C. MELDCODE KINDERMISHANDELING (2019)

Inleiding
Jaarlijks zijn ongeveer 120.000 kinderen slachtoffer van enige vorm van kindermishandeling. Dit is
gemiddeld 1 kind per klas. Sinds 2005 is er geen verandering in het aantal slachtoffers van
kindermishandeling ondanks de intensieve inzet van veel instellingen die hiermee te maken hebben.
Kennelijk moet er iets anders gedaan worden dan tot nu toe gebeurt.
Op 20 augustus 2015 heeft Agora, samen met andere bestuurders in Zaanstad, een belofte gedaan om
samen te gaan voor een intensieve aanpak van kindermishandeling binnen de gemeente Zaanstad. Dit moet
gaan leiden tot tastbare resultaten. Daar voegt Agora nog aan toe:
“Om invloed uit te kunnen uitoefenen op een zo veilig mogelijke gezinssituatie is samenwerking en
afstemming met professionals in de scholen, schoolmaatschappelijk werk, professionals uit de
jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg noodzakelijk. In de aanpak van kindermishandeling handelt de stichting
Agora en de onder haar ressorterende scholen conform de wet – en regelgeving Kindermishandeling”.

Doel
•
•
•

Agora stelt zich ten doel om door middel van scholing, good-practices en intervisie de
professionalisering van leerkrachten te vergroten ten aanzien van huiselijk geweld en
kindermishandeling.
Het aantal kinderen dat binnen de stichting Agora met enige vorm van huiselijk geweld of
kindermishandeling in aanraking komt tot minimaal niveau te verlagen.
Agora streeft ernaar dat het haar uiterste best doet om veiligheid te bieden aan kwetsbare kinderen,
kinderen die in de knel zitten en aan kinderen die zich niet kunnen verweren, te waarborgen.

Uitgangspunten
Om bovenstaande te kunnen realiseren:
•
•
•
•
•
•

•
•

werken de scholen met school specifieke en eenduidige route, vanuit de meldcode
kindermishandeling, van signaleren van (vermoeden van) kindermishandeling tot melden en
terugkoppeling. Welke voor alle teamleden beschikbaar is,
is het moment van registreren in MultiSignaal genoemd in deze route,
zijn de scholen aangesloten bij de regionale verwijsindex MultiSignaal en registreren zij in geval van
zorg om een kind c.q. een gezin,
investeert de school, door twee maal per jaar een gezamenlijke vergadering te beleggen, in
samenwerking en afstemming met professionals uit de jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg,
versterkt de school, middels jaarlijkse scholing, het signalerend vermogen en een pro – actieve
houding van de teamleden m.b.t. kindermishandeling. Dwz: ieder jaar zijn er een aantal leerkrachten
die de training meldcode volgen.
Elke school heeft een aandachtsfunctionaris. Deze persoon
- is verantwoordelijk voor implementatie van de meldcode;
- coördineert het signaleringsproces;
- zorgt voor goede doorverwijzing of melding bij Veilig Thuis;
- is vraagbaak voor collega’s;
- houdt het onderwerp huiselijk geweld en kindermishandeling levendig binnen de school.
De school agendeert jaarlijks de meldcode en de interne route in een teambijeenkomst.
Een Bovenschools Sociaal Veiligheidscoördinator van Agora monitort en bewaakt de uitvoering van
de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

1

Borging
Iedere school heeft een interne route opgesteld. In deze route heeft de school naast de meldcode voor
iedere leerkracht ook opgenomen wie na signalering de gesprekken met betrokkenen voert en wie de
melding doet (aandachtsfunctionaris). Dit kan de Intern Begeleider zijn maar ook de schoolmaatschappelijk
werker van Agora die aan de betreffende school is verbonden.
Afgesproken is dat de route meerdere keren per jaar met het team besproken wordt. De school heeft zelf de
vrijheid op welke wijze dit gebeurt. Dit kan zijn d.m.v. agendering op een teamvergadering 1 x per maand
maar het kan ook 2 keer per jaar zijn op bijv. een studiedag.
Binnen de routing is ook afgesproken wie een eventuele registratie doet bij de Verwijsindex van
MultiSignaal. Diegenen die hiervoor aangewezen zijn beschikken ook over de code om in te loggen bij
MultiSignaal.
In de schoolgids hebben scholen aandacht besteed aan de meldcode Kindermishandeling en/of verwezen
naar de Agora-gids. Ook bij Agora wordt op intranet verwezen naar de meldcode Kindermishandeling en
huiselijk geweld.
Stand van zaken:
Taskforce Kindermishandeling en Seksueel Geweld heeft alle directeuren en Intern begeleiders in november
2016 van de laatste ontwikkelingen op de hoogte gebracht. Alle scholen hebben kennis genomen van de
nieuwe meldcode kindermishandeling die per 1 juli 2013 is ingegaan. De scholen zijn gewezen op het
basismodel huiselijk geweld en kindermishandeling.
De scholen zijn er ook op gewezen dat het belangrijk is dat zij bij een vermoeden van kindermishandeling zij
zoveel mogelijk beschrijven en registreren in het dossier van het betreffende kind.

Basismodel huiselijk geweld en kindermishandeling
Iedere hulporganisatie en zelfstandige professional ontwikkelt een eigen meldcode. Daarin moeten in ieder
geval de volgende 5 stappen staan:
•
•
•
•
•

Stap 1: In kaart brengen van signalen.
Stap 2: Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig thuis: het advies- en meldpunt
huiselijk geweld en kindermishandeling. Of een deskundige op het gebied van letselduiding.
Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).
Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig thuis raadplegen.
Stap 5: Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.
Als hulpmiddel heeft de overheid een basismodel huiselijk geweld en kindermishandeling opgesteld.

Begrippenkader
Onder kindermishandeling en huiselijk geweld verstaat de wet:
•

Lichamelijke mishandeling

•

Emotionele mishandeling

•

Lichamelijke verwaarlozing

•

Emotionele verwaarlozing

•

Seksueel misbruik
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Wettelijk kader
Hieronder beschreven het hoofdstuk 4 uit de wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 2015 waaronder
de meldcode kindermishandeling valt.

HOOFDSTUK 4. ADVIES- EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING
§ 1. Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling
Artikel 4.1.1 1. Het college draagt zorg voor de organisatie van een advies- en meldpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling. Artikel 2.6.1 is van overeenkomstige toepassing.
2. Het AMHK oefent de volgende taken uit:
a. het fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling;
b. het naar aanleiding van een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden
daarvan, onderzoeken of daarvan daadwerkelijk sprake is;
c. het beoordelen van de vraag of en zo ja tot welke stappen de melding van huiselijk geweld of
kindermishandeling of een vermoeden daarvan Eerste Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 841, A 19
aanleiding geeft;
d. het in kennis stellen van een instantie die passende professionele hulp kan verlenen bij huiselijk geweld of
kindermishandeling, van een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden
daarvan, indien het belang van de betrokkene dan wel de ernst van de situatie waarop de melding
betrekking heeft daartoe aanleiding geeft;
e. het in kennis stellen van de politie of de raad voor de kinderbescherming van een melding van huiselijk
geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan, indien het belang van de betrokkene dan wel de
ernst van de situatie waarop de melding betrekking heeft daartoe aanleiding geeft;
f. indien het AMHK een verzoek tot onderzoek bij de raad voor de kinderbescherming doet, het in kennis
stellen daarvan van het college, en
g. het op de hoogte stellen van degene die een melding heeft gedaan, van de stappen die naar aanleiding
van de melding zijn ondernomen.
3. Het AMHK verstrekt aan degene die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling heeft,
desgevraagd advies over de stappen die in verband daarmee kunnen worden ondernomen en verleent
daarbij zo nodig ondersteuning.
4. Het college bevordert een goede samenwerking tussen het AMHK, de hulpverlenende instanties, de
politie en de gecertificeerde instellingen en de raad voor de kinderbescherming in de zin van de Jeugdwet.
5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over de werkwijze
van het AMHK bij de uitoefening van de taken, bedoeld in het tweede en derde lid, over de deskundigheid
waarover een AMHK moet beschikken om een verantwoorde uitvoering van zijn taken te kunnen realiseren
en over de samenwerking, bedoeld in het vierde lid.
6. De voordracht voor een krachtens het vijfde lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet
gedaan dan nadat het ontwerp in de Staatscourant is bekendgemaakt en aan een ieder de gelegenheid is
geboden om binnen vier weken na de dag waarop de bekendmaking is geschied, wensen en bedenkingen
ter kennis van Onze Ministers te brengen. Gelijktijdig met de bekendmaking wordt het ontwerp aan de beide
kamers der Staten-Generaal overgelegd.
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