescherming van de leerling of zijn gezinslid de
doorslag moet geven.

Van contacten met de leerling en/of de ouder over de melding kunt u afzien:
1. als er concrete aanwijzingen zijn dat de veiligheid van de leerling, die van u zelf, of die van
een ander in het geding is, of zou kunnen zijn;
2. als u goede redenen hebt om te veronderstellen dat de leerling en/of de ouder daardoor het
contact met u zal verbreken.
Indien na enige periode onvoldoende verbetering zichtbaar is, is het van belang opnieuw contact op
te nemen met Veilig Thuis en eventueel opnieuw een melding te doen. Veilig Thuis adviseert, indien
nodig, meerdere keren contact op te nemen indien u onvoldoende verbetering of verslechtering
ziet.
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Verdeling van verantwoordelijkheden voor het zetten van de stappen en het
beslissen over het al dan niet doen van een melding
Om het voor medewerkers mogelijk te maken om in een veilig werkklimaat huiselijk geweld en
kindermishandeling te signaleren en om de stappen van de meldcode te zetten, draagt het bevoegd
gezag van HGL er zorg voor dat:
1. er binnen de organisatie een meldcode beschikbaar is die voldoet aan de eisen van de wet;
2. er binnen de organisatie bekendheid wordt gegeven aan het doel en de inhoud van de
meldcode;
3. regelmatig trainingen en andere vormen van deskundigheidsbevordering worden
aangeboden, zodat beroepskrachten voldoende kennis en vaardigheden ontwikkelen en ook
op peil houden voor het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling en voor het
zetten van de stappen van de code;
4. de meldcode wordt opgenomen in het inwerkprogramma van nieuwe medewerkers;
5. er voldoende deskundigen beschikbaar zijn die de beroepskrachten kunnen ondersteunen
bij het signaleren en het zetten van de stappen van de code;
6. de meldcode aansluit op de werkprocessen binnen de organisatie;
7. de werking van de meldcode regelmatig wordt geëvalueerd en dat zo nodig acties in gang
worden gezet om de kennis over en het gebruik van de meldcode te bevorderen.
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Bijlage 1
Voorbeelden van acuut onveilige situaties van huiselijk geweld en/of kindermishandeling
• Door geweld toegebrachte verwonding die medische behandeling behoeft
• (Ernstig) letsel met een vermoeden dat dit is toegebracht, of een poging daartoe
• Poging tot verwurging
• Wapengebruik
• Geweld tijdens de zwangerschap
• (Vermoeden van) seksueel misbruik of seksueel geweld, of seksuele exploitatie van kinderen
jonger dan 18 jaar
• Acute bedreiging om zichzelf of een naaste (waaronder (ex)-partner, kinderen of familielid) te
doden, ernstig letsel toe te brengen of hun vrijheid te benemen (familiedrama, eerwraak,
vrouwelijke genitale verminking)
• Onthouden van zorg die acuut de gezondheid bedreigt van -9 maanden tot + 100 jaar, waaronder
het onthouden van voedsel
• Als een ouder/verzorger (medische) klachten/aandoeningen bij een kind verzint/aandikt,
(medische) onderzoeksgegevens betreffende bij het kind bestaande klachten en afwijkingen
vervalst of in het kader van een onderzoek selectief verstrekt of (medische) klachten en
afwijkingen bij het kind daadwerkelijk veroorzaakt
• Vrijheidsbeperkende maatregel voor pleger loopt af zonder dat er afdoende
veiligheidsmaatregelen genomen zijn
• Acuut onveilige situatie bestaat of zorg dreigt weg te vallen vanwege suïcidepoging,
automutilatie, acuut psychiatrisch beeld, intoxicatie door alcohol of drugs
• Noodgedwongen vlucht van huis door (dreiging van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
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Bijlage 2
Voorbeelden van structureel onveilige situaties van huiselijk geweld en/of
kindermishandeling
Bij structureel onveilige situaties van huiselijk geweld en/of kindermishandeling staat de
herhaling van en/of het voortduren van onveilige situaties en/of geweld centraal. Anders dan bij
acute onveiligheid wordt (structurele) emotionele onveiligheid en de belemmeringen die dat geeft
voor (duurzame) veilige ontwikkeling van kinderen door veel beroepskrachten niet gesignaleerd
(Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ), 2016). Het is daarom extra van belang dat juist ook de
meldnormen voor ‘structureel onveilige situaties’ in dialoog verder uitgewerkt worden. De
emotionele onveiligheid en structurele inperking van (de ontwikkelingsmogelijkheden van)
slachtoffers verdient hierbij bijzondere aandacht.
Bij het formuleren van voorbeelden van structureel onveilige situaties worden doorgaans de
volgende categorieën onderscheiden:
• lichamelijk geweld
• psychisch geweld
• lichamelijke verwaarlozing
• emotionele verwaarlozing
• seksueel geweld
• en overige vormen van geweld en onveiligheid (zoals bijvoorbeeld eer gerelateerd geweld).
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