Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling treedt 1 juli 2013 in werking.
De meldcode is bedoeld om professionals sneller in actie te laten komen. Professionals die met
kinderen werken zijn verplicht om met de meldcode te gaan werken.
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.
In deze notitie wordt de meldcode van Accent beschreven.
De meldcode van Accent is gebaseerd op het vijfstappenplan.

Het vijfstappenplan
Bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling ben je verplicht om alle vijf stappen
van de meldcode te doorlopen. De app “meldcode” is hierbij een handig instrument.
Zet deze app op je i-pad via de site: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/hulpbieden/toolkit-meldcode.nl .
De vijf stappen van de meldcode worden ook beschreven op de website van ZorgOog-jeugd en gezin
Achterhoek: www.zorgoogachterhoek.nl .

1. 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 de
Signalenchecklist die te vinden is in de map die hoort bij de training “Signalering van
psychosociale problemen op de basisschool.” De Signalenchecklist is ook te vinden onder het
kopje “Signalering” op de website van ZorgOog.
Beschrijf je signalen zo feitelijk mogelijk. Beschrijf hetgeen je ziet zonder te interpreteren.
Worden ook hypothesen en veronderstellingen vastgelegd, vermeld dan uitdrukkelijk dat het
gaat om een hypothese of veronderstelling.
Maak een aantekening 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.
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2. Stap 2: Collegiale consultatie en het raadplegen van het Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling/ het Steunpunt Huiselijk Geweld en de aandachtsfunctionaris
Bespreek de signalen met een deskundige collega.
Raadpleeg in elk geval de OPD.
Vraag zo nodig ook advies aan het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of aan het
Steunpunt Huiselijk Geweld.
Het is ook mogelijk om de aandachtsfunctionaris van Accent te raadplegen:
Ruud Terwiel telefoonnummer: 0645309940 of ruud.terwiel@gmail.com .
Zorg voor registratie in de Verwijsindex.

3. Stap 3: Gesprek met de ouders van het kind en/of het kind
Een gesprek met een kind kan extra informatie geven over de situatie waarin het zich
bevindt. Van belang is het om die vragen te stellen die binnen je
beroepsverantwoordelijkheid vallen. Terughoudendheid is geboden in het gesprek met een
kind in verband met een eventuele bewijslast. Jij hoeft de bewijslast niet te leveren.
Op het moment dat er signalen zijn die aanleiding geven tot zorgen over een kind, is het
belangrijk dit te bespreken met ouders/verzorgers. Het doel van dit gesprek is de zorgen te
delen en informatie te verzamelen.
Er is ondersteuning mogelijk bij het voorbereiden of het voeren van het gesprek met de
ouders/verzorgers en/of het kind. Hiervoor kun je de aandachtsfunctionaris van Accent
raadplegen.
Het raadplegen van het Steunpunt Huiselijk Geweld en/of het Meldpunt Kindermishandeling
is natuurlijk ook mogelijk.

Het doen van een melding zonder dat de signalen zijn besproken met de ouders,
is alleen mogelijk als: de veiligheid van de cliënt, die van u zelf, of die van een ander in het
geding is.

4. 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 van het gesprek met
de ouders het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling. Weeg eveneens de aard en
de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling.
Ter ondersteuning kun je het risicotaxatie-instrument gebruiken.
Neem hiervoor contact op met de aandachtsfunctionaris van Accent: Ruud Terwiel.

5. Stap 5: Beslissen: zelf hulp organiseren of melden
Hulp organiseren en effecten volgen
Meent u, op basis van uw afweging in stap 4, dat u het kind redelijkerwijs voldoende tegen
het risico op huiselijk geweld en/of kindermishandeling kunt beschermen:
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• 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.

Wat is huiselijk geweld?
Huiselijk geweld is (dreigen met) geweld door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer.
Hierbij kunnen we denken aan lichamelijk geweld en mishandeling, maar ook vernedering,
verwaarlozing, seksueel misbruik en financiële uitbuiting zijn vormen van huiselijk geweld.
•

partnermishandeling

•

seksueel geweld

•

kinderen als getuige van geweld

•

oudermishandeling

•

ouderenmishandeling

Wat is kindermishandeling?
Kindermishandeling is elke vorm van 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 (uit de wet op de jeugdzorg).
o

fysiek

o

psychisch

o

seksueel misbruik

o

verwaarlozing (komt het meest voor)

o

getuige van geweld

De stappen die gezet zijn op de Accentscholen
De training “Signalering van psychosociale problemen op de basisschool” is ingezet om het
signaleren van de individuele leerkrachten en het schoolteam op een hoger plan te brengen.
In deze training komen de diverse stappen aan de orde die onderdeel uitmaken van de meldcode en
die corresponderen met de stappen op de website van ZorgOog-Achterhoek.
De scholen van Accent hebben met behulp van deze training de deskundigheid en de middelen in
huis om juist te handelen bij signalen die duiden op een vermoeden van huiselijk geweld en/of
kindermishandeling.
Alle Accentscholen hebben de training “Signalering van psychosociale problemen op de basisschool”
in de afgelopen schooljaren gevolgd. Deze cursus werd verzorgd door Annie Klumpenhouwer en een
schoolmaatschappelijk werker. In het scholingsaanbod van de AccentAcademie wordt jaarlijks de
training “Signalering van psychosociale problemen op de basisschool” voor nieuwe leerkrachten
aangeboden.
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Werkwijze op de Accentscholen
Het volgen van kinderen op sociaal emotioneel gebied.
•

Twee keer per jaar (b.v. nov. en april) wordt een overleg gepland in de 1-zorgroute tussen
leerkracht en de internbegeleider (zie de 1-zorgroute in de bijlage).
Er wordt stil gestaan bij het welbevinden van alle leerlingen en de signalenchecklist wordt
gebruikt voor de leerlingen die dat nodig hebben.

•

Wanneer er zorgen zijn over de psychosociale ontwikkeling van een kind zal de
internbegeleider adviseren om de situatie rond het kind te verhelderen of de leerling wordt
besproken in het zorgteam.

•

Indien nodig kunnen er diverse vervolgacties worden ingezet (b.v. de inzet van het
schoolmaatschappelijk werk via het zorgteam/ OPD).

•

Vervolgacties worden ingezet ter ondersteuning in de thuissituatie (b.v. inzet
schoolmaatschappelijk werk, AMK-melding, Lindenhout, 10 voor de Toekomst en Zios).

Signalen die duiden op huiselijk geweld en kindermishandeling.
•

Bij signalen die mogelijk kunnen duiden op huiselijk geweld en/of kindermishandeling
worden de stappen van de meldcode doorlopen. Als hulpmiddel hierbij kun je gebruik
maken van de website van ZorgOog-Achterhoek.
(http://jeugdengezin.zorgoogachterhoek.nl/Paginas/home.aspx)
De volgende stappen zijn beschreven:
1. signalering;
2. collegiale consultatie;
3. bespreking met ouders/ opvoeders/ jongeren;
4. zorg en veiligheid bepalen;
5. afweging gebruik Verwijsindex;
6. toeleiding naar zorg of zelf zorg verlenen.

•

Alleen de directeur meldt bij het AMK. Na een melding moet het AMK terug rapporteren.
AMK is onderdeel van BJZ en mag ook zonder toestemming onderzoek doen.
De directeur blijft de casemanager.
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Bijlage
1-zorgroute. Schema routing voor ondersteuning en verwijzing.
Basispakket: ondersteuning op en door de school

Stap 1
Leerkracht in de groep observeert, signaleert, voert kindgesprek
en werkt handelingsgericht.
Leerkracht overlegt met collega’s/ collegiale consultatie.

Stap 2
Leerkracht overlegt met internbegeleider tijdens
groepsbespreking.
Twee keer per jaar worden kinderen met sociaal emotionele
vraagstellingen besproken (conform verplichting meldcode en
ZorgOog).

Stap 3
Leerkracht overlegt in zorgteam (leerkracht, internbegeleider en
orthopedagoog (of OPD).
HGW formulier invullen:
- wat of wie is er nodig binnen de school?
- wat of wie is er nodig buiten de school?

Leerkracht in gesprek met
ouders over de ontwikkeling
van hun zoon of dochter.
Leerkracht informeert ouders
over HGW en wisselt
ervaringen uit. De expertise
van de ouders wordt gebruikt.
Leerkracht in gesprek met
ouders, delen zorgen,
uitwisselen ervaringen,
afstemmen aanpak.
Aanvraagformulier
ondersteuning OPD invullen.
Waar mogelijk de leerling
betrekken.

SCHOOLNABIJ: INSCHAKELEN EXPERTISE

Stap 4
- Internbegeleider, leerkracht, directeur en orthopedagoog
bespreken in zorgteamoverleg het inschakelen van expertise
op school en/ of thuis (smw, cio, svib).
-Evalueren/ rapporteren van de inzet van de expertise.

Ouders als partner in
ondersteuning betrekken bij
gesprek en toestemming
regelen.
Waar mogelijk de leerling
betrekken.

BOVENSCHOOLSE EN EXTERNE ONDERSTEUNING: ZAT

Stap 5
Inbrengen bij het ZAT t.b.v.:
-toelaatbaarheidsverklaring SBO, SO en observatieplaats.
-toeleiden naar de jeugdhulpverlening.

Toestemming ouders regelen.
Ouders worden altijd voor een
bespreking in het ZAT
uitgenodigd.

VERVOLG: ONDERWIJS- EN ZORG ‘OP MAAT

Stap 6
- Ondersteuning/aanpassingen in reguliere school realiseren.
- Aangepaste onderwijsvorm buiten reguliere school, zoals
SBO, SO of observatieplaats realiseren.
-Terugplaatsing naar Bao of SBO op basis van het
ontwikkelingsperspectief van de leerling realiseren.
- Aangepaste voorzieningen voor jeugdzorg tijdens en na
schooltijd realiseren.
- Afstemming school en behandeling jeugdhulpverlening
realiseren.

School steunt ouders bij
keuze:
- eigen school kind
- Bao – Bao
- observatieplaats
- SBO
- SO
SO en SBO handelen conform
het ontwikkelingsperspectief
van de leerling en plaatsen in
overleg met ouders en de
ontvangende school de leerling
terug naar Bao of SBO. Het
ZAT wordt hiervan op de
hoogte gesteld.
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