Uit schoolgids 2015 – 2016 blz. 24 en 25
8.15 Meldcode huiselijk geweld en Verwijsindex : Meldcode huiselijk geweld
Vanaf januari 2013 is elke school verplicht gebruik te maken van een meldcode huiselijk geweld en/of
kindermishandeling. Binnen IRIS is een stappenplan gemaakt dat aangeeft hoe te handelen bij
vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. In het kort ziet dit plan er als volgt uit:
1.
2.
3.
4.
5.

in kaart brengen van signalen
overleggen met deskundigen
gesprek met de ouders
inschatting maken van risico’s
beslissing nemen over melden of hulp organiseren

Dit stappenplan helpt scholen om op een goede manier om te gaan met deze problematiek. De
minister wil met het verplicht stellen van de meldcode bereiken dat eerder hulp geboden wordt aan
kinderen die slachtoffer zijn (of dreigen te worden) van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Verwijsindex, wat is dat?
Een kind met een probleem moet snel en goed worden geholpen. Om die hulp te kunnen bieden, is
het nodig dat leerkrachten en (jeugd)hulpverleners elkaar informeren en met elkaar samenwerken.
Daarvoor maken zij vanaf komend schooljaar in Kampen gebruik van de Verwijsindex: een beveiligd
computerprogramma. In de Verwijsindex staan namen van kinderen en jongeren in de leeftijd van 0
– 23 jaar.

Hoe werkt de Verwijsindex?
Als een leerkracht of hulpverlener zich zorgen maakt over uw kind, bespreekt hij/zij dit eerst met u
als ouder / verzorger. Maar het kan natuurlijk dat de zorgen blijven bestaan. In dat geval zet de
leerkracht of hulpverlener de naam van uw kind in de Verwijsindex. Is dit de 1e melding van uw kind
in de Verwijsindex, dan gebeurt er niets. Als uw kind ook al door een of meer anderen is gemeld, dan
is er sprake van een match en krijgen alle melders bericht. Samen spreken zij vervolgens af hoe zij uw
kind kunnen helpen. Dit gebeurt in overleg met u als ouder/verzorger.

Om welke redenen komt een kind in de Verwijsindex te staan?
Dat kan om allerlei redenen zijn. Bij jonge kinderen bijvoorbeeld als er vermoedens zijn van
achterstand in ontwikkeling, verwaarlozing of als een kind sterk afwijkend gedrag vertoont. Bij
oudere kinderen kan het bijvoorbeeld gaan om spijbelen, drugsgebruik, agressie of in aanraking
komen met politie.

Wanneer wordt een naam verwijderd uit de verwijsindex?
De naam van uw kind wordt verwijderd als er binnen een jaar na de 1e melding geen 2e melding is
geweest. Bij 2 of meer meldingen blijft de naam van uw kind maximaal 2 jaar na de laatste melding in
de verwijsindex staan. Op de verwijsindex is de Wet Bescherming Privacy van toepassing.

