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Inleiding
De meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is per 1 januari 2019
verbeterd en aangescherpt. Docenten hebben een bijzondere verantwoordelijkheid
voor de veiligheid van leerlingen en ouders met wie zij in hun werk te maken hebben.
Zij zijn degenen die in actie moeten komen als er mogelijk sprake is van
kindermishandeling of huiselijk geweld. Dit protocol heeft tot doel om structuur en
handvatten te bieden aan alle medewerkers van de Bernard Lievegoed School
wanneer zij een vermoeden hebben dat er sprake is van huiselijk geweld en
kindermishandeling.
Signaleringswaaier kindermishandeling
Gemiddeld zit er in iedere klas één kind dat slachtoffer is van kindermishandeling. De
signalen zijn vaak minder duidelijk dan een blauwe plek. Misschien komen de
kinderen nooit buiten. Of draagt het kind elke dag een vies shirt.
Er is een signaleringswaaier waarin alle informatie staat over de vormen van
kindermishandeling. De waaier helpt je om signalen van kindermishandeling te
herkennen. De signaleringswaaier is als bijlage toegevoegd aan deze meldcode.
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Procedure bij vermoedens van kindermishandeling
Stap 1: Signalen in kaart brengen
Als een vakdocent of mentor signalen opvangt van huiselijk geweld of kindermishandeling
wordt het zorgteam direct betrokken. Het zorgteam zal samen met de mentor de signalen in
kaart brengen.
Stap 2: Collegiale consultatie en advies vragen Veilig Thuis
De tweede stap is het overleg over de signalen. In het overleg gaat de mentor, het zorgteam
en portefeuillehouder leerlingenzorg in gesprek en delen de zorgen m.b.t. de signalen. Zo
nodig kan op basis van anonieme cliëntgegevens Veilig Thuis worden geraadpleegd.
Stap 3: Gesprek met ouder(s)/verzorger(s)
Na het collegiaal overleg en eventueel het adviesgesprek met Veilig Thuis, volgt een gesprek
met de leerling en daarna met ouder(s)/verzorger(s). Deze gesprekken worden gevoerd door
de mentor samen met de zorgcoördinator of de portefeuillehouder leerlingenzorg.
Omdat openheid een belangrijke grondhouding is in de verschillende vormen van de
dienstverlening, wordt in het stappenplan zo snel mogelijk contact gezocht met de leerling
en/of met zijn ouder(s)/verzorger(s) om de signalen te bespreken. Soms zal het vermoeden
door het gesprek worden weggenomen. Dan zijn de volgende stappen van het stappenplan
niet nodig. Worden de zorgen over de signalen door het gesprek niet weggenomen, dan
worden ook de volgende stappen gezet.
In het gesprek met de ouder(s)/verzorger(s) gaat het om de volgende punten:
 Uitleg geven over het doel van het gesprek;
 De signalen bespreken. Dit wil zeggen de feiten die zijn vastgesteld en de waarnemingen
die zijn gedaan;
 De leerling en ouder(s)/verzorger(s) uitnodigen om daarop te reageren;
 Het gesprek wordt vast gelegd in het schoolvolgsysteem. Alleen de mentor,
zorgcoördinator en portefeuillehouder leerlingenzorg heeft toegang tot de documentatie
van het gesprek.
Er kan worden afgezien van een gesprek met de leerling en ouder(s)/verzorger(s) als er
sprake is van:
 Acuut gevaar voor de leerling of de veiligheid van medewerkers.
 Er een sterk vermoeden bestaat dat ouders alle contacten met school zullen verbreken.
Stap 4: Wegen aard en ernst van signalen; het geweld of de kindermishandeling
Na de eerste drie stappen beschik je als school al over redelijk veel informatie: de
beschrijving van de signalen die zijn vastgelegd, de uitkomsten van het gesprek met de
leerling en ouder(s)/verzorger(s) en het advies van deskundigen. In stap 4 komt het erop aan
dat informatie afgewogen worden. Deze stap vraagt dat je het risico op huiselijk geweld of
kindermishandeling inschat, evenals de aard en de ernst van dit geweld. Er wordt antwoord
gegeven op de vragen:
A: Is er een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling?
B: Is er een vermoeden van acute of structurele onveiligheid?
Hiertoe worden de vijf afwegingsvragen en beslissingen gebruikt uit het afwegingskader voor
het onderwijs. De afwegingsvragen kunnen ook online beantwoord worden op de website:
www.afwegingskadermeldcode.nl
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Afwegingvraag 1
Heb ik op basis van de stappen 1 tot en met 3 van de meldcode een vermoeden van (dreiging
van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling?
 Nee: op basis van deze doorlopen stappen is er geen actie nodig. Dossier vastleggen in het
schoolvolgsysteem en sluiten.
 Ja: Ga verder met afwegingsvraag 2 in stap 5 van de meldcode.
Stap 5: Beslissen aan de hand van het afwegingskader
Er is vermoeden van (dreiging van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling, op basis van
de volgende afwegingskaders worden twee besluiten genomen:
Afweging 1: Is melden bij veilig thuis noodzakelijk?
Afweging 2: Is hulpverlenen of organiseren (ook) mogelijk?
Afwegingvraag 2
Schat ik op basis van de stappen 1 tot en met 3 van de meldcode in dat er sprake is van acute
onveiligheid en/of structurele onveiligheid?
 Nee: Ga verder met afwegingvraag 3.
 Ja: Melden bij Veilig Thuis.
Wanneer we de afweging met ‘ja’ beantwoord hebben, zullen de afwegingen 3 tot en met 5
samen met Veilig Thuis doorlopen.
Afwegingvraag 3
Ben ik of iemand anders in mijn school of een ketenpartner in staat effectieve hulp te bieden
of organiseren om dreiging van (toekomstig) huiselijk geweld en/of kindermishandeling af te
wenden?
 Nee: Melden bij Veilig Thuis.
 Ja: Ga verder met afwegingvraag 4.
Afwegingvraag 4
Aanvaarden de betrokkenen hulp om dreiging van (toekomstig) huiselijk geweld en/of
kindermishandeling af te wenden en zijn zij bereid zich hiervoor in te zetten?
 Nee: Melden bij Veilig Thuis.
 Ja: Hulp bieden of organiseren. Ga verder met afweging 5.
Afwegingvraag 5
Leidt de hulp binnen de gewenste termijn tot de noodzakelijke resultaten ten aanzien van
veiligheid en/of het herstel van alle betrokkenen?
 Nee: (Opnieuw) melden bij Veilig Thuis
 Ja: Hulp afsluiten met afspraken over het volgen van toekomstige (on)veiligheid met
betrokkenen en samenwerkingspartners.
Indien besloten wordt dat melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is, doet de school een
zorgmelding. De zorgcoördinator bespreekt de melding met de leerling en de
ouder(s)/verzorger(s).
Indien besloten wordt tot hulpverlening of organiseren van hulp wordt dit door het
ondersteuningsteam georganiseerd en worden de effecten door hen gevolgd.
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Bijlage: Signaleringswaaier
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