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Definitie Kindermishandeling:

Alle psychische of fysieke verwaarlozing en/of geweldpleging of seksueel
misbruik ten opzichte van kinderen en jeugdigen door of vanwege hun ouders
of andere verzorgers. Hieronder vallen ook het onthouden van:
•
•
•
•

Essentiële hulp
Medische zorg
Onderwijs
En het getuige zijn van huiselijk geweld

Doel van dit model
Dit model beschrijft de stappen die een beroepskracht binnen onze school zou
moeten nemen in het proces van het signaleren van kindermishandeling of huiselijk
geweld.
In geval van vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld zal doorgaans
ook een melding gedaan worden in de Verwijsindex. Dit wordt verder wel uitgewerkt
in het stappenplan.
Wanneer treedt dit stappenplan in werking? Op het moment dat er signalen lijken te
zijn van mogelijke kindermishandeling of huiselijk geweld.

Het stappenplan:
In het geval van vermoeden van kindermishandeling moet er bij elke stap schriftelijk
vastgelegd worden wat er gezien, gedaan of afgesproken is. De volgorde van deze
stappen is niet dwingend. Bij iedere stap kan contact worden opgenomen met Veilig
thuis.
Stap 1: in kaart brengen signalen
1. Observeren en vastleggen in Parnassys in de vorm van een notitie (die kun je
later altijd aanvullen) onder de categorie zorgsignalen, feiten noteren die je
zelf gezien hebt of observaties van anderen. Bron noteren!
2. Onderzoek naar onderbouwing. Gebruik hiervoor de signalenkaart
(www.signalenkaart.nl). Kijk ook terug in het leerling dossier naar signalen uit
voorafgaande perioden en overleg met collega’s die het kind al langer kennen.
3. Delen van zorg met (duo-)collega, ib-er en directie (= zorgteam). Bespreken
van de vervolgstappen.
4. Overweeg een vermelding in de Verwijsindex. Dit doet de ib-er na overleg in
het zorgteam. De ouders moeten hierover zijn ingelicht met uitzondering van
een situatie die gevaar oplevert voor het kind.
Verantwoordelijkheid ligt bij leerkracht en ib-er/ directie

Stap 2: Collegiale consultatie: mogelijkheden

•
•

•
•
•
•

•

Eigen team
Overleg met deskundige collega, ib-er of contactpersoon dorpenteam (Jeroen
Krikke tel. 0632273062), schoolarts (Petra Meijer ), schoolmaatschappelijk
werker( b.v. Ronald 06-55334182), schoolverpleegkundige of overleggen met
de wijkagent (Jeroen Veringmeier, tel. via 0900 8844)
Advies vragen bij Veilig Thuis (voormalig AMK, tel. 0800-2000 of 0582333777) Dit kan zonder de naam van het kind te noemen.
In het geval van eer gerelateerd geweld en (dreigende) genitale verminking
neem je altijd contact op met Veilig Thuis!
Check of er meerdere kinderen in het gezin aanwezig en/of betrokken
(kunnen) zijn.
Overweeg opnieuw een vermelding in de Verwijsindex als dit nog niet gedaan
is of een tweede vermelding. Dit doet de ib-er na overleg in het zorgteam. De
ouders moeten hierover zijn ingelicht met uitzondering van een situatie die
gevaar oplevert voor het kind.
Opstellen van een plan van aanpak (afspraken maken)

Verantwoordelijkheid ligt bij leerkracht en ib-er/ directie
Stap 3: het uitvoeren van een plan van aanpak
•
•
•

Eventueel praten met de leerling
Gesprek van leerkracht en ib-er en/of directie met ouders. Herkennen
ouders zich in onze zorgen?
Overweeg opnieuw een vermelding in de Verwijsindex als dit nog niet
gedaan is of een tweede vermelding. Dit doet de ib-er na overleg in het
zorgteam. De ouders moeten hierover zijn ingelicht met uitzondering van
een situatie die gevaar oplevert voor het kind.

Verantwoordelijkheid ligt bij leerkracht en ib-er/ directie
Stap 4: Wegen/bespreken van aard en ernst
•
•

Maak afweging op basis van informatie
Ondersteuning vragen van deskundige collega, aandachtsfunctionaris of
Veilig Thuis (zie stap 2). Bespreken van de resultaten/ wegen van aard en
ernst.

Verantwoordelijkheid ligt bij ib-er/ directie in overleg met externe deskundige
Stap 5: Beslissing
•
•
•
•

Organiseer hulp
Motiveer betrokkenen om zelf hulp aan te nemen
Weigering hulp aan te nemen: melding doen Veilig Thuis
Als er een crisissituatie ontstaat, dan een melding doen bij politie/
Regie Centrum Bescherming en Veiligheid 0800-2000 of 058-2333777.
Bij acuut gevaar, bel 112!

Stap 6: Schriftelijke en mondelinge evaluatie
•
•

Evalueer het doorlopen proces (leerkracht en ib-er/directie)
Noteer deze evaluatie in Parnassys (leerkracht of ib-er)

