Stichting Delta-Onderwijs Stichting Delta-Voorschool
Cursusaanbod
In de winter start er een cursus waarbij
extra aandacht is voor de gewijzigde
meldcode 2019
We verwachten dat er 3 medewerkers
per school, waarvan 1 voorschoolmedewerker, de locatiedirecteur en internbegeleider aanschuiven bij deze cursus

Informatie volgt nog!

Kijk ook eens op:

https://
www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/huiselijkgeweld/meldcode

Deze krant is speciaal voor alle medewerkers en stagiaires van Stichting Delta-Onderwijs en Stichting
Delta-Voorschool. Onderwerp van deze krant is de meldcode

Meldcode en beroepsgeheim

Wel moet hierbij opgemerkt worden dat wij altijd streven naar een overleg met ouder waarbij toestemming gegeven wordt
om informatie uit te wisselen. Lukt dit niet zullen we ouder altijd informeren over ons meldrecht en alsnog de informatie uitwisselen of een melding maken.
Tip: Wanneer Veilig Thuis belt naar locatie vraag dan altijd eerst naam en telefoonnummer van de medewerker en over wie
zij meer informatie willen. Geef aan dat je na overleg met je leidinggevende de medewerker binnen afzienbare tijd terugbelt. Dit geeft jou de kans om te kijken wie het meest betrokken is bij het kind (in veel gevallen de mentor).

Heb je vragen/opmerkingen/tips betreft deze krant
Mail :
n.hanegraaf@delta-onderwijs.nl of
m.rietveld@delta-onderwijs.nl
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Exemplaar

Het meldrecht geeft ons ook het recht om, als Veilig Thuis daar om vraagt, zo nodig zonder toestemming van de ouder informatie uit te wisselen.

Oktober 2018

Bewaar

De wettelijke meldrechten bieden ons het wettelijke recht, ondanks beroepsgeheim, toch een melding te doen of informatie
te verstrekken, ook hebben we geen toestemming van de ouder. De vijf stappen zijn bedoeld om dan ook zorgvuldig te
handelen. Zo moeten we bij signalen van geweld eerst intern of extern advies vragen en een
gesprek met de ouder
voeren voordat we tot een afweging komen of het noodzakelijk is een melding te doen.

Aandachtsfunctionaris Delta-onderwijs
Een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling is verantwoordelijk voor de uitvoering van de
implementatie van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze functionaris coördineert het signaleringsproces en de verwijzing en zorg rondom het kind en het gezin
bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast is de aandachtsfunctionaris vraagbaak voor de
andere medewerkers, en geeft advies over de aanpak van
kindermishandeling, zowel beleidsmatig als uitvoerend.
De taken van de aandachtsfunctionarissen bij Delta-onderwijs
zijn als volgt:

Werken met de vernieuwde meldcode
De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan waarin staat hoe bijvoorbeeld een huisarts, kinderopvangmedewerker, leerkracht of hulpverlener moet omgaan met het signaleren en melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling.

Algemene meldnormen in het
afwegingskader

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bepaalt dat organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, sport, jeugdzorg
en justitie een meldcode moeten hebben én het gebruik ervan moeten bevorderen.

Het doen van een melding bij Veilig Thuis bij een
vermoeden van (dreiging) van huiselijk geweld of kindermishandeling is een professionele norm en als zodanig
noodzakelijk:

Basismodel meldcode

Meldnorm 1: In ALLE gevallen van (vermoedens van)
acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid.

Iedere organisatie en zelfstandig werkende beroepskracht die werkt met ouders en/of kinderen moet een eigen meldcode
ontwikkelen. Uitgangspunt daarvoor is het Basismodel meldcode. Daarin staan de volgende vijf stappen:

1. Signalen in kaart brengen.
2. Overleg met een collega en raadpleeg eventueel raadplegen Veilig Thuis: het advies- en meldpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling.

3. Gesprek met de betrokkene(n).
4. Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling (NIEUW)
5. Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.

Aanscherping stap 4 en 5 per 1 januari 2019
Met ingang van 1 januari 2019 geldt een aanscherping van stap 4
en 5 van de meldcode. In stap 5 vervalt het onderscheid tussen hulp
verlenen of melden. De beroepskracht neemt in de nieuwe situatie twee
losse besluiten:
Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?
Melden is noodzakelijk als er sprake is van acute of structurele onveiligheid.

Meldnorm 2: In alle ANDERE gevallen waarin de beroepskracht meent dat hij, gelet op zijn competenties, zijn
verantwoordelijkheden en zijn professionele grenzen, in
onvoldoende mate effectieve hulp kan bieden of kan
organiseren bij (risico’s op) huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
Meldnorm 3: Wanneer een beroepskracht die hulp biedt of
organiseert om betrokkenen te beschermen tegen het
risico op huiselijk geweld en/of kindermishandeling constateert dat de onveiligheid niet stopt of zich herhaalt.

De portefeuille onderwijs bewaakt het bovenschoolse proces
t.a.v. de te nemen stappen en de implementatie van beleid. Zij
is vraagbaak voor beleid, wordt geïnformeerd over meldingen,
zorgt dat de meldcode op de bovenschoolse agenda blijft, initieert trainingen, etc.
De locatiedirecteur bewaakt de processen t.a.v. de te nemen
stappen en de implementatie van beleid op locatie. Je kunt
hierbij denken aan documenten beheer, toezien dat alle stappen uit de meldcode worden gevolgd en worden gedocumenteerd, etc.
De intern ondersteuner ondersteunt uitvoerend op de inhoud van de stappen en is vraagbaak en adviseur voor diegene die de stappen zetten.

De Meldcode app
Er bestaat een Meldcode app. In de zomer van 2018, toen de
afwegingskaders bekend waren, is de app geactualiseerd en
is de nieuwe informatie beschikbaar. Installeer deze op je telefoon of tablet.

Het enige dat per 1 januari 2019 nieuw is, is de
meldnorm voor wat betreft ernstige en structurele
onveiligheid. Meldnorm 2 en 3 gelden ook al in de
oude situatie.

De basisvragen voor het beoordelen van
veiligheid van kinderen in de thuissituatie
Basisvraag 1:

Is er direct fysiek gevaar voor het kind?

Is zelf passende of toereikende hulp bieden of organiseren (ook) mogelijk?
Hulp verlenen is mogelijk als:
 de professional in staat is om effectieve/passende hulp te bieden of te organiseren.
 de betrokkenen meewerken aan de geboden of georganiseerde hulp.
 de hulp leidt tot duurzame veiligheid.
Indien hulp verlenen op basis van één van deze punten niet mogelijk is, is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk.

Basisvraag 2:

Belemmert de opvoedingssituatie een
veilige en gezonde ontwikkeling van het
kind?

Basisvraag 3:

Zijn er risico’s voor de veiligheid van het
kind in de nabije toekomst?

In stap 4 weegt de beroepskracht op basis van de informatie uit stap 1 tot en met 3 af of zij een vermoeden hebben van
huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarbij bepalen zij met behulp van een afwegingskader of er sprake is van acute of
structurele onveiligheid.

Beoordeel bij iedere basisvraag de signalen, stel de vraag
waaruit dit blijkt en raadpleeg de instrumenten.

Wie houdt er toezicht op het gebruik van de meldcode?
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd , Inspectie van het
Onderwijs en de Inspectie Justitie en Veiligheid houden toezicht op de naleving van de Wet meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling in de zorg, het onderwijs en bij justitiepartijen. Gemeenten houden toezicht op de naleving van de Wet
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor wat
betreft de maatschappelijke ondersteuning en de kinderopvang. Dit toezicht gebeurd door de GGD tijdens de inspecties.

Delta-onderwijs verwacht van jou..
dat jij de meldcode kent en ernaar handelt!

