Protocol bij het vermoeden van seksueel misbruik, huiselijk geweld of
kindermishandeling
De school volgt bij het vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling het stappenplan
voor het handelen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Een uitgebreid protocol kan op
school worden ingezien.

Seksueel misbruik binnen de schoolsetting Misbruik of huiselijk geweld in
thuissituaties
Meldplicht onderwijs bij zedendelict
Wet Meldcode Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling
Als een medewerker een vermoeden heeft
Op 1 juli 2013 gaat de Wet meldcode huiselijk
van seksueel misbruik, moet hij dit
geweld en kindermishandeling in werking. De
onmiddellijk bekend maken bij het
wet stelt het gebruik van een meldcode
schoolbestuur. Het gaat dan om een strafbaar verplicht voor professionals bij (mogelijke)
feit, waarbij een medewerker van de school signalen van huiselijk geweld en
een minderjarige leerling seksueel heeft
kindermishandeling.
misbruikt of geïntimideerd. Als de medewerker
zijn verantwoordelijkheid hiervoor niet neemt, De meldcode bestaat uit een stappenplan,
kan het schoolbestuur strenge maatregelen waarin staat wat u als professional moet doen
nemen. Zwijgt een medewerker over bij hem bij vermoedens van huiselijk geweld of
bekend seksueel misbruik, dan kunnen het
kindermishandeling.
slachtoffer en/of zijn ouders een schadeclaim
indienen tegen de medewerker.
Doel van de wet is niet het melden maar hulp
op gang krijgen. De meldcode en de wet over
De meldplicht geldt voor alle medewerkers op de meldcode zijn opgesteld door het Ministerie
een school. Hieronder vallen ook interne
van VWS, Jeugd en Gezin, OCW en Justitie.
vertrouwenspersonen die binnen hun functie
informatie krijgen over mogelijk seksueel
Het gaat om meldcodes voor:
misbruik. Geen enkele medewerker kan zich
beroepen op de geheimhoudingsplicht.
- kindermishandeling
Als het schoolbestuur een melding heeft
- huiselijk geweld
ontvangen van een mogelijk zedendelict, is
het schoolbestuur verplicht direct te
- vrouwelijke genitale verminking
overleggen met de vertrouwensinspecteur van (meisjesbesnijdenis)
de Inspectie van het Onderwijs (IvhO). De
vertrouwensinspecteur stelt vast of sprake is
- eer gerelateerd geweld
van een redelijk vermoeden van een strafbaar
feit. Als na het overleg met de
vertrouwensinspecteur blijkt dat er een redelijk - ouderenmishandeling
vermoeden is van een zedendelict, is het
schoolbestuur altijd verplicht aangifte te doen Het Steunpunt Huiselijk Geweld en
het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
bij de politie. Ook als de betrokkenen
krijgen een belangrijke rol in de uitvoering van
misschien hun bedenkingen hebben. Het
de Wet meldcode.
schoolbestuur informeert ook de
betrokkenen.
Meer informatie:www.meldcode.nl.
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