Onderwerp: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Het bevoegd gezag van De Stichting ICBO Uithoorn, overwegende















dat Stichting ICBO Uithoorn verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van
onderwijsdienstverlening aan zijn leerlingen en dat deze verantwoordelijkheid zeker ook aan de
orde is in geval van onderwijsdienstverlening aan leerlingen die (vermoedelijk) te maken
hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling;
dat van leerkrachten en het onderwijsondersteunend personeel werkzaam bij Stichting ICBO
Uithoorn op basis van deze verantwoordelijkheid wordt verwacht dat zij in alle contacten met
leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) attent zijn op signalen
die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling en dat zij effectief reageren op
deze signalen;
dat Stichting ICBO Uithoorn een meldcode wenst vast te stellen zodat de leerkrachten en het
ondersteunend personeel werkzaam bij Stichting ICBO Uithoorn weten welke stappen van hen
worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling, opdat planmatig
volgens geldend protocol gehandeld wordt;
dat Stichting ICBO Uithoorn in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de leerkrachten en het
ondersteunend personeel bij deze stappen ondersteunt;
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 leerkrachten en het ondersteunend personeel in deze code wordt verstaan: de
beroepskrachten die voor Stichting ICBO Uithoorn werkzaam zijn en die in dit verband aan
leerlingen van Stichting ICBO Uithoorn zorg, begeleiding, onderwijs of een andere wijze van
ondersteuning bieden;
dat onder leerlingen in deze code wordt verstaan: ieder kind aan wie de leerkrachten en het
ondersteunend personeel professionele onderwijsdiensten verlenen.
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bescherming persoonsgegevens;
op jeugdzorg;
op maatschappelijke ondersteuning;
op Primair Onderwijs.

Stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vast.
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Stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling
Stap 1: Het in kaart brengen van signalen
Signalen die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling bevestigen of
ontkrachten worden door betrokken professional (hetzij leerkracht, hetzij ondersteunend
personeel) in kaart gebracht en vastgelegd met behulp van deel 1 – Huidige
veiligheidssituatie- van LIRIK (Licht Instrument Risicotaxatie Kindveiligheid).
Ook contacten over signalen evenals stappen die worden gezet en besluiten die worden
genomen worden vastgelegd in een bijlage bij de LIRIK. Beschrijvingen worden daarbij
zo feitelijk mogelijk gedaan. Als er sprake is van hypothesen en veronderstellingen, dan
wordt dit uitdrukkelijk vermeld. Wanneer informatie van derden afkomstig is, wordt ook
hiervan een duidelijk bronvermelding opgenomen.(zie bijlage 1 bij LIRIK)
Het is van belang om overwegingen en afwegingen die leiden tot een conclusie met
betrekking tot huiselijk geweld of kindermishandeling goed vast te leggen zodat voor
iedereen inzichtelijk is hoe de beeldvorming en mogelijke conclusies en acties die er uit
voortvloeien tot stand gekomen zijn.
Wanneer een werknemer van Stichting ICBO Uithoorn besluit tot het in kaart brengen
van signalen met betrekking tot kindermishandeling of huiselijk geweld met behulp van
de LIRIK (deel 1), maakt hij/zij er melding van bij de directie.
Stap 2: Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk Geweld
Signalen worden aan de hand van deel 2 – Risicotaxatie- van LIRIK met interne
contactpersoon besproken. Indien uit dit overleg blijkt dat expertise ingewonnen moet
worden om te komen tot een conclusie, wordt advies aan het Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling of aan het Steunpunt Huiselijk Geweld gevraagd.
NB: Wanneer er sprake is van signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling
gepleegd door een beroepskracht, worden signalen gemeld bij directie. Verder vervolg
van dit stappenplan is niet meer van toepassing.
Stap 3: Gesprek met ouder(s)/verzorger(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s)/kind
Signalen die in kaart gebracht zijn volgens stappen 1 & 2 worden met
ouder(s)/verzorger(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) en eventueel kind besproken.
Wanneer ondersteuning bij dit gesprek wenselijk is wordt dit besproken met deskundige
collega en/of het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk
Geweld.
Het gesprek kent een vaste agenda:
1. Het doel van het gesprek wordt uitgelegd;
2. Feiten die zijn vastgelegd en waarnemingen die zijn gedaan worden besproken;
3. Ouder(s)/verzorger(s), wettelijke vertegenwoordiger(s)/kind worden gevraagd te
reageren;
4. Daarna wordt de interpretatie van hetgeen gezien, gehoord en waargenomen is
besproken.
5. De vastgestelde procedure (volledig stappenplan) wordt besproken.
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6. Ouder(s)/verzorger(s), wettelijke vertegenwoordiger(s)/kind ondertekenen het
verslag van het gesprek.
NB: Signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling worden in de regel altijd met
ouder(s)/verzorger(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) besproken.
De directie beslist of er melding gedaan kan worden van huiselijk geweld of
kindermishandeling. Een melding kan alleen dan zonder gesprek met
ouder(s)/verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) gedaan worden indien:



De veiligheid van het kind, die van de leerkracht of andere werknemer van
Stichting ICBO Uithoorn of die van een ander in het geding is;
Als er gegronde redenen zijn om te veronderstellen dat
ouder(s)/verzorger(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) door dit gesprek het
contact met Stichting ICBO Uithoorn zal/zullen verbreken.

Stap 4:Wegen van de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de
kindermishandeling
Op basis van de signalen (LIRIK deel 1 & 2), van het ingewonnen advies en het gesprek
met ouder(s)/verzorger(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) en mogelijk het kind wordt
door de directie eventueel in afstemming met het bevoegd gezag het risico op huiselijk
geweld of kindermishandeling alsmede de aard en de ernst ervan gewogen.
Deze weging leidt tot
Stap 5:Beslissen: zelf hulp organiseren of melden
Wanneer de directie meent dat op basis van de afwegingen gemaakt in stap 4,
werknemers van Stichting ICBO Uithoorn het kind en zijn/haar gezin redelijkerwijs
voldoende tegen het risico op huiselijk geweld of op kindermishandeling kunnen
beschermen, dan wordt de noodzakelijke hulp georganiseerd. Effecten van deze hulp
worden gevolgd en geëvalueerd door de directie.
Wanneer er signalen zijn dat geboden hulp onvoldoende effect sorteert en het huiselijk
geweld of de kindermishandeling niet stopt of opnieuw begint, wordt door de directie
alsnog melding gedaan.
Wanneer de directie meent dat op basis van de afwegingen gemaakt in stap 4, dat
werknemers van Stichting ICBO Uithoorn het kind en zijn/haar gezin redelijkerwijs
onvoldoende tegen het risico op huiselijk geweld of op kindermishandeling kunnen
beschermen, dan wordt melding gedaan.
Stap 6: Nazorg en evaluatie
Wanneer besloten wordt om tot melding over te gaan, wijst de directie een case manager
aan die contacten over de voortgang van de melding met het Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling en met ouder(s)/verzorger(s), wettelijke vertegenwoordiger(s)
onderhoudt.
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Verantwoordelijkheden van Stichting ICBO Uithoorn voor het scheppen van
randvoorwaarden voor een veilig werk- en meldklimaat.
Om het voor leerkrachten en het ondersteunend personeel mogelijk te maken om in een
veilig werkklimaat huiselijk geweld en kindermishandeling te signaleren en om de
stappen van de hierboven beschreven meldcode te zetten, draagt Stichting ICBO
Uithoorn er zorg voor dat:











binnen de organisatie en in de kring van leerlingen en hun
ouder(s)/verzorger(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) bekendheid wordt gegeven
aan het doel en de inhoud van de meldcode; Dit doet zij door……………
regelmatig een aanbod wordt gedaan van trainingen en andere vormen van
deskundigheidsbevordering zodat leerkrachten en het ondersteunend personeel
voldoende kennis en vaardigheden ontwikkelen en ook op peil houden voor het
signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling en voor het zetten van de
stappen van de code; Dit doet zij door…………………
er voldoende deskundigen beschikbaar zijn die leerkrachten zowel als ook
ondersteunend personeel kunnen ondersteunen bij het signaleren en het zetten van
de stappen van de code; Hiertoe wijst zij medewerkers aan die……………
de meldcode aansluit op de werkprocessen binnen Stichting ICBO Uithoorn; Dit
realiseert zij door…………..
de werking van de meldcode twee maal per schooljaar wordt geëvalueerd in de
teamvergadering en dat zodanig acties in gang worden gezet dat de toepassing van
de meldcode wordt geoptimaliseerd;

afspraken worden gemaakt over de wijze waarop Stichting ICBO Uithoorn haar leerkrachten en
ondersteunend personeel zal ondersteunen als zij door leerlingen en hun
ouder(s)/verzorger(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) in of buiten rechte worden aangesproken
op de wijze waarop zij de meldcode toepassen.
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Stappenplan Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Stap 1:
Het in kaart brengen van signalen met
behulp van
deel 1 – Huidige veiligheidssituatie- van
LIRIK
Maak melding bij directie
Stap 2:
Collegiale consultatie met behulp van deel
2 – Risicotaxatie – van LIRIK en zo nodig
raadplegen van het Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling of het Steunpunt
Huiselijk Geweld
Stap 3:
Gesprek met ouder(s)/verzorger(s)/
wettelijke vertegenwoordiger(s)/
kind

Stap 4:
Directie: Wegen van de aard en de ernst
van het huiselijk geweld of de
kindermishandeling

Stap 5:
Directie: Beslissen: zelf hulp organiseren of
melden

Stap 6:
Directie: Nazorg en evaluatie
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