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Verwijsindex, Regionale Aanpak Kindermishandeling (RAK), Handle with Care, Inrichting
knooppunt – mini Zorgadviesteam (mini-ZAT)
Verwijsindex
De Verwijsindex valt binnen de Jeugdwet en is daarom wettelijk bepaald door de overheid.
De overheid heeft deze bepaling ingesteld naar aanleiding van voorvallen met kinderen en
jongeren waarbij professionals van verschillende organisaties niet van elkaar wisten dat ze
in hetzelfde gezin werkzaam waren. Met de verwijsindex wilt de overheid meerdere
professionals die zich om het kind of jongere ontfermen, snel tot elkaar brengen. De
Verwijsindex is onderdeel van het gemeentelijk jeugdbeleid.
Hoe werkt de Verwijsindex?
Een hulpverlener besteedt extra zorg aan uw zoon of dochter. Deze hulpverlener kan uw
kind dan signaleren in de Verwijsindex. Is uw kind jonger dan 16 jaar, dan bespreekt de
hulpverlener dit met u. Als uw kind ouder is dan 16 jaar dan bespreekt de hulpverlener het
met uw kind zelf. Alleen algemene gegevens, zoals het Burgerservicenummer, naam, adres
en geboortedatum worden in de Verwijsindex opgenomen. De reden van signalering wordt
niet vermeld.
Als er twee of meer signaleringen gemaakt zijn over uw kind in de Verwijsindex door
verschillende organisaties, ontstaat er een zogenaamde match. De Verwijsindex zorgt
ervoor dat de hulpverleners met elkaar in contact komen om de hulp op elkaar af te
stemmen. Deze afstemming tussen organisaties betekent een betere en efficiëntere hulp
voor uw kind. Samen met u en uw kind wordt bekeken welke hulp en ondersteuning voor
uw kind het beste is.
Als de school uw kind wilt registreren in de Verwijsindex wordt u vooraf geïnformeerd.
Samen met u en uw kind wordt dan bekeken welke hulp en ondersteuning voor uw kind het
beste is.
Wat zijn uw rechten?
• Over de registratie in de Verwijsindex wordt u vooraf geïnformeerd.
• De persoonsgegevens kunnen alleen ingezien worden door de school en de betrokken
hulpverleners.
• U kunt vragen welke persoonsgegevens zijn opgenomen en vragen om correctie van de
persoonsgegevens.

• U kunt bezwaar aantekenen tegen opname van de persoonsgegevens van uw kind.
N.B. De benaming Verwijsindex Parkstad (VIP) is met ingang van 6 oktober 2016 gewijzigd in
Vroeg Samenwerken in Parkstad (VIP).
Voor meer gegevens: zie de website http://www.verwijsindex-parkstad.nl/algemeen
Regionale Aanpak Kindermishandeling (RAK)
Volgend uit de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van
huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan zijn wij wettelijk verplicht om te handelen
conform de vastgelegde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Per 1 januari 2015 is de naamgeving van de huidige AMHK’s (Advies- en Meldpunt Huiselijk
Geweld en Kindermishandeling) veranderd. De nieuwe naam is ‘Veilig Thuis’ met als
ondertitel ‘advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling’.
Bijbehorende documenten voor het team en voor ouders zijn:
• Handleiding Meldcode P.O.
• Meldcode P.O.
Scholen vertalen bovenstaande documenten naar hun eigen situatie.
Op elke school zijn er aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling.
Deze worden regelmatig geschoold. Op onze school is dat: Mevr. Patty van der Aa en Mevr.
Ria Jeurissen.
Voor meer informatie: ga naar https://www.innovo.nl/verwijsindex-regionale-aanpakkindermishandeling-rak.html
Handle with Care
Basisschool De Schakel is vanaf 1 april 2017 gestart met de pilot ‘Handle with Care’.
Wat betekent dat nu in het kort?
Wanneer de politie vanwege huiselijk geweld bij een gezin thuis is geweest, zorgt de politie
dat de school van de kinderen vóór de volgende schooldag daarvan op de hoogte is. De
boodschap aan school is dan: dit kind heeft gisteravond een stressvolle avond gehad, wij zijn
ter plaatse geweest vanwege huiselijk geweld, dit kind heeft vandaag wat extra aandacht en
steun nodig: ‘Even voorzichtig met dit kind.’ Zodat het gevoel van stress de volgende dag in
elk geval op school kan zakken.
Voor meer informatie: zie de website https://www.augeo.nl/nl-nl/augeo-projecten/handlewith-care/operation-encompass
Inrichting Knooppunt – mini Zorgadviesteam (mini ZAT)
In Zuid Limburg hebben de schoolbesturen afgesproken dat de ondersteuningsstructuur op
scholen zodanig is ingericht dat in elk niveau de school autonoom ondersteuning kan bieden
of dat de ondersteuning met behulp van netwerkpartners tijdig, flexibel en adequaat
ontsloten kan worden. Het is aan schoolbesturen en scholen om deze
ondersteuningsstructuur per school vorm en inhoud te geven.
In het ondersteuningsplan 2015-2019 van de samenwerkingsverbanden in Zuid-Limburg zijn
vier ankerpunten geformuleerd waaraan de basisondersteuning (ondersteuningsniveau 1-4)
en extra ondersteuning (niveau 5) moet voldoen.
Ankerpunt 4 betreft een effectieve interne ondersteuningsstructuur, passend bij het
onderwijskundig en pedagogisch concept van de school.

In de notitie zorg in en om school (zie de onderstaande link) is voor de aansluiting tussen
school en ketenpartners op hoofdlijnen uitgewerkt:
http://www.swvpassendonderwijsheerlen.nl/bestanden/2549/Beleidsnotitie-Zorg-opschool-vastgesteld-versie-27-1-2017.pdf
Schoolbesturen hebben besloten dat elke school in de basisondersteuning en in de extra
ondersteuning in Zuid-Limburg een knooppunt inricht waarmee adequaat ketenpartners bij
een casus betrokken kunnen worden en zorgondersteuning (indien nodig) ontsloten kan
worden. Dit hoeft dus niet bij elke school op dezelfde manier; dit is afhankelijk van
leerlingenpopulatie, pedagogisch- en onderwijskundig concept, etc.
Op school vindt op jaarbasis een aantal keer een mini ZAT plaats. Hierbij is bijv. de
jeugdconsulent van het sociaal buurtteam betrokken, een gedragsdeskundige en de
schoolarts. Ook ouders worden vaak uitgenodigd voor dit overleg. Vanuit het mini ZAT
worden meestal verdere acties afgesproken.
Meer informatie?
• Voor de regio Parkstad-Heerlen zie de website: www.verwijsindex-parkstad.nl.
• Voor de overige regio’s verwijzen wij voor verdere informatie naar de betreffende
gemeente.
• http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/vraag-en-antwoord/verwijsindexrisicojongeren-melding-doen.html
• Landelijk steunpunt ZAT http://www.zat.nl/eCache/DEF/1/12/578.html
Bijbehorende documenten voor het team van de school zijn:
• Gebruikersmap Verwijsindex Parkstad.
• Registratiecriteria Verwijsindex.

