Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
Inleiding
Op 28 oktober 2011 is een wetsvoorstel voor het verplichte gebruik van de Meldcode Huiselijk
Geweld en Kindermishandeling aangeboden aan de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel ligt ter advies
bij de Raad van State.
Een meldcode moet worden gebruikt in diverse beroepsgroepen waaronder ook het
(basis)onderwijs.
De verplichting voor de basisschool om een meldcode te hanteren heeft tot doel medewerkers te
ondersteunen in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
De meldcode omvat een stappenplan die de medewerker stap voor stap door het proces leidt vanaf
het moment dat signalen worden opgevangen tot het moment dat een beslissing over een eventuele
melding moet worden genomen. De stappen die worden omschreven zijn in een bepaalde volgorde
gerangschikt, maar deze volgorde is niet dwingend. Het gaat er om dat in het proces alle stappen
worden doorlopen.
De omschreven stappen worden in de praktijk al op scholen gehanteerd. Het vastleggen van de
stappen geven dit proces een formele basis en zorgt ervoor dat geen stappen worden overgeslagen.
De meldcode fungeert ook als toetssteen voor de school en de medewerkers. De inspectie van het
onderwijs kan de school aanspreken op het beschikken van de meldcode en op het scheppen van de
randvoorwaarden waarbinnen de medewerkers de code kunnen hanteren.
Begripsomschrijving
Onder kindermishandeling wordt verstaan: ieder 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
eergerelateerd geweld en genitale verminking.
Intern begeleider hanteert de meldcode
Binnen SPOM is gekozen voor de intern begeleider die de meldcode hanteert. Vanuit hun functie zijn
de intern begeleiders betrokken bij de zorg voor leerlingen en de begeleiding van hun collega’s. Zij
zijn de specialisten binnen de school. De intern begeleider is ook de geautoriseerde binnen de school
om een melding te doen in de verwijsindex.
Van alle leerkrachten wordt echter verwacht dat zij vanuit hun beroepshouding signalen kunnen
opvangen tijdens het contact met de leerlingen en de ouders en deze signalen onder de aandacht
brengen en bespreken met de intern begeleider.
Relatie met verwijsindex jongeren
Bij een vermoeden van kindermishandeling zullen niet alleen de stappen in de meldcode worden
gehanteerd maar zal daarnaast worden overwogen of een melding moet worden gedaan in de
verwijsindex risicojongeren. Doel van de verwijsindex is om professionals die zorgen hebben over
hetzelfde kind, met elkaar in contact te brengen om zodoende te komen tot een gezamenlijke
aanpak van de problematiek van de leerling en zijn gezin. Zowel de stappen in de meldcode als een
verwijzing in de verwijsindex zijn acties die bij vermoedens van kindermishandeling aan de orde zijn
omdat ze elkaar ondersteunen.
Als bijlage bij de meldcode is een signalenlijst gevoegd als overzicht van de leefgebieden waarop
mogelijk signalen vast te stellen zijn en kan dienen als hulpmiddel.

Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling
Het bevoegd gezag van Stichting SPOM stelt de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
vast.
Stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling
De hieronder beschreven stappen zijn voorzien van een toelichting. Deze toelichting is in de bijlage
opgenomen.

Route bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Stap 1
In kaart brengen van signalen

Stap 2
Collegiale consultatie en
vragen AMK

Stap 3
Gesprek met de ouder

Stap 1: In kaart brengen van signalen
 Observeer
 Onderzoek naar onderbouwing
 Gesprek met ouders: delen van de zorg
Stap 2: Collegiale consultatie en raadplegen
Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
 Consulteer interne en externe collega’s
tijdens:

groepsbespreking

zorgteam

zorgadviesteam (ZAT)

Centrum voor Jeugd en Gezin
 Bilateraal overleg met jeugdarts, sociaal
verpleegkundige intern begeleider of
andere betrokkenen, bijv.
leerplichtambtenaar
 Consulteer ook het Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling
 Uitkomsten consultaties bespreken met
ouders
 Overweeg registratie in de Verwijsindex
Risicojongeren
Stap 3: Gesprek met de ouder
 Gesprek met de ouder: delen van de zorg

Stap 4
Wegen aard en ernst

Stap 5a
Hulp organiseren
en effecten volgen

Stap 5b
Melden en
bespreken

Stap 4: Weeg de aard en de ernst van het
huiselijk geweld of de kindermishandeling
 Weeg risico, aard en ernst van de
kindermishandeling of huiselijk geweld..
Vraag het AMK hierover een oordeel te
geven.
Stap 5a: Hulp organiseren en effecten volgen
 Bespreek uw zorgen met de ouder
 Organiseer hulp door ouder en leerling door
te verwijzen naar Bureau Jeugdzorg
 Monitor of ouder en leerling hulp krijgen
 Volg de leerling
Stap 5b: Melden en bespreken met de ouder
 Bespreek met de ouder uw voorgenomen
melding
 Meld bij het Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling

