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Toelichting:
Dit beleidsdocument is een herziening van de ProBaz-afspraken over de meldcode (dd. 04-03-2013).
Per 1 januari 2019 verandert de meldcode. Het wordt een professionele norm om melding te doen
bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid.
De 5 stappen uit de meldcode blijven bestaan, maar stap 4 en 5 worden aangepast. Met behulp van
het afwegingskader wordt een besluit genomen of de melding bij Veilig Thuis nodig is of dat zelf hulp
bieden/organiseren mogelijk is.
Afspraken ProBaz
1.
We hanteren de landelijke instrumenten:
- Basismodel meldcode (2016)
- Afwegingskader Onderwijs en Leerplicht (2018)
2.

Binnen iedere school is een zgn. Aandachtsfunctionaris (voor de hand ligt: IB)
- de functionaris is bekend met de nieuwe meldcode, het afwegingskader en de procedures;
- (verantwoordelijkheden, zie punt 5)

3.

De school is op de hoogte van relevante informatie en maakt -indien van toepassing- gebruik
van beschikbare middelen uit de toolkit.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijkgeweld/documenten/publicaties/2018/07/01/toolkit-meldcode-huiselijk-geweld-enkindermishandeling
https://www.augeo.nl/nl-nl/meldcode/
https://handreikingmelden.nl/
https://www.huiselijkgeweld.nl/

4.

Onze medewerkers zijn in staat om de mogelijke bedreiging van de gezonde en veilige
ontwikkeling van leerlingen te signaleren.
De meldcode wordt jaarlijks geëvalueerd en tenminste één keer per jaar wordt op school
aandacht besteed aan de signalen van kindermishandeling. Informatie:
http://www.meldcriteria.nl/

5.

We onderscheiden drie niveaus van verantwoordelijkheden:
Kolom 1: medewerkers met een signaleringsverantwoordelijkheid
Kolom 2: medewerkers met een signalering- en bespreekverantwoordelijkheid
Kolom 3 medewerkers met een signalering-, bespreek- en handelingsverantwoordelijkheid
Kolom 1

Kolom 2
















6.

Conciërge
Klassenassistent /
Onderwijsassistent
Administratief
medewerker
Overblijfkracht
Medewerker
Buitenschoolse
Opvang
Chauffeur
schoolvervoer
Oudercontact
medewerker

Leerkracht
Remedial Teacher
Logopedist
Kinderfysiotherapeut

Kolom 3








IB-er (Intern Begeleider)
Zorgcoördinator
Aandachtsfunctionaris
Kindermishandeling
School Maatschappelijk
Werk
Schoolpsycholoog
Directeur / Directielid
Schoolbestuur

De hoofdlijnen van de meldcode en het afwegingskader zijn bij iedereen bekend. Doel is dat
we signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling minder vaak missen.
Ieder kan bijdragen door te signaleren (stap 1)
De 'bespreekverantwoordelijken' overleggen (stap 2) en voeren gesprek met betrokkenen
(stap 3).
De handelingsverantwoordelijken zijn in staat om de afwegingen te maken aan de hand van
vijf afwegingsvragen (stap 4).
1. Heb ik op basis van de stappen 1 tot en met 3 een vermoeden van ( dreiging van)
huiselijk geweld of kindermishandeling?
2. Heb ik een vermoeden van acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid?
3. Ben ik in staat effectieve (passende) hulp te bieden?
4. Werken de direct betrokkenen mee aan de geboden hulp of georganiseerde hulp?
5. Leidt deze hulp tot stabiele veiligheid?
De handelingsverantwoordelijken nemen op schoolniveau een beslissing (stap 5). Van een
melding is altijd sprake:
1. In alle gevallen van acute en of structurele onveiligheid;
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 of
kindermishandeling;
3. Wanneer een beroepskracht die hulp biedt of organiseert om direct betrokkenen te
beschermen tegen het risico op huiselijk geweld en/of kindermishandeling constateert
dat de onveiligheid niet stopt of zich herhaalt.

7.

Zorgvuldigheid en privacy
Je mag spreken met derden als je toestemming van de ouder en of het kind (vanaf 12 jaar)
hebt. Dat heeft ook uitdrukkelijk de voorkeur. Daarbij geldt dat er niet meer wordt
uitgewisseld dan nodig om hulpverlening op gang te brengen.
 Als je iets deelt, doe het dan via een beveiligde omgeving
 Het delen van info zoveel mogelijk altijd eerst bespreken met ouders en kind zelf
 Schrijf alles op wat je besproken hebt
 Deel alleen wat nodig is
 Schrijf op waarom je afwijkt of waarom je ouders niet hebt ingelicht (toestemming hebt
gevraagd)
 Per keer dat je info deelt: opnieuw en weer toestemming vragen aan cliënt, ouder of kind
Wanneer het niet mogelijk is die toestemming te verkrijgen of de toestemming wordt
geweigerd, dan zijn er een aantal spelregels.
 Met Veilig Thuis mag altijd gesproken worden zonder toestemming van ouder(s) of kind.
Dat geldt voor het melden van een vermoeden kindermishandeling/huiselijk geweld. Om
advies te vragen hoeft u geen gegevens van het betreffende gezin te vermelden.
 Met derden kan gesproken worden zonder de naam van het betreffende gezin te noemen.
 Wanneer de veiligheid van het kind/cliënt in het geding is kan besloten worden dat met
anderen overlegd moet worden ook zonder de toestemming van betrokkenen. Daarbij geldt
dat de overwegingen waarom dit gebeurt zorgvuldig moeten worden beschreven in het
dossier van kind, gezin of cliënt. En ook hier geldt dat alleen datgene wordt besproken dat
nodig is om hulpverlening op gang te brengen. Overleg met Veilig Thuis.
Openheid en eerlijkheid naar ouders, kinderen, jongeren of cliënten heeft altijd de voorkeur. In
sommige gevallen kan dat niet omdat de betrokkenen niet te bereiken zijn, omdat er
toestemming geweigerd wordt terwijl er wel een veiligheidsrisico aanwezig is, omdat de
dreiging voor een kind of cliënt vergroot zou worden.
Als je in het belang van het kind of je cliënt zorgvuldig handelt en vastlegt wat je bespreekt,
met wie je dat doet en waarom je eventueel afwijkt van de regels, dan ben je zorgvuldig aan
het werk. Openheid betrachten is niet altijd mogelijk en niet altijd in het belang van de cliënt.
Als je dat goed kunt uitleggen en goed hebt opgeschreven en bij voorkeur met collega's of met
Veilig Thuis overlegd, dan handel je zorgvuldig.

