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Protocol en Stappenplan voor het handelen bij signaleren van
1
huiselijk geweld en kindermishandeling

Vanaf 1 januari 2019 wordt van professionals verwacht dat zij ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis.
De aanscherping betekent een aanpassing van de vijfde, tevens laatste stap uit de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Voor 1 januari 2019
bood die vijfde stap de ruimte aan de professional om óf zijn vermoeden te melden bij Veilig Thuis óf zelf hulp te verlenen aan het gezin. In de nieuwe
situatie is het voor professionals bij (vermoedens van) acuut of structureel onveilige situaties van kindermishandeling of huiselijk geweld een vereiste om,
ook als hij zelf hulp verleent, melding te doen.
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Instemming door de GMR Kindante: xx 2019

1

Basisdocument: Het afwegingskader Huiselijk geweld in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, ministeries van VWS en VenJ, 2017
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1. Algemeen
Iedere school van Kindante werkt sinds 1 januari 2019 met de nieuwe meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Op elke school is er een
aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en mishandeling actief, dit is bijvoorbeeld de schoolcontactpersoon, de directeur, de intern begeleider of een andere
medewerker binnen de school. Hier zijn op schoolniveau afspraken over gemaakt.
De meldcode wordt op schoolniveau nader gespecificeerd (zie bijlage) en gepubliceerd op de website van de school. Ook wordt de meldcode opgenomen in
de schoolgids en het schoolveiligheidsplan.
Op regionaal niveau zijn er afspraken gemaakt met betrekking tot de Verwijsindex Risicojongeren (VIR). Bij een melding bij Veilig Thuis wordt door de school
ook een signaal afgegeven in de Verwijsindex.

2. Hoe werkt de meldcode?
Route bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling
Stap 1
In kaart brengen
signalen

Stap 2
Overleggen met een
collega en evt. Veilig
Thuis

Stap 3
Gesprek met de
leerling en/of ouder

Stap 4
Wegen geweld of
kindermishandeling

Stap 1: In kaart brengen van signalen
Observeer
Onderzoek naar onderbouwing
Gesprek met ouders (en kinderen indien mogelijk) delen van de zorg
Stap 2: Collegiale consultatie en raadplegen Veilig Thuis of een deskundige op het gebied van letselduiding
Overweeg registratie in de Verwijsindex
Consulteer interne en externe collega’s tijdens: groepsbespreking, zorgteam etc.
Bilateraal overleg met jeugdarts, intern begeleider of andere betrokkenen, bijv. leerplichtambtenaar
Consulteer eventueel Veilig Thuis
Uitkomsten consultaties bespreken met ouders
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Stap 3: Gesprek met de leerling en/of ouder
Gesprek met de ouder: delen van de zorg
Overweeg (opnieuw) of het noodzakelijk is om, gelet op de bedreiging van de ontwikkeling van de jeugdige(n), een registratie te doen in de verwijsindex
Stap 4: Weeg de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling, en in geval van twijfel opnieuw advies inwinnen bij Veilig Thuis
Weeg risico, aard en ernst van de kindermishandeling of huiselijk geweld af
Vraag Veilig Thuis hierover een oordeel te geven
Stap 5:
Afwegingskader

Stap 5

Afweging 1

Afweging 2

Beslissen aan de hand
van afwegingskader

Is melden
noodzakelijk?

Is hulpverlening (ook)
mogelijk?

Het afwegingskader beschrijft wanneer en op basis van welke overwegingen, het melden van vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling als
een beroepsnorm en daarmee als noodzakelijk wordt beschouwd.
1. Heb ik op basis van de stappen 1 tot en met 4 van de meldcode een vermoeden van (dreiging van) huiselijk geweld en/ of kindermishandeling?
Nee: Afsluiten en vastleggen in dossier
Ja: Ga verder met vraag 2.
2. Schat ik op basis van de stappen 1 tot en met 4 van de meldcode in dat er sprake is van acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid?
Nee: Ga verder met vraag 3
Ja: Melden bij Veilig Thuis. De afwegingen 3 tot en met 5 worden samen met Veilig Thuis doorlopen.
3. Ben ik 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 vraag 4.
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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 stap 5.
5. Leidt de hulp binnen de gewenste termijn tot de noodzakelijke resultaten ten aanzien van de veiligheid en/of het welzijn (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 samenwerkingspartner.
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Bijlage 1: Protocol
Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling
Het bevoegd gezag van [naam basisschool]
Overwegende:
dat [naam basisschool] verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn leerlingen en dat deze verantwoordelijkheid zeker
ook aan de orde is in geval van dienstverlening aan leerlingen die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling;
dat van de medewerkers die werkzaam zijn bij [naam basisschool] op basis van deze verantwoordelijkheid wordt verwacht dat zij in alle contacten met
leerlingen en ouders/verzorgers attent zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling en dat zij effectief reageren op deze
signalen;
dat [naam basisschool] , een meldcode wenst vast te stellen zodat de medewerkers die binnen [naam basisschool] werkzaam zijn, weten welke stappen
van hen worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
dat [naam basisschool] in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de medewerkers bij deze stappen ondersteunt;
dat onder huiselijk geweld wordt verstaan: (dreigen met) geweld, op enigerlei locatie, door iemand uit de huiselijke kring, waarbij onder geweld wordt
verstaan: de fysieke, seksuele of psychische aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer, daaronder ook begrepen ouderenmishandeling,
eer gerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminking. Tot de huiselijke kring van het slachtoffer behoren: (ex)partners, gezinsleden, familieleden en
huisgenoten;
dat onder kindermishandeling wordt verstaan: iedere vorm van een voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke,
psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid
staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend, of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of
psychisch letsel, daaronder ook begrepen eer gerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminking;
dat onder medewerker in deze code wordt verstaan: de medewerker die voor [naam basisschool] werkzaam is en die in dit verband aan leerlingen van de
basisschool zorg, begeleiding, of een andere wijze van ondersteuning biedt;
dat onder leerling in deze code wordt verstaan: de leerling aan wie de medewerker zijn professionele diensten verleent;
Stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vast.
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