Meldcode en stappenplan
huiselijk geweld en kindermishandeling

Hoofdstuk 1

Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke
kring. Hierin zijn wij als leerkracht de professionals.
Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
In Nederland is naar schatting 45% van de bevolking zelf ooit slachtoffer geworden van niet-incidenteel huiselijk
geweld, en per jaar worden 119.000 kinderen verwaarloosd of mishandeld.
Om dit geweld te voorkomen, te beperken en te stoppen is sinds 1 juli de Wet meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling van kracht. In de wet is zowel de verplichting van een meldcode, als ook het meldrecht en
het meldpunt huiselijk geweld vastgelegd.
Een meldcode is een stappenplan waarin wordt aangegeven hoe de professional, al dan niet binnen een
instelling werkzaam, behoort om te gaan met het signaleren en het melden van huiselijk geweld of
kindermishandeling, ter ondersteuning van zijn/ haar besluitvorming om wel of niet te melden.
Het doel van een verplichte meldcode is dat het sneller en adequater wordt ingegrepen bij vermoedens van
huiselijk geweld en kindermishandeling zodat het geweld stopt.
De meldcode is verplicht voor alle organisaties die werken met kinderen, ouders, partners en ouderen, die
geweld in afhankelijkheidsrelaties kunnen signaleren, zoals de (jeugd)gezondheidszorg, de GGZ, het onderwijs
en de kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie.
De verplichte meldcode houdt een verplichting in om binnen de organisatie een meldcode te hanteren. Het is
geen verplichting tot melden bij Veilig Thuis. In Nederland is het meldrecht voor het melden van een
vermoeden van geweld binnen het gezin, zowel bij Veilig Thuis vastgelegd in de Wet op de Jeugdzorg (als het
gaat om kinderen) en de Wet meldcode.
De wet vormt het sluitstuk van een goede vroegsignalering. Belangrijk hierbij is een gedegen implementatie
binnen de organisatie, door middel van de aanstelling van een aandachtsfunctionaris (Marieke Pauw), en
voorlichting en scholing voor alle medewerkers (cursusjaar 2016-2017).

Hoofdstuk 2 Route bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Hoofdstuk 3

Toelichting bij de stappen

De stappen gaan in op het proces vanaf het moment dat er signalen zijn. Het signaleren zelf heeft in het model
een andere plaats gekregen. Signaleren wordt gezien als belangrijk onderdeel van de beroepshouding van de
beroepskrachten die binnen de organisatie werkzaam zijn. Zo bezien is signalering geen stap in het stappenplan,
maar een grondhouding die in ieder contact met ouders en leerlingen wordt verondersteld. De stappen wijzen
de beroepskracht de weg als hij meent dat er signalen zijn van huiselijk geweld of van kindermishandeling.
De stappen die hieronder worden beschreven zijn in een bepaalde volgorde gerangschikt. Deze volgorde is niet
dwingend. Waar het om gaat is dat de beroepskracht op enig moment in het proces alle stappen heeft
doorlopen, voordat hij besluit om een melding te doen. Zo zal het soms voor de hand liggen om meteen met de
ouders in gesprek te gaan over bepaalde signalen. In andere gevallen zal de beroepskracht eerst overleg willen
plegen met een collega, en met Veilig Thuis, voordat hij het gesprek met de ouders aangaat. Ook zullen stappen
soms twee of drie keer worden gezet.
In september van een nieuw schooljaar gaat de aandachtsfunctionaris alle klassen in om uit te leggen wat de
taken zijn van de aandachtsfunctionaris. Ook laat de aandachtsfunctionaris in de gesprek blijken dat kinderen
naar hem/ haar toe kunnen komen als zij zich onveilig voelen.
Stap 1: Leerkracht heeft een vermoeden
Signalen vastleggen
● Breng de signalen die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling bevestigen of
ontkrachten in kaart en leg deze vast in Parnassys. Je kunt hiervoor gebruik maken van de signalenlijst
(bijlage 1). Beschrijf de signalen zo feitelijk mogelijk.
● Leg ook de contacten over de signalen vast, evenals de stappen die worden gezet en de besluiten die
worden genomen.
● Worden ook hypothesen en veronderstellingen vastgelegd, vermeld dan uitdrukkelijk dat het gaat om
een hypothese of veronderstelling.
● Maak een vervolgaantekening als een hypothese of veronderstelling later wordt bevestigd of
ontkracht.
● Vermeld de bron als er informatie van derden wordt vastgelegd.
● Leg diagnoses alleen vast als ze zijn gesteld door een bevoegde beroepskracht.
Signalen van geweld door een beroepskracht in een zorg – of onderwijsrelatie
Gaan de signalen over mogelijk geweld gepleegd door een beroepskracht ten opzichte van een leerling, meld de
signalen dan bij de leidinggevende of de directie, conform de interne richtlijnen. In dat geval is dit stappenplan
niet van toepassing.
Signalen van geweld tussen leerlingen.
Signalen over mogelijk geweld gepleegd tussen leerlingen op school, vallen niet onder het stappenplan van de
meldcode. De signalen meldt u bij de leidinggevende of de directie.
Bespreek met ouders/verzorgers:
● Bepaal goed het doel van het gesprek.
● Blijf bij concreet gedrag.
● Deel de zorg, spreek niet je vermoeden uit,
● Stel open vragen, zeg dat je op zoek bent naar de oorzaak van het gedrag.
● Spreek een vervolg af.
● Blijf bouwen aan “vertrouwensrelatie”.
● Beloof nooit absolute geheimhouding aan het kind.
Besluit: Na max.1 maand valt er een besluit:
Vermoeden is terecht: zie verder fase 2
Geen bevestiging van het vermoeden: blijf observeren en noteren.
Twijfel: bespreek in overleggroep zie fase 2.

Stap 2: Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het Veilig Thuis of een deskundige op het terrein
van letselduiding.
De tweede stap is het bespreken van de signalen in het zorgadviesteam van de school. Dit zijn:
- Directeur (Nina Baldini)
- Aandachtsfunctionaris (Marieke Pauw)
- Intern begeleider (Rineke Slingerland)
- Leerkracht).
Zo nodig kan advies gevraagd worden aan een deskundige collega op een andere school of bij Veilig Thuis. In die
gevallen waarin er behoefte bestaat aan meer duidelijkheid over (aard en oorzaak van) letsel, kan ook een
forensisch geneeskundige om advies worden gevraagd.
Tenslotte wordt besloten:
- het vermoeden is onterecht. Er is een andere reden voor het gesignaleerde gedrag.
- het vermoeden is nog onvoldoende onderbouwd. Besloten wordt de situatie de komende periode
(max 2 maanden)nauwkeurig te volgen en te observeren. Vooraf en daarna wordt het (opnieuw) in het
zorgadviesteam besproken. Stap 3 kan voor of na dit besluit ingepast worden.
- het vermoeden wordt bevestigd, stap 3 wordt gevolgd.
Stap 3: Gesprek met de leerling (vanaf 12 jaar) / ouder.
Na het bespreken van de signalen in het zorgadviesteam volgt een gesprek met de leerling/ ouder. Omdat
openheid een belangrijke grondhouding is in de verschillende vormen van dienstverlening, wordt zo snel
mogelijk contact gezocht met de leerling/ ouder om de signalen te bespreken. Soms zal het vermoeden door
het gesprek worden weggenomen, dan zijn de volgende stappen in het stappenplan niet nodig. Worden de
zorgen over de signalen door het gesprek niet weggenomen, dan worden ook de volgende stappen gezet.
Belangrijk bij het voeren van het gesprek:
- leg de leerling/ ouders het doel uit van het gesprek;
- beschrijf de feiten die zijn vastgesteld en de waarnemingen die zijn gedaan;
- nodig de ouder uit om een reactie hierop te geven;
- kom pas na deze reactie zo nodig met een interpretatie van hetgeen gezien, gehoord en waargenomen
is. In geval van vrouwelijke genitale verminking kunt u daarbij de Verklaring tegen meisjesbesnijdenis
gebruiken.

Stap 4 en 5

Kan de leerling niet voldoende tegen het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling beschermd worden,
dan worden de onderstaande stappen gevolgd:
1. Bespreek de melding met de ouders
2. Meld de vermoedens bij Veilig thuis

3.
4.

Sluit bij de melding zoveel mogelijk aan bij feiten en gebeurtenissen en geef duidelijk aan indien de
informatie (ook) van anderen afkomstig is
overleg bij de melding met Veilig thuis wat school na de melding, binnen de grenzen van de
gebruikelijke werkzaamheden, nog kan doen om de leerling en zijn gezinsleden tegen het risico op
huiselijk geweld of op mishandeling te beschermen.

Het doen van een melding zonder dat de signalen zijn besproken met de leerling/ouder, is alleen mogelijk als:
• er concrete aanwijzingen zijn dat de veiligheid van de leerling, die van u zelf, of die van een ander in
het geding is, of zou kunnen zijn;
• als er goede redenen zijn om te veronderstellen dat de leerling/ouder door dit gesprek het contact met
u zal verbreken en dat de betreffende persoon daardoor niet voldoende meer kan worden beschermd
tegen het mogelijk geweld.

Bijlage 1 (zie ook pdf-document)
Signaleringslijst

Bijlage 2 (zie ook pdf-document)
Risicotaxatie instrument

