MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD EN MATCHPOINT

Wet meldcode op De Vlieger
In juli 2013 is de wet “Meldcode” in werking getreden. Deze wet verplicht organisaties , dus ook De
Vlieger, om een meldcode te hebben en te bevorderen. Onderdeel van deze wet is het protocol
Kindermishandeling. Het volledige protocol is op de site: www.protocolkindermishandeling.nl te
vinden.
Matchpoint
Onze school is ook aangemeld bij Matchpoint. Dit is een (landelijk) signaleringssysteem waarin
melding gemaakt kan worden over een kind waar je je zorgen om maakt. Als meer hulpverleners dit
doen is voor alle hulpverleners inzichtelijk wie er allemaal bij een kind betrokken zijn.
Het doel van Matchpoint is om hulpverleners eerder met elkaar in contact te laten komen om
zodoende adequater te kunnen handelen, ook bij verhuizing van een kind. Er is een brochure te
downloaden via www.matchpoint.nl

Protocol kindermishandeling en huiselijk geweld
Elke school, dus ook De Vlieger, heeft een aandachtsfunctionaris kindermishandeling in de persoon
van een schoolmaatschappelijk werker. Deze persoon heeft ook zitting in het ondersteuningsteam
van De Vlieger. Dat is voor onze school: Martijn Ruigewaard.
Het protocol bestaat uit 5 stappen.
De verschillende stappen van de meldcode zijn:
Stap 1: de leerkracht heeft een vermoeden
Stap 2: hij overlegt intern
Stap 3: er vindt nader onderzoek plaats
Stap4: er moet een beslissing worden genomen, en zo nodig hulp op gang worden gebracht of
gemeld
Stap 5: evaluatie van het proces
Ter illustratie een voorbeeld:
Een leerkracht maakt zich zorgen om Leerling X (bijv.: 10 jaar). Hij weet niet goed wat er aan de hand
is. Leerling X was een rustige leerling, die goed zijn best deed, goede resultaten behaalde en een
vaste vriendengroep had. De laatste twee maanden is Leerling X veranderd: hij is onrustig en
opvliegend, komt vaak te laat, lijkt zich niet meer te kunnen concentreren, reageert uiterst
onverschillig bij correcties, maakt ruzie met zijn vrienden. Ook zijn schoolprestaties gaan rap
achteruit. Andere kinderen klagen dat Leerling X buiten school steeds ruzie zoekt en wil vechten.
Wat kan de leerkracht doen?
Stap 1: Vermoeden
De leerkracht heeft een vermoeden
Hij zoekt naar onderbouwing van zijn vermoeden door:
➢ Leerling X extra te observeren
➢ Te praten met Leerling X en zo mogelijk met zijn ouders
➢ Te overleggen met een collega die Leerling X ook kent.
Stap 2: Overleg

De leerkracht bespreekt zijn onderbouwde vermoeden in de overleggroep
(ondersteuningscoördinator en directie)
➢ Hij/zij bespreekt de informatie die hij heeft
➢ Informatie van andere leden uit de overleggroep worden in gebracht
➢ Er wordt een plan voor nader onderzoek gemaakt.
Stap 3: Nader onderzoek
Mogelijkheden voor nader onderzoek zijn:
➢ Het AMK wordt om advies gevraagd
➢ Er wordt (weer) gesproken met Leerling X en met zijn ouders
➢ Het schoolmaatschappelijk werk wordt ingeschakeld
➢ de jeugdarts doet extra onderzoek
➢ er vindt extra observatie plaats in de klas en op het schoolplein.
Stap 4: Beslissen/ Hulp op gang brengen
Is er een onderbouwd vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld?
➢ Zo ja: breng hulp op gang of meld bij het AMK
➢ Bij twijfel: ga opnieuw naar fase 3
Stap 5: Evalueren
Overleggroep evalueert het proces en stelt zo nodig de afspraken in de Meldcode bij.

Informatie Advies en meldpunt kindermishandeling

Kan bij Meldcode

Wat is kindermishandeling?
Onder kindermishandeling wordt verstaan:

'Elke vorm van voor de 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.'

De definitie omvat verschillende vormen van kindermishandeling:
Lichamelijke mishandeling
Het toebrengen van verwondingen zoals kneuzingen, blauwe plekken, snij-, brand-, of schaafwonden,
botbreuken, hersenletsel. Deze verwondingen kunnen ontstaan door slaan, schoppen, knijpen, door elkaar
schudden, branden, snijden, krabben, verstikking, vergiftiging. Ook een uitgevoerde of dreigende
meisjesbesnijdenis valt onder kindermishandeling.

Lichamelijke verwaarlozing
Aan het kind onthouden wat het voor zijn lichamelijke gezondheid en ontwikkeling nodig heeft, zoals goede
voeding, voldoende kleding, voldoende slaap, goede hygiëne en benodigde medische verzorging.
Psychische of emotionele mishandeling
Stelselmatig vernederen, kleineren, pesten, bang maken, bedreigen met geweld, achterstellen, het verbieden
met anderen om te gaan, eisen stellen waaraan het kind niet kan voldoen. Ook getuige zijn van huiselijk geweld
valt hieronder.
Psychische of emotionele verwaarlozing
Aan het kind onthouden wat het voor zijn geestelijke gezondheid en ontwikkeling nodig heeft: aandacht,
respect, veiligheid, scholing, contact, warmte, liefde, genegenheid en bevestiging.
Seksueel misbruik
Seksuele handelingen bij of met het kind, die niet passen bij leeftijd of ontwikkeling, of seksuele handelingen
waaraan het kind zich niet kan onttrekken. Dit gaat van het betasten van het lichaam tot verkrachting en komt
voor bij kinderen van alle leeftijden. Ook het tonen van pornografisch materiaal aan een kind valt onder
seksueel misbruik.
Meestal gaat het om een combinatie van bovenstaande vormen. Jaarlijks zijn in Nederland naar schatting
100.000 kinderen het slachtoffer van kindermishandeling. Het gaat om kinderen in alle leeftijden, om jongens
en meisjes met de meest uiteenlopende achtergronden. Kindermishandeling is een beladen begrip. Ouders
mishandelen hun kinderen vaak niet met opzet, maar omdat het hun niet lukt om hun kinderen de zorg te
geven die ze nodig hebben.
Het AMK adviseert
Voor wie?
Iedereen die zich zorgen maakt over een kind en denkt aan kindermishandeling kan hierover advies vragen bij
het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Of u nu privé of beroepsmatig betrokken bent bij het kind;
indien u een vermoeden heeft van kindermishandeling kunt u bellen met het AMK. Kinderen en jongeren
kunnen ook over hun eigen situatie bellen naar het AMK.
Wanneer vraagt u advies?
U kunt advies vragen over alles wat met kindermishandeling te maken heeft. Bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•

hoe ga ik om met de zorgen over het kind?
hoe schat ik een situatie in?
hoe voer ik een gesprek met de ouder of met het kind?
hoe terecht zijn mijn zorgen?
wat kan ik doen om te helpen?

Samen met het AMK overlegt u over de ernst van de situatie, wat de signalen zijn en wat het vervolgtraject kan
zijn binnen uw eigen mogelijkheden. Niemand komt te weten dat u advies heeft gevraagd bij het AMK. Het
AMK zal naar aanleiding van een advies geen actie ondernemen.

U kunt meerdere malen met het AMK overleggen over hetzelfde kind. De aantekeningen van uw gesprek
worden door het AMK maximaal 1 jaar bewaard, zodat u er later nog over terug kunt bellen. Mocht u na het
telefoongesprek nog vragen of twijfels hebben, schroom dan niet om nogmaals te bellen.
Het AMK onderzoekt
Voor wie?
Iedereen die zich zorgen maakt over een kind en denkt aan kindermishandeling kan dit melden bij het Adviesen Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Kinderen en jongeren kunnen ook over hun eigen situatie bellen naar
het AMK.
Een maatschappelijk werker of een vertrouwensarts van het AMK zal samen met u een inschatting maken van
de zorgen en bespreken of een AMK onderzoek nodig is.
Wanneer doet het AMK onderzoek?
Wanneer uw zorgen te groot zijn of wanneer u zelf het kind en het gezin niet kunt helpen, zal het AMK een
onderzoek starten naar aard en ernst van de mishandeling.
Wat gebeurt er bij een AMK onderzoek?
Het AMK gaat na of het kind inderdaad verwaarloosd, mishandeld of misbruikt wordt. Daartoe gaat het AMK in
gesprek met het kind, de ouders en met mensen in de omgeving van het kind, die betrouwbare informatie
kunnen verstrekken. Zo wordt er overlegd met de huisarts, het consultatiebureau, de school en met andere
beroepskrachten die contact hebben met het gezin. Beroepskrachten hebben het recht om - zonodig zonder
toestemming van hun patiënt of cliënt - informatie aan het AMK te verstrekken, ook wanneer zij een
beroepsgeheim hebben.
Op grond van deze informatie vormt het AMK zich een oordeel over de situatie en neemt een besluit over het
vervolgtraject dat ingezet moet worden. Daarbij zijn er de volgende mogelijkheden:
•
•
•

Hulpverlening: het overdragen van het gezin naar een of meerdere vormen van hulpverlening of
behandeling.
Bescherming: het overdragen van het gezin aan de Raad voor de Kinderbescherming om aan de
kinderechter een verzoek voor te leggen voor het treffen van een kinderbeschermingsmaatregel.
Strafrechtelijke vervolging: het doen van aangifte bij de politie indien de veiligheid van het kind of
de ernst van de gemelde feiten daar aanleiding toe geeft.

Het AMK probeert in de meeste gevallen samen met de ouders geschikte hulp te vinden. Wanneer de hulp voor
ouders en kind(eren) op gang is gebracht, draagt het AMK het over aan de betreffende hulpverleningsinstantie
en sluit af. Na de onderzoeksfase brengt het AMK u op de hoogte of ouders en kind hulp krijgen. U krijgt geen
inhoudelijke informatie van het onderzoek, tenzij u wordt ingeschakeld bij de verdere hulpverlening.
Kan ik anoniem blijven?

Ja, u kunt anoniem blijven voor het gezin wanneer u dat wenst of als dat noodzakelijk is.

U kunt uw zorgen aan het AMK voorleggen zonder uw naam te noemen. Bij een adviesvraag hoeft het AMK
geen namen te weten: niet van het kind, niet van het gezin, niet van u. Het gezin komt dus niet te weten dat u
contact hebt gezocht met het AMK.

Ook wanneer het AMK naar aanleiding van uw melding onderzoek gaat doen naar de situatie van een kind,
kunt u anoniem blijven. Anoniem betekent dat het AMK uw naam wel kent, maar niet bekend maakt bij de
ouders. Ook in het dossier is geen informatie te vinden over de melder. Het AMK wil wel uw naam weten om u
op de hoogte te kunnen houden van het verdere verloop van het onderzoek. Het AMK zal uw naam beslist niet
aan de betreffende ouders doorgeven. Wel heeft het AMK de naam van het kind en het gezin nodig.
Beroepsgeheim
Bent u als professionele hulpverlener betrokken bij het gezin en richt u zich op de opvoeding van de kinderen,
dan kunt niet anoniem blijven tenzij de veiligheid van het kind of de melder in het geding is.
Uw beroepsgeheim staat een melding niet in de weg. Bij het doorbreken van uw beroepsgeheim gaat het om
het tegen elkaar afwegen van belangen. De belangen van het kind dat recht heeft op hulp en bescherming. En
de belangen van ouders die recht hebben op vertrouwelijkheid en privacy. De vertrouwensartsen en
maatschappelijk werkers van het AMK kunnen u adviseren bij dit dilemma.
Bron: site AMK

