Wet Meldcode.
Sinds 1 juli 2013 is het verplicht om binnen onze schoolorganisatie een meldcode te hebben
voor situaties van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Voorbeelden hiervan zijn
kindermishandeling, huiselijk geweld en eer gerelateerd geweld.
Een melding is uiteindelijk het sluitstuk van een aanpak.
Per 1 januari 2019 is de meldcode verbeterd en aangescherpt.
De aanpak bestaat uit vijf stappen.
1. In kaart brengen van signalen.
Signalen die kunnen wijzen op geweld worden vastgelegd.
2. Raadplegen van een collega of zo nodig ‘voor een veilig thuis’ (0800-2000).
Bij een terugkerend patroon van signalen wordt dit besproken met andere collega’s. Dit kan de duocollega zijn of bijvoorbeeld een vorige leerkracht. In elk geval wordt de Intern begeleider erbij
betrokken.
Bij deze stap is het ook mogelijk dat er contact opgenomen wordt met Veilig Thuis voor een advies. Dit
kan anoniem zijn.
3. Gesprek met de ouder(s)/verzorger(s)
Voordat dit gesprek plaatsvindt, wordt de directeur geïnformeerd over de gang van zaken.
Het gesprek met de ouders vraagt openheid. Het doel van het gesprek wordt dan ook uitlegt.
De signalen worden besproken en er wordt een verslag van het gesprek gemaakt met daarin duidelijke
afspraken.

In de stappen 4 en 5 moet een beslissing genomen worden. Dit wordt gedaan aan de hand van
een afwegingskader.
4. De aard en ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling wegen
Er wordt een inschatting gemaakt hoe groot het risico is op huiselijk geweld of kindermishandeling.
Ook bij deze stap kan advies gevraagd worden bij Veilig Thuis’.

5. Beslissing om zelf hulp te organiseren of een melding doen.
In Stap 5 worden twee beslissingen genomen:
- het beslissen of een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is en, vervolgens
- het beslissen of het zelf bieden of organiseren van hulp mogelijk is.
Deze beslissing wordt genomen in overleg met de directie en ook het bestuur wordt op de hoogte
gebracht.
Er wordt een open melding gedaan, dus niet anoniem.
Veilig Thuis onderzoekt de melding en doet navraag bij anderen uit de omgeving van het kind. De
begeleiding is erop gericht de balans tussen draaglast en draagkracht te herstellen.

Wordt er besloten om zelf hulp te organiseren, dan wordt bekeken op welke termijn er effect meetbaar
of zichtbaar moet zijn. Dit wordt zo concreet mogelijk gemaakt en vastgelegd. In de meeste gevallen
zal deze situatie binnen het op school functionerende Ondersteuningsteam besproken worden.

Acute onveiligheid
Bij vermoedens van acute of structurele onveiligheid wordt er altijd gemeld bij Veilig Thuis.
Privacy
Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving (AVG) van kracht geworden. De AVG is een
algemeen kader dat niet inspeelt op specifieke situaties, zoals een vermoeden van
kindermishandeling. Daarom geldt als algemene regel dat een specifieke wet voor een
bepaalde sector prevaleert boven de algemene norm van de AVG. Dat geldt dus bijvoorbeeld
voor de Wetten PO, VO, Leerplichtwet etc. De wet Meldcode gaat dus ook voor de AVG. Het
recht om dossier aan te maken en te melden bij Veilig Thuis is dus onverminderd van
toepassing.

