Aandachtsfunctionaris meldcode
Per 1 juli 2013 is de ’ Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ in werking getreden.
Binnen VCO zijn de onderwijskundig (intern) begeleiders van de scholen tevens de
aandachtsfunctionaris behorend bij de procedure rond deze meldcode. De taken van de
intern / onderwijskundig begeleider, de aandachtsfunctionaris (AF) en vertrouwenspersoon
zijn gescheiden, maar er kan overlap zijn. Het gaat om een taak gekoppeld aan de functie
van leraar / onderwijskundig begeleider.
De meldcode is wettelijk vastgesteld en is verplicht om te hanteren. Het melden is een recht
en geen plicht.
De aandachtsfunctionaris:
a. heeft een centrale rol in de stappen rond het signaleren en handelen bij
vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling in huiselijke kring;
b. borgt het onderwerp huiselijk geweld en kindermishandeling binnen de instelling
en voorziet collega’s van adequate informatie;
c. is deskundig in het signaleren, handelen en delen van zorg; de AF geeft zelf aan
welke eigen professionalisering nodig is en bespreekt dat met de schoolleider;
d. is op de hoogte van de werkwijze van de meldcode en de afspraken binnen de
eigen school;
e. is namens de school contactpersoon met externe partijen als bijvoorbeeld het
Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK);
f. neemt initiatief tot eigen deskundigheidsbevordering op dit terrein;
g. is verantwoordelijk voor het beheer van informatie rond huiselijk geweld dat in de
school kenbaar is gemaakt;
h. werkt volgens het protocol ‘ meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ en
de taakomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiseljk Geweld en Kindermishandeling

a. Is op de hoogte van de meldcode;
b. Werkt nauw samen met de aandachtsfunctionaris, geeft steun, feedback en
richting in handelen waar nodig;
b. Faciliteert de taak van aandachtsfunctionaris door ruimte, tijd in taakbeleid en
mogelijkheden te geven voor overleg, onderzoek en deskundigheidsbevordering;
De aandachtsfunctionaris werkt onder verantwoordelijkheid van de schoolleider en heeft in
voorkomende situatie goed overleg. De AF traint zelf of activeert de collega’s in het
herkennen van de signalen van huiselijk geweld.
De informatie rond huiselijk geweld, van vermoeden tot melding, wordt beheerd door de
aandachtsfunctionaris. Dit houdt ook in dat schriftelijke gegevens rond vermoedens die niet
gegrond zijn verklaard, onherkenbaar en herleidbaar worden vernietigd.
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De schoolleider, als eindverantwoordelijk voor de school, :

1

De inzet van uren van de taak aandachtsfunctionaris worden zichtbaar opgenomen in het
taakbeleid onder ‘ aandachtsfunctionaris’ .
In het IB-netwerk wordt op verzoek van een AF tijd ingeruimd voor consultatie, kort overleg
of casuïstiek rond de meldcode. Daar vindt ook jaarlijks de evaluatie plaats al dan niet in het
bijzijn van een vertegenwoordiging namens het bestuur. Van daaruit vindt ook de advisering
richting directie-overleg en /of bestuur plaats.
Het op peil houden van de kennis en vaardigheden van de AF bestaat uit:
- Deelname netwerk onderwijskundig begeleider
- Scholingsmomenten georganiseerd door VCO of met regiopartners al dan niet in
overleg met mw. Anne Overbeek (bureau ‘ In Vertrouwen’ Enschede)
Incidenten: Het kan zijn dat de aandachtsfunctionaris door welk toedoen dan ook in een
lastige situatie verzeild kan raken. Afhankelijk van de situatie wordt de schoolleider, een lid
van het college van bestuur of zo nodig de politie ingeschakeld. De eindverantwoordelijkheid
ligt uiteindelijk bij het college van bestuur, tenzij er sprake is geweest van verwijtbaar gedrag.
VCO werkt vanuit vertrouwen.
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De vertrouwenspersoon is
geen hulpverlener, maar
luisterend oor en wegwijzer.
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