Meldcode
Signalering
Voor professionals die met kinderen en jongeren werken is het soms onduidelijk waar
geaccepteerd gedrag grensoverschrijdend wordt en hoe men hier preventief op in kan gaan.
Er is behoefte aan een duidelijk kader om af te wegen welk gedrag wel getolereerd kan
worden, en waar grenzen nodig zijn. En vooral ook, waar kinderen zich in alle veiligheid en
respect op sociaal en seksueel gebied kunnen ontwikkelen. Met behulp van ParnasSys en
het Vlaggensysteem, wordt de sociale ontwikkeling van uw kind gemonitord.
ParnasSys
In het kader van monitoring wordt van herhaalde en ernstige gedragingen notitie gemaakt in
het leerlingdossier.
Grensoverschrijdend gedrag van of tussen in- en externe professionals en ouders bespreekt
het bevoegd gezag met betrokkene(n). Indien nodig worden hierbij relevante professionals
ingezet.
Alle signalen worden in ParnasSys en het leerlingdossier vastgelegd. Denk hierbij aan:
* (leer)ontwikkeling en gebeurtenissen die deze kunnen beïnvloeden
* gedrag
Ouders/verzorgers mogen het leerlingdossier inzien. Gegevens worden zo feitelijk mogelijk
weergegeven.
Scholen werken hierbij volgens de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Deze Meldcode treedt in werking zodra de (emotionele) veiligheid van een kind in het geding
komt.
Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
Professionals in de gezondheidszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg,
maatschappelijke ondersteuning, onderwijs, kinderopvang, asielzoekercentra en justitie zijn
per 1 juli 2013 wettelijk verplicht om te beschikken over een meldcode waarmee zij in actie
kunnen komen tegen huiselijk geweld kindermishandeling. De meldcode in de praktijk moet
werken om mishandeling en geweld sneller en beter te kunnen stoppen. En dat telt voor de
kinderen, volwassenen en ouderen die slachtoffer zijn.
Vijf stappen
De meldcode is een overzichtelijk vijfstappenplan waarin staat wat een professional het
beste kan doen bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode
leidt de professional door het proces vanaf het eerste vermoeden tot aan het moment dat hij
of zij moet beslissen over het doen van een melding.
Wij volgen de meldcode van VEILIG THUIS.
Deze is in te zien: www.veiligthuishollandsmidden.nl
De leerkrachten en de pedagogisch medewerkers zijn geschoold om met het protocol om te
gaan.
Carola den Houdijker en Petra Nottelmann zijn de aandachtsfunctionarissen .

Vlaggensysteem
In het Vlaggensysteem worden de seksuele ontwikkeling en de motieven van seksueel
gedrag van kinderen/jongeren uitgebreid besproken. Seksualiteit en grenzen worden onder
de loep genomen aan de hand van zes criteria:
• Wederzijdse toestemming: beide partijen hebben duidelijk toestemming gegeven voor
het gedrag.
• Vrijwilligheid: alle betrokkenen zijn vrij van dwang of verleiding in een seksuele
interactie
• Gelijkwaardigheid: de partijen zijn voldoende gelijkwaardig.
• Ontwikkelingsadequaat: het gedrag komt overeen met wat van kinderen van die
leeftijd wordt beschreven in de wetenschappelijke onderzoeksliteratuur.
• Contextadequaat: de context laat dit gedrag toe.
• Zelfrespecterend: het gedrag is niet zelfbeschadigend of vernederend voor het kind.
Aan de hand van deze criteria kan het seksueel gedrag gesitueerd worden op een lijn van
acceptabel gedrag tot zwaar grensoverschrijdend gedrag.

