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Route bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling
De meldcode heeft tot doel beroepskrachten te ondersteunen in de omgang met signalen van
huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode bevat een stappenplan dat duidelijk maakt
wat er wordt verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling en hoe er op een
verantwoorde wijze tot een besluit over het al dan niet doen van een melding kan worden
gekomen.
Algemene meldnormen (leidende principes t.b.v. afwegingskaders)
Het doen van een melding bij Veilig Thuis van mogelijk huiselijk geweld of mogelijke
kindermishandeling is een professionele norm en als zodanig noodzakelijk:
Meldnorm A: in alle gevallen van acute onveiligheid en of/structurele onveiligheid
Meldnorm B: in alle andere gevallen waarin de aandachtsfunctionaris 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 en/of kindermishandeling.
Meldnorm C: als een aandachtsfunctionaris die hulp biedt of organiseert om betrokkenen te
beschermen tegen risico’s op huiselijk geweld en/of kindermishandeling constateert
dat de onveiligheid niet stopt of zich herhaalt.
Stap 1: In kaart brengen van signalen
 Observeren.
 Terugkoppeling naar de aandachtsfunctionaris (A.F.)
 Signalen rapporteren in het formulier van de meldcode.
Voor SO: meldcodemap in het dossier van de betreffende leerling op SharePoint. Toegang
voor A.F. en directie. Indien het door de A.F. noodzakelijk wordt geacht, ook toegang voor
de betreffende klassenleiding.
Voor VSO: formulier in Magister in het dossier van de betreffende leerling. Toegang voor A.F.
en directie. Indien het door de A.F. noodzakelijk wordt geacht, ook toegang voor de
betreffende persoonlijk mentor.
 Directie wordt ingelicht over het bijhouden van de meldcode en op de hoogte gehouden
van verder verloop.
Stap 2: Overleggen met een collega en eventueel (anoniem) raadplegen Veilig Thuis
 Consultatie interne en externe collega's door betrokken teamlid en A.F.
 A.F. overlegt zo nodig met jeugdarts, revalidatiearts, verpleegkundige, leerplicht.
 A.F. consulteert zo nodig Veilig Thuis.
 In geval dat er sprake is van letsel dan een deskundige raadplegen (bv: verpleegkundige,
jeugdarts, revalidatiearts, JKZ).
 Bespreken met locatiedirecteur.
 Indien nodig situatie bespreken binnen de CVB.
Stap 3: Gesprek met de ouder(s)/verzorgers na overleg met locatiedirecteur
 Gesprek met de ouder(s)/verzorgers op school door de aandachtsfunctionaris (A.F.) en het
betrokken teamlid.
 Terugkoppeling gesprek naar de klassenleiding/persoonlijk mentor en directie door A.F.
 Gespreksverslag door A.F. voor in het dossier in SharePoint/Magister (in de meldcode map).
Gespreksverslag laten tekenen door ouders/verzorgers.
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Stap 4: Wegen geweld of kindermishandeling
1. Vermoeden wegen
De stappen 1 t/m 3 van de meldcode zijn doorlopen en
A: op basis van deze doorlopen stappen is er geen actie nodig: dossier vastleggen en sluiten.
B: er is een sterk vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De directie van De
Piramide is op de hoogte. Ga verder naar afweging 2.
2. Veiligheid
Op basis van de stappen 1 t/m 4 van de meldcode schatten wij als school (functionarissen en
directie) in dat er sprake is van acute en/of structurele onveiligheid:
A: Nee → ga verder naar afweging 3
B: Ja of twijfel → direct (telefonisch) (anoniem) melding doen bij Veilig Thuis. De afwegingen
hierna worden met Veilig Thuis doorlopen.
3. Hulp
Is school in staat om effectieve hulp te bieden of te organiseren en kan de dreiging voor
mogelijk huiselijk geweld of kindermishandeling afgewend worden?
A: Nee → melden bij Veilig Thuis, die binnen 5 werkdagen een besluit neemt en terugkoppelt
naar de melder
B: Ja → ga verder met afweging 4
4. Hulp
Aanvaarden de betrokkenen de hulp zoals in afweging 3 is georganiseerd en zijn zij bereid zich
actief in te zetten?
A: Nee → melden bij Veilig Thuis
B: Ja → hulp in gang zetten, termijn afspreken waarop effect meetbaar of merkbaar moet zijn.
Zo concreet mogelijk maken en documenteren. Spreek af wie welke rol heeft en benoem
casemanager. Spreek af welke taken alle betrokkenen en specifiek de casemanager heeft,
zodat de verwachtingen voor iedereen helder zijn. Leg vast, voer uit en ga verder met
afweging 5.
5. Resultaat
Leidt de hulp binnen de afgesproken termijn tot de afgesproken resultaten ten aanzien van de
veiligheid, het welzijn en/of het herstel van de direct betrokkenen?
A: Nee → melden bij Veilig Thuis
B: Ja → hulp afsluiten met vastgelegde afspraken over het monitoren van de veiligheid van alle
betrokkenen.
Stap 5: Beslissen aan de hand van het afwegingskader
Beslissing 1: Melden bij Veilig Thuis
Beslissing 2: Is hulpverlening (ook) mogelijk?
Beslissing 1: Melden bij Veilig Thuis
 A.F. doet melding bij Veilig Thuis na toestemming (locatie) directeur.
 A.F. informeert ouders/verzorgers over de gedane melding.
Beslissing 2: Is hulpverlening door school ook mogelijk?
 Indien school in staat is tot het bieden van hulpverlening aan ouders, monitort de A.F. hoe
het verloopt en worden evaluatiemomenten ingepland.
Aandachtfunctionarissen De Piramide:
Karin Nijhuis
Marja Seijsener
Gertie Jansma
Bij signalen en/ of verhalen over seksueel misbruik of ernstig geweld direct de
aandachtfunctionarissen waarschuwen.
Ga zelf niet in gesprek met deze leerling laat dit aan de A.F. over, dit heeft te maken met
eventuele verhoor van de politie.

