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GMR (ter info)

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en
kindermishandeling
Het bevoegd gezag van de stichting Keender
Overwegende
•

dat de stichting Keender verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn
leerlingen en dat deze verantwoordelijkheid zeker ook aan de orde is in geval van dienstverlening
aan leerlingen die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling;

•

dat van de beroepskrachten die werkzaam zijn bij de stichting Keender op basis van deze
verantwoordelijkheid wordt verwacht dat zij in alle contacten met leerlingen attent zijn op signalen die
kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling en dat zij effectief reageren op deze
signalen;

•

dat de stichting Keender werkt volgens het format in bijlage 1, zodat de beroepskrachten die binnen
deze stichting werkzaam zijn, weten welke stappen van hen worden verwacht bij signalen van
huiselijk geweld of kindermishandeling;

•
•

dat de stichting Keender op iedere school een vertrouwenspersoon heeft;
dat onder huiselijk geweld wordt verstaan: (dreigen met) geweld, op enigerlei locatie, door iemand uit
de huiselijke kring, waarbij onder geweld wordt verstaan: de fysieke, seksuele of psychische
aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer, daaronder ook begrepen
ouderenmishandeling en eer gerelateerd geweld. Tot de huiselijke kring van het slachtoffer behoren:
(ex) partners, gezinsleden, familieleden en huisgenoten;

•

dat onder kindermishandeling wordt verstaan: iedere vorm van een 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, daaronder ook
begrepen eer-gerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminking;

•

dat onder beroepskracht in deze code wordt verstaan: de beroepskracht die voor de stichting
Keender werkzaam is en die in dit verband aan cliënten van de organisatie zorg, begeleiding,
onderwijs, of een andere wijze van ondersteuning biedt;

In aanmerking nemende
•
de Wet bescherming persoonsgegevens;
•
de Wet op de jeugdzorg;
•
de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO);
•
de Wet op het Primair onderwijs (WPO);
De meldcode is onderdeel van het veiligheidsbeleid van de stichting Keender en daarmee zijn de daarin
beschreven verantwoordelijkheden, privacy afspraken en protocollen mede van toepassing.
Stelt het bestuur deze meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vast.

Noodsituaties
Bij signalen die wijzen op acuut en zodanig ernstig geweld dat uw
leerling of zijn gezinslid daartegen onmiddellijk moet worden
beschermd, kunt u meteen advies vragen aan Veilig thuis (voor Twente is dit Veilig Thuis Twente en
voor Berkelland is dat Veilig thuis Oost Gelderland). Komt men daar, op basis van de signalen, tot het
oordeel dat onmiddellijke actie is geboden, dan kunt u zo nodig in hetzelfde gesprek een melding doen
zodat op korte termijn de noodzakelijke acties in gang kunnen worden gezet.
Veilig Thuis is 24 uur per dag bereikbaar. Eventueel kunt u daar vragen wat u verder zou kunnen doen.

Verantwoordelijkheden van de stichting Keender voor het scheppen van een
randvoorwaarden voor een veilig werk- en meldklimaat
Om het voor beroepskrachten mogelijk te maken om in een veilig werkklimaat huiselijk geweld en
kindermishandeling te signaleren en om de stappen van de meldcode te zetten, draagt de stichting
Keender er zorg voor dat:
• Binnen de organisatie en in de kring van de leerling bekendheid wordt gegeven aan het doel en
de inhoud van de meldcode;
• Elke school een artikel over de meldcode heeft opgenomen in de schoolgids.
• Elke school een interne vertrouwenspersoon heeft die verantwoordelijk is om teamgenoten op de
hoogte te brengen van de meldcode en iedereen het nieuwe afwegingskader kan doen
toekomen.
• De vertrouwenspersonen samen een netwerk vormen waar aandacht wordt gegeven aan
deskundigheidsbevordering en uitwisseling van casussen.
• De meldcode aansluit op de werkprocessen binnen de organisatie;
• De werking van de meldcode regelmatig wordt geëvalueerd en dat zo nodig acties in gang
worden gezet om de toepassing van de meldcode te optimaliseren;

Stappenplan Invoering meldcode
1.
2.
3.
4.
5.

Het DB stelt de meldcode vast.
Evaluatie 1 keer per twee jaar.
De bestuurder stelt de GMR op de hoogte van de meldcode.
De directeur is verantwoordelijk voor het benoemen van een interne vertrouwenspersoon.
De vertrouwenspersonen hebben kennis van de meldcode en zorgen dat het gehele team de
werkwijze kent.
6. Bestuur zorgt dat de gemeenten (keten unit zorg en welzijn en IB netwerk) op de hoogte zijn

Bijlage 1
Stappenplan Meldcode
Naam Leerling:
Beschrijving stappen
Voor meer informatie over de meldcode zie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode
STAP 1: Breng signalen in kaart
De 1e stap is het in kaart brengen van signalen.
▪ Maak onderscheid tussen feiten en interpretaties.
▪ Noteer letterlijk uitlatingen kind(eren) en eventuele vragen die gesteld zijn.
Noteer dag, datum, tijdstip en locatie.
▪ Noteer afwezig zijn zonder toestemming met dag en tijd.
▪ Leg dit vast in een werkdocument (separaat van Eduscope).
STAP 2: Overleg met een collega en raadpleeg eventueel Veilig Thuis
De 2e stap is het overleg over de signalen.
▪ Op basis van dezelfde feiten maakt iedereen een eigen (en vaak andere)
afweging, bespreek daarom de signalen die je in kaart hebt gebracht.
▪ Bespreek met bijvoorbeeld Interne vertrouwenspersoon, IB-er, directeur,
schoolarts, externe vertrouwenspersoon, Ondersteuningsteam (SOT/ OT)
▪ Vraag zo nodig advies bij Veilig Thuis Twente / Gelderland.
Buiten school is buiten school- verantwoording van ouders. Als ouders contact
opnemen en er niet uitkomen met de andere partij, dan verwijzen naar Veilig
Thuis / maatschappelijk werk.
Men kan ook indien nodig contact opnemen met de Zedenpolitie om advies te
vragen wat te doen met de situatie. (telnr frontoffice 088-9659040) Zij adviseren
en indien nodig nemen ze andere stappen. Zij zijn altijd bereikbaar.
STAP 3: Praat met ouders of verzorgers. (eventueel leerling)
Gesprek met de leerling/ ouder(s).
Ga niet in gesprek met ouder(s) bij verdenking van een zedendelict en/of
kindermishandeling.
Neem in dit geval contact op met de Zedenpolitie (telnr frontoffice 088-9659040)
Veilig thuis : 0800-2000 (meldkamer huiselijk geweld)
Ga je wel in gesprek dan gaat het er om dat je:
▪ het doel van het gesprek uitlegt;
▪ de signalen, dit wil zeggen de feiten die je hebt vastgesteld en de
waarnemingen die je hebt gedaan, bespreekt; ( Ik maak me zorgen over…)
▪ de leerling en/of ouder(s) uitnodigt om daarop te reageren;
▪ na deze reactie komt je tot een interpretatie van wat je hebt gezien en
gehoord en wat je in reactie daarop verteld is.

Omschrijving
kenmerken en/of
voorval
Datum vermelden

STAP 4: Weeg het geweld Maak een inschatting van de aard en de ernst van
de situatie op basis van signalen, het overleg met een collega en het
oudergesprek. Vraag bij twijfel advies aan Veilig Thuis. Bij een reële kans op
schade: melden.
• Heb ik op basis van stap 1 t/m 3 een vermoeden van huiselijk geweld of
kindermishandeling?
• Heb ik een vermoeden van acute of structurele onveiligheid?
▪ Overleg altijd binnen school met duo partner, IB-er, Interne
Vertrouwenspersoon, directeur…
▪ Advies inwinnen Veilig Thuis Twente / Gelderland of andere
samenwerkingspartner.
Afwegingskader onderwijs:
https://www.poraad.nl/files/themas/school_kind_omgeving/afwegingskader_bij_
meldcode_kindermishandeling.pdf
STAP 5: Beslis: 1. Is melden nodig? 2. Is hulpverlening nodig?
1.Melden is noodzakelijk als er sprake is van:
• Acute onveiligheid
• Structurele onveiligheid
2.Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk?
Hulp verlenen is mogelijk als:
• De professional in staat is om effectieve/ passende hulp te bieden of
organiseren
• De betrokkenen meewerken aan de geboden of georganiseerde hulp
• De hulp leidt tot duurzame veiligheid
Indien hulp verlenen op basis van een van deze punten niet mogelijk ie, is
melden bij Veilig Thuis noodzakelijk.
*Veilig thuis Twente / Gelderland: 0800-2000 (meldkamer huiselijk geweld)
Opmerkingen:

