Meldcode bij huiselijk
geweld en
kindermishandeling
Bij vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling zetten wij de
volgende stappen:
1. In kaart brengen van signalen
Als een medewerker van school een vermoeden heeft dat er bij een
leerling/een kind sprake is van huiselijk geweld en signalen krijgt die dat
vermoeden bevestigen, legt hij deze signalen vast in het digitale
leerlingdossier. De directie van de school wordt hiervan meteen op de
hoogte gesteld.
2. Overleggen met collega en eventueel raadplegen Advies- en
Meldpunt Kindermishandeling of Steunpunt Huiselijk geweld.
De medewerker bespreekt de signalen van mishandeling met de
zorgcommissie, zodat de medewerker signalen goed kan duiden. Zo nodig,
op basis van anonieme gegevens over het kind, vraagt de medewerker
advies aan het AMK.
3. Gesprek met ouders/verzorgers.
De medewerker (in sommige gevallen met directie) de signalen met het
kind en/of ouders. Een belangrijke grondhouding in het onderwijs is
openheid tegenover de leerling en zijn ouders. Vandaar dat de
professionals zo snel mogelijk met de leerling/het kind en/of de ouders in
gesprek gaan.
Let op: wij slaan deze stap over als
•
•

Wij vrezen voor de veiligheid van de leerling/het kind of die van uw
eigen medewerkers
Wij vermoeden dat de leerling/het kind na het gesprek met de
professional zal worden gehaald en/of niet meer naar school zal
komen.

4. Wegen van het geweld of de kindermishandeling
Wij zullen na het eventuele gesprek met ouders beoordelen met welke
vorm van huiselijk geweld wij te maken hebben en hoe ernstig de situatie
is.

Deze afwegingen maken wij op basis van:
•
•
•

de signalen die wij in kaart hebben gebracht.
het advies dat wij ingewonnen hebben bij collega’s en instanties,
het gesprek met de leerling/het kind en de ouders.

Waar nodig maken wij gebruik van een risicotaxatie-instrument.
5. Beslissen: hulp organiseren of melden
Hulp organiseren
eerst overwegen wij of wij zelf hulp kunnen bieden of kunnen
doorverwijzen naar specifieke hulpverlening. Zijn het kind en de personen
in zijn of haar omgeving daarmee voldoende beschermd tegen het risico
op huiselijk geweld of op kindermishandeling? Dan ondernemen wij de
volgende acties:
•
•
•

Organiseer de hulp die nodig is.
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.

Melden
Kunnen wij het kind niet voldoende tegen het risico op huiselijk geweld of
kindermishandeling beschermen, ondernemen wij de volgende actie:
•

Onze vermoedens melden bij het AMK.

Ernstig geweld of gecompliceerde zaken melden wij, in het belang van het
kind, altijd bij het AMK. Het risico is anders te groot dat verschillende
professionals langs elkaar heen werken. Door een melding komt alle
informatie bij elkaar en kunnen de verschillende acties goed op elkaar
worden afgestemd.
Wij bespreken de melding vooraf met de ouders.

