MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING
Het bevoegd gezag van Stichting Catent,
Overwegende
- dat Catent verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan
leerlingen/hun ouders/verzorgers 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 medewerkers die werkzaam zijn bij Catent op basis van deze
verantwoordelijkheid wordt verwacht dat zij in alle contacten met leerlingen attent zijn op
signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling en dat zij effectief
reageren op deze signalen van fysiek of psychisch letsel, daaronder ook begrepen
eergerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminking;
- dat onder medewerker in deze code wordt verstaan: de medewerker die voor Catent
werkzaam is en die in dit verband aan leerlingen van de organisatie onderwijs,
begeleiding of een andere wijze van ondersteuning biedt;
- dat onder leerling in deze code wordt verstaan: iedere persoon aan wie de medewerker
zijn professionele diensten verleent.
- dat onder huiselijk geweld wordt verstaan: (dreigen met) geweld, op enigerlei locatie,
door iemand uit de huiselijke kring, waarbij onder geweld wordt verstaan: de fysieke,
seksuele of psychische aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer,
daaronder ook begrepen ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld en vrouwelijke
genitale verminking (meisjesbesnijdenis). Tot de huiselijke kring van het slachtoffer
behoren: (ex)partners, gezinsleden, familieleden en huisgenoten.
- dat onder kindermishandeling wordt verstaan: iedere 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 ook begrepen eergerelateerd geweld en
vrouwelijke genitale verminking.
In aanmerking nemende
- de Wet bescherming persoonsgegevens;
- de Wet op de jeugdzorg;
- de Wet maatschappelijke ondersteuning;
- de binnen de stichting Catent geldende gedragscode;
- de binnen de stichting Catent geldende privacyreglementen.
Stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling vast:
1. Stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling
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. Maak bij het signaleren van
huiselijk geweld of kindermishandeling gebruik van het binnen de school/stichting geldende
registratie incidentenformulier, en van het leerlingvolgsysteem.
Hebt u zelf geen contact met leerlingen, dan kunt u toch signalen vastleggen over de situatie
waarin deze kinderen zich mogelijkerwijs bevinden, als de toestand van de leerling daar
aanleiding toe geeft. Betreffen de signalen huiselijk geweld of kindermishandeling gepleegd door
een collega medewerker, meld de signalen dan bij uw directeur of het College van Bestuur. In
dat geval is dit stappenplan niet van toepassing.
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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 beroepskracht.
Stap 2: Collegiale consultatie en zonodig raadplegen van het Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk Geweld
Bespreek de signalen met een deskundige collega (denk aan zorg coördinator/ZAT). Vraag zo
nodig ook advies aan het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of aan het Steunpunt Huiselijk
Geweld.
Stap 3: Gesprek met de leerling (evt. ouder/verzorger)
Bespreek indien mogelijk de signalen met de leerling (vanaf 12 jaar), met (een van) de
ouder(s)/verzorger(s) (als de leerling nog geen zestien jaar oud is) dan wel in uiterste situatie met
de vertrouwensinspecteur voor het onderwijs. Hebt u ondersteuning nodig bij het voorbereiden of
het voeren van het gesprek, raadpleeg dan een deskundige collega en/of het Advies- en
Meldpunt Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk Geweld.
1. leg de leerling (de ouder/verzorger c.q. de inspecteur) het doel uit van het gesprek;
2. beschrijf de feiten die u hebt vastgesteld en de waarnemingen die u hebt gedaan;
3. nodig de leerling (de ouder/verzorger c.q. de inspecteur) uit om een reactie hierop te
geven;
4. kom pas na deze reactie zonodig en zo mogelijk 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 (http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-

publicaties/kamerstukken/2009/11/27/verklaring-tegen-meisjesbesnijdenis%5B2%5D.html)
Het doen van een melding zonder dat de signalen zijn besproken met de leerling (de
ouder/verzorger), is alleen mogelijk als:
- de veiligheid van de leerling, die van u zelf, of die van een ander in het geding is;
- als u goede redenen hebt om te veronderstellen dat de leerling door dit gesprek het
contact met u zal verbreken.
Stap 4: Weeg de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling
Weeg op basis van de signalen, van het ingewonnen advies en eventueel van het gesprek met
de leerling (de ouder/verzorger c.q. de inspecteur) het risico op huiselijk geweld of
kindermishandeling. Weeg eveneens de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de
kindermishandeling.
Stap 5: Beslissen: zelf hulp organiseren of melden.
a. Hulp organiseren en effecten volgen
Meent u, op basis van uw afweging in stap 4, dat u uw leerling ( en evt. anderen in het 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.
b. Melden en bespreken met de leerling (evt. ouder/verzorger)
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:
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-

meld uw vermoeden bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of bij het Steunpunt
Huiselijk Geweld;
- 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 het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of het Steun-punt
Huiselijk Geweld wat u na de melding, binnen de grenzen van uw gebruikelijke
werkzaamheden, zelf nog kunt doen om de leerling en evt. gezinsleden tegen het risico
op huiselijk geweld of op mishandeling te beschermen.
Bespreek uw melding vooraf met de leerling (vanaf 12 jaar), met (een van) de
ouder(s)/verzorger(s) (als de cliënt nog geen 16 jaar oud is)dan wel in uiterste situatie met de
vertrouwensinspecteur voor het onderwijs.
1. leg uit waarom u van plan bent een melding te gaan doen en wat het doel daarvan is;
2. vraag uitdrukkelijk om een reactie;
3. in geval van bezwaren van degene met wie u spreekt, overleg op welke wijze u tegemoet
kunt komen aan deze bezwaren;
4. is dat niet mogelijk, weeg de bezwaren dan af tegen de noodzaak om de leerling of evt.
gezinsleden 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 evt.
gezinsleden door het doen van een melding daartegen te beschermen;
5. doe een melding indien naar uw oordeel de bescherming van de leerling of evt.
gezinsleden de doorslag moet geven.
Van contacten met leerling/ de ouder/verzorger over de melding kunt u afzien:
- als de veiligheid van de leerling, die van u zelf, of die van een ander in het geding is;
- als u goede redenen hebt om te veronderstellen dat de leerling/ de ouder/verzorger
daardoor het contact met u zal verbreken.
Het stappenplan schetst in algemene zin de stappen die in geval van signalen van huiselijk
geweld of kindermishandeling dienen te worden gezet. Bij specifieke vormen van dit
geweld moeten de stappen soms nader worden ingekleurd.
De stappen zijn in een bepaalde volgorde gerangschikt. Maar deze volgorde is niet dwingend.
Waar het om gaat, is dat de medewerker op enig moment in het proces alle stappen heeft
doorlopen, voordat hij besluit om een melding te doen. Zo zal het soms voor de hand liggen om
meteen met de leerling in gesprek te gaan over bepaalde signalen. In andere gevallen zal de
beroepskracht eerst overleg willen plegen met een collega en met het Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling of met het Steunpunt Huiselijk Geweld voordat hij het gesprek met de leerling
aangaat. Ook zullen stappen soms twee of drie keer worden gezet.
2. Verantwoordelijkheden van Stichting Catent voor het scheppen van een
randvoorwaarden voor een veilig werk- en meldklimaat
Om het voor medewerkers van Catent mogelijk te maken om in een veilig werkklimaat huiselijk
geweld en kindermishandeling te signaleren en om de stappen van de meldcode te zetten,
draagt Catent er zorg voor dat:
- binnen de organisatie en in de kring van leerlingen en/of ouders/verzorgers bekendheid
wordt gegeven aan het doel en de inhoud van de meldcode;
- regelmatig een aanbod wordt gedaan van trainingen en andere vormen van
deskundigheidsbevordering zodat medewerkers 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;
- er voldoende deskundigen beschikbaar zijn die de medewerkers kunnen ondersteunen bij
het signaleren en het zetten van de stappen van de code;
- de meldcode aansluit op de werkprocessen binnen de organisatie;
- de werking van de meldcode regelmatig wordt geëvalueerd en dat zonodig acties in
gang worden gezet om de toepassing van de meldcode te optimaliseren;
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-

afspraken worden gemaakt over de wijze waarop Catent de medewerkers zal
ondersteunen als zij door leerlingen en/of ouders/verzorgers in of buiten rechte worden
aangesproken op de wijze waarop zij de meldcode toepassen.

NB: De directeur/de medewerkers is niet verantwoordelijk voor:
- het vaststellen of er al dan niet sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld;
- het verlenen van professionele hulp aan ouders of leerlingen (begeleiding).

Bijlagen:

Toelichting
Stroomschema
Registratie incidentenformulier

4

TOELICHTING BIJ CONCEPT MELDCODE
Ad stap 1: In kaart brengen van signalen
In de instructie bij de eerste stap worden aanwijzingen gegeven voor het zorgvuldig vastleggen
van gegevens. Zo wordt o.a. van de medewerker gevraagd om feiten en signalen uit elkaar te
houden, om de status te vermelden van hypothesen en veronderstellingen en om de bron te
vermelden als er informatie wordt vastgelegd die afkomstig is van een ander.
Een medewerker kan ook zorgen hebben over andere gezinsleden van het gezin van de leerling,
gezinsleden met wie hij zelf geen contact heeft. Ook al kan de medewerker geen uitspraak doen
over de feitelijke situatie waarin de gezinsleden zich bevinden omdat hij geen contact met hen
heeft, er is in dergelijke gevallen wel aanleiding voor nader onderzoek naar de omstandigheden
waarin de kinderen verkeren.
Ad Stap 2: Collegiale consultatie en zonodig raadplegen van het Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk Geweld
De tweede stap is het overleg over de signalen. Om de signalen die in kaart zijn gebracht goed
te kunnen duiden, is overleg met een deskundige collega noodzakelijk. Te denken valt
bijvoorbeeld aan het zorg- en adviesteam van de school. Zo kan op basis van anonieme
gegevens (daarnaast) ook het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk
Geweld worden geraadpleegd.
Bij een vermoeden van (dreigende) vrouwelijke genitale verminking of eergerelateerd geweld zal
doorgaans een beroep moeten worden gedaan op specifieke expertise. Vermoedt het Adviesen Meldpunt Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk Geweld eermotieven achter het
(dreigende) geweld dan kunnen zij zich onder andere over de veiligheidsrisico’s laten adviseren
door het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld dat als zelfstandige eenheid is
ondergebracht bij de politie Haaglanden.
Ad stap 3: Gesprek met de leerling (evt. diens ouder/verzorger)
Na het collegiaal overleg en eventueel het adviesgesprek met het Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk Geweld, volgt een gesprek met evt. de leerling dan
wel evt. diens ouder/verzorger. Omdat openheid een belangrijke grondhouding is in de
verschillende vormen van dienstverlening, wordt in het stappenplan zo snel mogelijk contact
gezocht met de leerling (of met diens ouders/verzorgers) om de signalen te bespreken. Soms zal
het vermoeden door het gesprek worden weggenomen, dan zijn de volgende stappen van het
stappenplan niet nodig.
Worden de zorgen over de signalen door het gesprek niet weggenomen, dan worden ook de
volgende stappen gezet. Heeft een medewerker behoefte aan ondersteuning bij deze stap, dan
kan hij ook daarover advies vragen aan een collega of aan het ZAT, en/of aan het Advies- en
Meldpunt Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk Geweld.
In de instructie bij deze stap wordt aangegeven in welke gevallen er kan worden afgezien van
een gesprek met de leerling (evt. ouder/verzorger). Het gaat om situaties waarin door het voeren
van het gesprek de veiligheid van een van de betrokkenen in het geding zou kunnen komen. Zo
is het denkbaar dat een medewerker besluit om zijn vermoeden van seksueel misbruik of
eergerelateerd geweld nog niet met de dader te bespreken omdat hij het risico aanwezig acht
dat de dader zich, na dit gesprek, op het slachtoffer af zal reageren. Ook kan worden afgezien
van een gesprek als er goede redenen zijn om aan te nemen dat de leerling (evt.
ouder/verzorger) daardoor de contacten met de beroepskracht zal verbreken waardoor de
zaken /betrokkenen uit het zicht raakt.
Ook als een leerling nog jong is, is het van belang dat de medewerker het gesprek met hem
aangaat, tenzij dat vanwege zijn jeugdige leeftijd echt niet mogelijk of te belastend voor hem is.
De medewerker beoordeelt zelf of een gesprek zinvol en mogelijk is, zonodig in overleg met een
collega of met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.
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Normaal gesproken zal er, als het om een jonge leerling gaat een gesprek over de signalen
worden gevoerd met de ouder(s). Dit is niet alleen van belang als de ouders mogelijkerwijs
betrokken zijn bij het huiselijk geweld of de mishandeling, maar ook als dit niet aan de orde is.
Want de ouders behoren, zeker als zij het gezag uitoefenen, als regel te worden geïnformeerd
over wat er bij hun kind speelt.
Ad stap 4: Wegen van het geweld of de kindermishandeling
Na de eerste drie stappen beschikt de medewerker al over redelijk veel informatie: de
beschrijving van de signalen die hij heeft vastgelegd, de uitkomsten van het gesprek met de
leerling ~(evt. ouder/verzorger) en het advies van deskundigen.
In stap 4 komt het er op aan dat de medewerker deze informatie weegt. Deze stap vraagt van
de medewerker dat hij het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling inschat, evenals de
aard en de ernst van dit geweld. Vanzelfsprekend kan ook bij deze stap advies worden
ingewonnen bij deskundigen zoals het zorg- en adviesteam of het Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk Geweld.
Ad stap 5: Beslissen: Hulp organiseren of melden
Na de weging van stap 4 komt de medewerker zonodig ondersteund door deskundigen, tot een
besluit: zelf hulp organiseren of een melding doen. Waar het bij deze afweging om gaat is dat de
medewerker beoordeelt of hij/zij zelf, gelet op zijn competenties, zijn verantwoordelijkheden en
zijn professionele grenzen, in voldoende mate effectieve hulp kan bieden of kan organiseren. In
alle gevallen waarin hij meent] dat dit niet of maar gedeeltelijk het geval is, doet hij een melding.
Meent de medewerker dat hij/zij met zijn organisatie de leerling voldoende kan beschermen
tegen het risico op huiselijk geweld of op kindermishandeling, dan biedt of organiseert hij de hulp
die daarvoor nodig is. Hij/zij volgt de effecten van deze hulp en doet alsnog een melding als het
geweld niet blijkt te stoppen of opnieuw oplaait.
Meent de medewerker dat hij/zij met zijn organisatie niet in staat is om de leerling voldoende te
beschermen tegen het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling, dan doet hij een melding
zodat de signalen nader kunnen worden onderzocht en acties in gang kunnen worden gezet die
de leerling (en evt. zijn/haar gezinsleden) voldoende beschermen. Het Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling doet na een melding onderzoek naar de signalen. Dit wil zeggen dat de
medewerkers in gesprek gaan met de ouders en met betrokkenen die met het kind te maken
hebben. Op basis van de resultaten van dit onderzoek besluit men wat er moet gebeuren. Vaak
zal vrijwillige hulp in gang worden gezet, maar het Advies- en Meldpunt kan ook beslissen om een
melding te doen bij de Raad voor de Kinderbescherming en/of om aangifte van mishandeling te
doen bij de politie. Het Steunpunt kan/zal na een melding contact zoeken met de leerling (evt.
ouder/verzorger) om te beoordelen welke hulp noodzakelijk is, om vervolgens deze hulp voor het
slachtoffer en de pleger (in het kader van Wet tijdelijk huisverbod) te organiseren en hen
daarvoor zonodig te motiveren.
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Stroomschema Kindermishandeling en huiselijk geweld
Stap 1: Signaleren en noteren
Leerkracht, conciërge of andere medewerker
van de school vermoedt KM en HG. Noteer
concreet waarneembaar gedrag, zowel risico –
als beschermende factoren.
Bevestiging signalen
terugkoppelen

Signalen niet herkend blijf leerling
observeren

Stap 2: Collegiale consultatie
Overleg met collega’s en zorg dat het signaal bij
de zorg coördinator komt. Deze overlegt met
ZAT (partners). Daar waar nodig is overleg met
BJZ/AMK/SHG. Als er acute onveiligheid is, neem
altijd contact met BJZ/AMK/SHG.
Stap 3: Gesprek met de leerling en/of ouders
Ga in gesprek om zorgen te delen, informatie te
Krijgen en te checken waar gedrag/signalen
vandaan komen. Laat je ondersteunen door AMK/
SHG indien gewenst.
Stap 4: Wegen aard en ernst
Weeg signalen eventueel in overleg met in/externe Terugkoppelen naar
deskundigen.
leerling/ouders/zorgcoördinator/ZAT

Stap 5: Beslissen
Beslis na weging van de zorgen: Melding bij BJZ/
AMK en/of organiseren en coördineren hulp.
Melding bij BJZ/AMK
Of SHG

Stap 6: Volgen van de hulpverlening

Hulpverlening geen
effect: alsnog melding

Hulpverlening
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CONCEPT

Registratie incidentenformulier
School………………………………………………………………….. Brin……………………. Plaats…………………………………………
Datum

Onderwerp

Groep
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Incident

Gemaakte
afspraken

Terugkoppeling +
datum

