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VOORWOORD

Huiselijk geweld en kindermishandeling komen te vaak voor. Scholen zijn bij uitstek plaatsen waar
(vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling gesignaleerd kunnen worden.
In de praktijk blijkt dat het omgaan met signalen die kunnen wijzen op huiselijk geweld of
kindermishandeling onzekerheid teweegbrengt. Dit protocol biedt een structuur aan en geeft
handvatten hoe gehandeld kan worden bij een vermoeden van huiselijk geweld of
kindermishandeling. Van belang is het delen van de zorg met deskundigen in en rondom de school
en het doorgeven van signalen voor eventuele verdere hulp.
Dit protocol is bestemd voor alle medewerkers van Accent Nijkerk. Mentoren en praktijkdocenten
spelen vooral een rol in het signaleren en eventueel in de eerste opvang. Vertrouwenspersonen, de
zorgcoördinator en orthopedagogen zullen vaker een vertrouwensrelatie aangaan en zijn vaak de
schakel naar de hulpverlening. Hierbij valt te denken aan gebiedsteam en Veilig Thuis.
De school kan een belangrijke rol spelen in het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld en
kindermishandeling. De school is niet verantwoordelijk voor de verandering van de situatie of voor
de hulpverlening, maar uiteraard wel om de situatie te signaleren en bespreekbaar te maken.
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INLEIDING
Huiselijk geweld en kindermishandeling komen veel voor. In Nederland zijn er ten minste 119.000
kinderen slachtoffer hiervan. Huiselijk geweld en kindermishandeling tast de kern van een kind aan:
het vertrouwen in zichzelf en het gevoel van veiligheid in de wereld. De gevolgen van huiselijk
geweld en kindermishandeling kunnen een leven lang voortduren.
Vanaf 2013 is de wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling een feit. Dit protocol is de
handleiding voor medewerkers van Accent Nijkerk om de meldcode te hanteren. De professionals
worden ondersteund in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling door
gebruik te maken van een stappenplan. Dit stappenplan biedt de medewerkers van Accent Nijkerk
duidelijkheid wat er van hen wordt verwacht en ondersteunt hen om op verantwoorde wijze het
besluit te kunnen nemen of het doen van een melding bij Veilig Thuis nodig is.
Definitie van kindermishandeling
Onder kindermishandeling wordt verstaan:
- Elke vorm van voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke,
psychische of seksuele aard,
- die de ouder(s)/verzorger(s) of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in
een relatie van afhankelijkheid of onvrijheid staat, actief of passief opdringen,
- waardoor ernstige schade wordt of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige, in de
vorm van fysiek of psychisch letsel.
Hieronder vallen ook verwaarlozing en onthouden van essentiële hulp, medische zorg en
onderwijs en het getuige zijn van huiselijk geweld. Uit onderzoek is gebleken dat het getuige zijn
van geweld tussen de ouder(s)/verzorger(s) (huiselijk geweld) dermate schadelijk is voor de
ontwikkeling van een kind dat hier ‘een vermoeden van kindermishandeling’ gerechtvaardigd is.
Het protocol vormt ook voor deze problematiek de leidraad.
Vormen van kindermishandeling
-

Lichamelijk mishandeling
Lichamelijke verwaarlozing
Psychische mishandeling
Psychische verwaarlozing
Seksueel misbruik
Eergerelateerd geweld
Meisjesbesnijdenis
Huwelijksdwang
Loverboys

Definitie van huiselijk geweld
Onder huiselijk geweld wordt het volgende verstaan:
- Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke- of familiekring van het
slachtoffer wordt gepleegd.
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-

De term huiselijk verwijst niet naar de plaats waar het geweld plaatsvindt, maar naar de
relatie tussen de pleger en slachtoffer, bijvoorbeeld (ex)partner, gezins- en familieleden.
Het geweld kan onder andere fysiek, seksueel en psychisch van aard zijn, maar ook
financiële uitbuiting valt hieronder.

Vormen van huiselijk geweld
-

Partnergeweld
Kindermishandeling
Kinderen als getuige
Ouderenmishandeling
Huiselijk geweld onder allochtonen
Schadelijke traditionele praktijken
Geweld tegen asielzoekers/vluchtelingen

Taak van de school
De taak van de school met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling is het signaleren
en het aankaarten ervan bij de verantwoordelijke instanties. De school is niet verantwoordelijk voor
de verandering van de situatie of voor de hulpverlening. Het is aan te raden dat er op school een
zogenoemde 'overleggroep' wordt ingesteld. Aan deze overleggroep neemt bij Accent Nijkerk de
mentor, de orthopedagoog die reeds bij deze leerling betrokken is (wordt de
aandachtsfunctionaris) en een MT-lid deel. Verder kan de overleggroep op indicatie worden
uitgebreid met o.a. de zorgcoördinator, een van de vertrouwenspersonen of schoolmaatschappelijk
werker/gebiedsteammedeweker.
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STAPPENPLAN
De meldcode bestaat uit 5 stappen. Deze stappen zijn bij Accent Nijkerk uitgebreid met stap 6
(evaluatie) en stap 7 (nazorg). De stappen die hieronder worden beschreven zijn in een bepaalde
volgorde gerangschikt, maar deze volgorde is niet dwingend. Waar het om gaat, is dat op enig
moment in het proces alle stappen zijn doorlopen, voordat besloten wordt wel dan niet hulp in te
zetten of een melding bij Veilig Thuis te doen. Ook zullen stappen soms 2 of 3 keer worden ingezet.
Bij specifieke vormen van geweld, zoals bij eergerelateerd geweld, meisjesbesnijdenis en
huwelijksdwang moeten de stappen nader worden ingekleurd, omdat een andere aanpak nodig kan
zijn (zie bijlage 1). De stappen van de meldcode kunnen ook op ieder moment worden afgesloten.
Stap 1
Signaleren, in kaart brengen en delen
1. Observeren
2. Signalen inventariseren
3. Vertrouwensrelatie met de leerling onderhouden (nooit beloven dat iets geheim blijft)
4. Signalen delen met aandachtsfunctionaris
5. Kindcheck (broertjes/zusjes)
6. Documenteren (werkaantekeningen)
Verantwoordelijkheid ligt bij mentor (1, 2, 3, 4 en 6) en aandachtfunctionaris (5).
Stap 2
Collegiale consultatie
1. Overleggroep formeren
2. Beschikbare informatie bespreken
3. Opstellen plan van aanpak. Hierbij kan worden gedacht aan:
A. In ieder geval een gesprek met de leerling
B. In ieder geval een gesprek met ouder(s)/verzorger(s) (en leerling)
C. Consultatie bij Veilig Thuis (bij twijfel contact met letseldeskundige via Veilig Thuis)
D. In ieder geval, indien nog niet eerder verricht, registratie Verwijsindex
E. De jeugdarts roept de leerling op voor onderzoek (na gesprek ouder(s)/verzorger(s))
F. Hulp en advies van andere organisaties: huisarts, jeugdzorg, politie of ZAT
4. Uitvoeren plan van aanpak onderdeel C, D en/of F (= collegiale consultatie).
5. Informatie bespreken in de overleggroep.
6. Dossier aanmaken waarbij een document wordt aangemaakt met een veiligheidscode die
alleen bij betrokkenen bekend is (Groepsmappen L:\LEERLINGEN\DOSSIERS\DOSSIER PER
LEERLING\Naam leerling\Leerlingbespreking 1338\Specifiek Schooljaar).
7. Documenteren
Verantwoordelijkheid ligt bij de aandachtsfunctionaris (in overleg met mentor).
Stap 3
Gesprek met ouder(s)/verzorger(s) (en leerling)
1. Uitvoeren plan van aanpak onderdeel A, B en indien wenselijk E (in deze volgorde).
A. Een gesprek met de leerling over noodzaak om met ouder(s)/verzorger(s) in gesprek te
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gaan.
B. Een gesprek met ouder(s)/verzorger(s) (en leerling) betreffende delen van zorgen.
Hierbij is het belangrijk de leerling en ouder(s)/verzorger(s) de gelegenheid te geven tot
meedenken, advies geven en eventueel meebeslissen over vervolgstappen.
E. Indien opgenomen in plan van aanpak roept de jeugdarts na het gesprek met
ouder(s)/verzorger(s) (en leerling) de leerling op voor onderzoek (E).
2. Documenteren
Verantwoordelijkheid ligt bij de aandachtsfunctionaris.
Stap 4
Weging van de situatie
1. Informatie bespreken in de overleggroep
2. De eerste vraag van de 5 afwegingsvragen uit het afwegingskader wordt beantwoord.
Afwegingsvraag 1 Vermoeden wegen:
Heb ik nog een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling?
A. Nee
- Afsluiten meldcode met stap 6 evaluatie
- Blijf alert
- Uitzoeken wat er dan wel aan de hand is
B. Bij twijfels
- Contact met Veilig Thuis
C. Ja
- Door naar afwegingsvraag 2 in stap 5
Verantwoordelijkheid ligt bij de aandachtsfunctionaris.
Stap 5
Beslissen aan de hand van het afwegingskader
1. De overige 4 afwegingsvragen uit het afwegingskader worden doorlopen.
Afwegingsvraag 2 Veiligheid:
Is er sprake van acute en/of structurele onveiligheid?
A. Nee  ga verder naar afweging 3
B. Ja of twijfel  melding doen bij Veilig Thuis en nagaan welke hulp nodig is.
Afwegingsvraag 3 Hulp bieden:
Kan ik hulp bieden of organiseren en kan (de dreiging van) huiselijk geweld of
kindermishandeling afgewend worden?
A. Nee of twijfel  melding doen bij Veilig Thuis
B. Ja  verder met afweging 4
Afwegingsvraag 4 Hulp aanvaarden:
Aanvaarden betrokkenen de hulp zoals in afweging 3 afgesproken?
A. Nee  melding doen bij Veilig Thuis
B. Ja  hulp in gang zetten, termijnen afspreken m.b.t. effect en casemanagement en
taken afspreken, vastleggen en uitvoeren en verder met afwegingsvraag 5.
Afwegingsvraag 5 Resultaat:
Leidt de hulp tot resultaat m.b.t. veiligheid, welzijn en/of herstel van de leerling?
A. Nee of twijfel  melding doen bij Veilig Thuis
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B. Ja  hulp afsluiten met vastgelegde afspraken over het monitoren van de veiligheid.
Termijnen en verwachtingen vastleggen.
2. Na het doorlopen van de afwegingsvragen is het belangrijk uitvoering te geven aan hetgeen
uit de vragen naar voren is gekomen. Hierbij kan gedacht worden aan:
- Hulp organiseren indien melden niet noodzakelijk is en de betrokkenen meewerken
aan de (te organiseren) hulp. Hierbij wordt gezorgd voor een warme overdracht.
- Monitoren of de gegeven hulp afdoende is door in contact te blijven met de leerling
en ouder(s)/verzorger(s).
- Bij aanhoudende zorgen opnieuw in overleg met betrokkenen, hulpverlening en/of
Veilig Thuis te gaan of alsnog/weer een melding te doen.
3. Informatie bespreken in de overleggroep
4. Bij melding Veilig Thuis wordt het managementteam (MT) en het intern zorgteam (ZIT) op
de hoogte gesteld.
5. Documenteren
Verantwoordelijkheid ligt bij de aandachtsfunctionaris.
Stap 6
Evaluatie
1. Stand van zaken evalueren in overleggroep
2. Zo nodig (procedures) bijstellen
3. Is de leerling voldoende geholpen?
4. Afsluiten meldcode
5. Documenteren
Verantwoordelijkheid ligt bij de aandachtsfunctionaris (in overleg met mentor).
Stap 7
Nazorg
1. Leerling blijven steunen en volgen
2. Bij opnieuw twijfel/nieuwe signalen; overleggroep opnieuw bijeenroepen/(opnieuw)
melden bij Veilig Thuis
Verantwoordelijkheid ligt bij de aandachtsfunctionaris en mentor.
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STAP 1: SIGNALEREN, IN KAART BRENGEN EN DELEN
Een bron van het vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling kan zijn:
1. Gedragsverandering en/of andere signalen die de leerling laat zien;
2. Iemand (bijvoorbeeld een andere leerling) vertelt u een zorgwekkend verhaal over een
leerling;
3. Een leerling neemt u in vertrouwen over de eigen situatie;
4. Loverboys in de omgeving van de school.
Accepteer huiselijk geweld en kindermishandeling als één van de vele mogelijke oorzaken van
onverklaarbaar/opvallend gedrag van een kind. Bedenk bij signalen van huiselijk geweld en
kindermishandeling dat:
 De meeste signalen stressindicatoren zijn, die ook op iets anders kunnen wijzen.
 Hoe meer signalen, hoe groter de kans is dat er inderdaad sprake is van huiselijk geweld of
kindermishandeling. Vertrouw op uw intuïtie en houd dat niet voor uzelf: praat erover met
de aandachtsfunctionaris.
Ad 1/2:
Als u een vermoeden heeft op grond van signalen of een ander vertelt u een zorgwekkend verhaal
over een leerling dan
 Observeert u of de leerling opvallend gedrag vertoont of onverklaarbare lichamelijke
afwijkingen heeft (zie bijlage 2);
 Inventariseert u de signalen; welke, hoelang, hoe vaak, is er sprake van een plotselinge of
geleidelijke gedragsverandering (zie bijlage 3);
 Ga niet overhaast te werk. Het is belangrijk zorgvuldig te handelen. Overlegt u met mensen
die u informatie kunnen geven over de leerling of de thuissituatie, zoals een collega, een
andere leerkracht die het kind of het gezin kent, de leerkracht die een broertje of zusje in de
klas heeft, zorgcoördinator, vertrouwenspersoon of de schoolmaatschappelijk werker. Houd
in dit stadium het aantal mensen met wie u de vermoedens bespreekt beperkt;
 Blijft u aan de vertrouwensrelatie met de leerling bouwen. U kunt eventueel een gesprek
met de leerling voeren over uw zorgen (zie bijlage 4);
 Bepaalt u een tijdslimiet voor deze fase (maximaal één maand, het moet stoppen!). Betrek
de aandachtfunctionaris tijdig zodat er zorgvuldig te werk wordt gegaan en niet pas dan,
wanneer het voor u ‘zo niet langer kan’.
Ad 3:
Als een leerling u in vertrouwen neemt dan
 Luistert u rustig naar hetgeen de leerling u te vertellen heeft en reageert u niet al te
emotioneel of paniekerig. U neemt de leerling serieus en spreekt uw zorgen uit;
 Noteert u wat het de leerling verteld heeft. Dit worden uw werkaantekeningen;
 Houdt u contact met de leerling en vraagt ook wat de leerling zelf zou willen;
 Maakt u een afspraak over vertrouwelijkheid, maar beloof geen geheimhouding. Beloof dat
u geen volgende stap zult nemen zonder dat met de leerling besproken te hebben. Steun de
leerling in het feit dat het zijn geheim verteld heeft.
 Zie verder ad 1/2.
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Ad 4:
Als er loverboys in de omgeving van de school gesignaleerd zijn dan
 Observeert u of de leerling opvallend gedrag vertoont bijvoorbeeld geobsedeerd door seks,
heeft dure spullen (zie bijlage 2). Let op de omgeving van de school: zijn er loverboys die
meisjes aan het ronselen zijn? Noteer eventueel een kenteken en informeer bij de politie;
 Gaat u in gesprek met de leerling;
 Overlegt u met de aandachtfunctionaris die bijvoorbeeld informatie kan inwinnen bij
politie.
Kindcheck
 In stap 1 wordt door de aandachtsfunctionaris de kindcheck verricht.
 De kindcheck is onderdeel van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De
kindcheck is in eerste instantie bedoeld voor professionals die werken met volwassen
cliënten. Het doel van de kindcheck is dat de professional, in het contact met de volwassen
cliënt, nagaat of zij door hun specifieke problematiek een risico zijn voor de veiligheid van
hun (klein)kinderen om meer kinderen in beeld te brengen die ernstig risico lopen
mishandeld of verwaarloosd te worden. De kindcheck is bedoeld om na te gaan of er risico’s
zijn voor de kinderen die afhankelijk zijn van de betreffende ouder/verzorger. Denk hierbij
aan verslaving, ernstige psychiatrische klachten, partnergeweld, suïcide pogingen en
dergelijke. De kindcheck geldt ook bij broertjes en zusjes van een adolescent waar de
professional contact mee heeft én bij zwangere vrouwen die door hun levensstijl een gevaar
vormen voor hun ongeboren kind. Op basis van de oudersignalen kan een melding gedaan
worden bij Veilig Thuis.
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STAP 2: COLLEGIALE CONSULTATIE











Degene die het eerst een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling heeft
gesignaleerd, meldt dit aan de aandachtsfunctionaris.
Er wordt door de aandachtsfunctionaris een overleggroep geformeerd. Aan deze
overleggroep neemt bij Accent Nijkerk de mentor, de aandachtsfunctionaris en een MT-lid
deel. Indien gewenst kunnen andere disciplines deelnemen.
Er wordt een strategie bepaald, een taakverdeling gemaakt en iemand aangewezen die de
verdere stappen gaat coördineren. Daarbij wordt er een tijdslimiet voor deze fase
afgesproken. Vervolgstappen dienen altijd in de overleggroep afgestemd te worden.
Het doel van deze fase is nog steeds zoveel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de situatie.
Het verschil met fase 1 is dat er nu meer mensen bij betrokken zijn, waardoor meer
informatie beschikbaar kan komen en de verantwoordelijkheid wordt gedeeld.
Bespreek in de overleggroep de informatie die tot nu toe beschikbaar is om vervolgens een
plan van aanpak op te stellen. Er kan gedacht worden aan onderstaande opties. In het plan
van aanpak wordt in ieder geval een gesprek met de leerling (A), een gesprek met de
ouder(s)/verzorger(s) (en leerling) (B) en registratie Verwijsindex (D), indien nog niet eerder
verricht, opgenomen.
In stap 2 worden onderdeel C, D en/of F van het plan van aanpak uitgevoerd.

A. Een gesprek met de leerling over noodzaak om met ouder(s)/verzorger(s) in gesprek te
Gaan (uitvoering bij stap 3)
 Het is belangrijk dat de leerling het belang ziet van een gesprek met ouder(s)/verzorger(s) in
het kader van veiligheid en vervolgstappen.
B. Een gesprek met ouder(s)/verzorger(s) (en leerling) (uitvoering bij stap 3)
 Voer bij voorkeur een gesprek met de ouder(s)/verzorger(s) na instemming van de leerling;
 Overleg binnen de overleggroep, welke persoon het beste met de ouder(s)/verzorger(s) kan
spreken. Uit ervaring blijkt dat bij allochtone ouders, degene die het kind het beste kent
(meestal de mentor), de beste ingang heeft;
C. Een consultatie bij Veilig Thuis
 De aandachtsfunctionaris spreekt met Veilig Thuis
(Gebiedsteams hebben een structureel overleg met Veilig Thuis);
 Deze geeft advies over de verdere stappen die genomen kunnen worden;
 De resultaten van het gesprek met Veilig Thuis worden doorgesproken in de overleggroep.
Naar aanleiding hiervan wordt het plan van aanpak eventueel bijgesteld.
D. Registratie Verwijsindex
 De aandachtsfunctionaris plaatst de leerling in de Verwijsindex.
 De verwijsindex wordt ingezet als samenwerkingsinstrument bij vroegsignalering. Er wordt
een signaal afgegeven indien de professional vanuit een hulpvraag bij een jeugdige
betrokken is. Deze hulpvraag kan betrekking hebben op coördineren van hulp,
ondersteuning in de opvoed- dan wel thuissituatie of als er zorgen zijn met betrekking tot de
lichamelijke, psychische, sociale of cognitieve ontwikkeling van de leerling. Doel hiervan is
om met andere convenantpartijen te komen tot een effectieve gezamenlijke aanpak van de
problemen van leerlingen, in het bijzonder door gebruik te maken van de verwijsindex op
11

grond van de Jeugdwet. Op deze manier wordt er naar gestreefd om in een zo vroeg
mogelijk stadium de samenwerking met en rondom een gezin tot stand te brengen.
E. De jeugdarts roept de leerling op voor onderzoek (uitvoering bij stap 3)
 De jeugdarts kan de leerling oproepen voor onderzoek, nadat de school de zorgen heeft
besproken met de ouder(s)/verzorger(s);
 De jeugdarts onderzoekt de leerling en spreekt met de ouder(s)/verzorger(s);
 De resultaten worden in de overleggroep ingebracht voor zover ze betrekking hebben op
het vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling, rekening houdend met de
privacy van de leerling.
F. Hulp en advies van andere instanties
 Bekijk ook hier welke bijdrage er eventueel nog meer geleverd kan worden door de
verschillende deelnemers aan de overleggroep, bijvoorbeeld jeugdarts of eventueel
schoolmaatschappelijk werk.
 Afhankelijk van de situatie en de contacten die de school heeft, kan het ook hier zinvol zijn
om andere personen/instanties voor advies in te schakelen. Te denken valt bijvoorbeeld aan
de huisarts, jeugdzorg, politie of ZAT. Het kan ook zijn dat deze instanties pas in een latere
fase in beeld komen.
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STAP 3: GESPREK MET OUDER(S)/VERZORGER(S) (EN LEERLING)











Voer een gesprek met de ouder(s)/verzorger(s) bij voorkeur met instemming van de leerling.
Spreek in de overleggroep af wie het gesprek gaat voeren.
Bepaal van tevoren wat het doel is van het gesprek. Vaak is uw zorg delen met de
ouder(s)/verzorger(s) de beste ingang. Het woord kindermishandeling gebruikt u natuurlijk
niet. In een gesprek met ouder(s)/verzorger(s) brengt u alleen naar voren wat u hebt
waargenomen, dus niet uw interpretaties.
Een gesprek met de ouder(s)/verzorger(s) kan vele gevolgen hebben. Zo kan blijken dat de
vermoedens onterecht waren. Sommige ouder(s)/verzorger(s) voelen zich al geholpen als u
hun zorg deelt en u de problemen bespreekbaar maakt. Aan de andere kant kunnen
ouder(s)/verzorger(s) het gesprek ook zien als bewijs van de loslippigheid van hun kind en
van uw bemoeizucht en kan een gesprek averechts werken. Een goede afweging van de
mogelijke gevolgen van een gesprek is dan ook heel belangrijk.
Als ouder(s)/verzorger(s) zeggen ook bezorgd te zijn dan kunt u samen kijken welke
ondersteuning ouder(s)/verzorger(s) kunnen gebruiken. Bij ouder(s)/verzorger(s) die open
staan voor verandering, kan de situatie veranderen door de ondersteuning die ze krijgen. U
zult dat kunnen merken aan het gedrag en/of schoolprestaties van de leerling. Merkt u dat
ouder(s)/verzorger(s) het contact uit de weg gaan of problemen die er duidelijk zijn
ontkennen, dan kunt u dit beschouwen als een extra signaal. In dit geval wordt er contact
met Veilig Thuis opgenomen.
Ga ouder(s)/verzorger(s) niet beschuldigen en probeer ook niet het 'bewijs' van
kindermishandeling boven tafel te krijgen.
Verdiep u bij ouder(s)/verzorger(s) met andere culturele achtergronden of religie extra goed
in de manier waarop u hen het beste kunt benaderen. Vraag hierover eventueel advies bij
Veilig Thuis of bij hulpverleners die uit de dezelfde cultuur als het betreffende gezin
afkomstig zijn. Het is belangrijk om een open houding aan te nemen en de leerling als
gezamenlijk doel te nemen. Daarnaast is het van belang om in het beginstadium op
relatieniveau te gaan zitten, dus eerst een vertrouwensrelatie op te bouwen, voordat u met
de inhoud gaat beginnen. Het is aan te raden een vertrouwd persoon (de mentor) het
gesprek te laten voeren. Als het bijvoorbeeld gaat om seksueel misbruik bij islamitische
gezinnen, zult u goed moeten afwegen wie het best het gesprek kan voeren met de
ouder(s)/verzorger(s). Dit is nog een groot taboe bij deze gezinnen, de eer speelt hier een
belangrijke rol. Dit kan zeer grote gevolgen hebben, vooral voor een meisje. Probeer beide
ouder(s)/verzorger(s) bij het gesprek te betrekken. Wanneer dit niet lukt, vanwege
bijvoorbeeld man/vrouw verhouding, ga dan verder in gesprek met de persoon waar wel
communicatie mee mogelijk is. Veel ouder(s)/verzorger(s) zijn niet bekend met de
hulpverlening. Bij doorverwijzing naar de hulpverlening, moet duidelijk gemaakt worden dat
dit niet betekent dat de kinderen uit huis geplaatst worden.
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STAP 4: WEGING VAN DE SITUATIE
Afwegingsvraag 1 uit het afwegingskader behoort na het doorlopen van stap 1 t/m 3 uit de
meldcode te worden beantwoord, te weten ‘Heb ik nog een vermoeden van huiselijk geweld of
kindermishandeling?’.
1. Er is geen sprake van kindermishandeling
 Afsluiten meldcode met stap 6 evaluatie
 Blijf alert
 Er is een andere reden voor het gesignaleerde gedrag. Zoek uit wat er dan wel
aan de hand is.
2. Er bestaat twijfel over (het vermoeden van) kindermishandeling
 Contact met Veilig Thuis
3. Er bestaat gegrond vermoeden of zekerheid over kindermishandeling
 Er is geconstateerd dat er een gegrond vermoeden of zekerheid over kindermishandeling
bestaat. Dit betekent door naar afwegingsvraag 2 in stap 5.
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STAP 5: BESLISSEN AAN DE HAND VAN HET AFWEGINGSKADER
In stap 5 worden de overige 4 afwegingsvragen uit het afwegingskader doorlopen:
Afwegingsvraag 2 Veiligheid: is er sprake van acute en/of structurele onveiligheid?
A. Nee  ga verder naar afweging 3
B. Ja of twijfel  melding doen bij Veilig Thuis en nagaan welke hulp nodig is
Afwegingsvraag 3 Hulp bieden: kan ik hulp bieden of organiseren en kan (de dreiging van)
huiselijk geweld of kindermishandeling afgewend worden?
A. Nee of twijfel  melding doen bij Veilig Thuis
B. Ja  verder met afweging 4
Afwegingsvraag 4 Hulp aanvaarden: aanvaarden betrokkenen de hulp zoals in afweging 3
afgesproken?
A. Nee  melding doen bij Veilig Thuis
B. Ja  Hulp in gang zetten, termijnen afspreken m.b.t. effect en casemanagement en
taken afspreken, vastleggen en uitvoeren en verder met 5.
Afwegingsvraag 5 Resultaat: leidt de hulp tot resultaat m.b.t. veiligheid, welzijn en/of
herstel van de leerling?
A. Nee of twijfel  melding doen bij Veilig Thuis
B. Ja  hulp afsluiten met vastgelegde afspraken over het monitoren van de veiligheid.
Termijnen en verwachtingen vastleggen.
Deze 4 afwegingsvragen zijn de gedetailleerde uitwerking van onderstaande 2 vragen:
1. Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?
2. Is hulpverlening (ook) mogelijk?
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Het is van belang dat in stap 5 beide beslissingen in deze volgorde worden genomen. De
aandachtsfunctionaris vraagt zich eerst af of melden bij Veilig Thuis noodzakelijk is, aan de hand
van de uitkomsten van stap 4 over de mate van ernst van de gesignaleerde (dreiging van) huiselijk
geweld of kindermishandeling en het afwegingskader. Wanneer melden volgens het
afwegingskader noodzakelijk is, zal de tweede beslissingsvraag over een eventuele hulp en aan
welke voorwaarden deze moet voldoen, in overleg met Veilig Thuis beantwoord worden.
Bij een melding bij Veilig Thuis wordt het managementteam (MT) en het intern zorgteam (ZIT) op
de hoogte gesteld.
Melding bij Veilig Thuis
 De melding wordt door de aandachtsfunctionaris verricht.
 De aandachtsfunctionaris kan bij twijfel met Veilig Thuis overleggen wanneer het moment is
aangebroken om een melding te doen en of deze melding open dan wel anoniem gedaan zal
worden.
 Indien er een open melding wordt gedaan, wordt dit in Profijt gedocumenteerd.
 Na de melding ligt de verantwoordelijkheid voor het op gang brengen van hulpverlening
mede bij Veilig Thuis. Er moet rekening gehouden worden met de tijd die Veilig Thuis nodig
heeft om informatie te verzamelen en mensen te mobiliseren.
 De melder wordt op de hoogte gesteld van stappen die gezet worden met inachtneming van
de privacy van het gezin. Het gaat hier om vrijwillige hulpverlening. Als dat niet lukt, terwijl
de situatie ernstig blijft, zal Veilig Thuis de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen zie
bijlage 5).
Hulp aan ouder(s)/verzorger(s)
 In overleg met de leerling en eventueel na overleg met Veilig Thuis kan hulp aan
ouder(s)/verzorger(s) en/of de leerling worden aangeboden c.q. verwijzing worden gedaan
in overleg met een medewerker van het gebiedsteam.
 Als ouder(s)/verzorger(s) het probleem onderkennen en mee willen werken aan verandering
van hun situatie, kan de overleggroep adviezen geven en doorverwijzen naar instanties voor
hulpverlening. Het is belangrijk dat men kennis heeft van de sociale kaart in de omgeving.
 Als ouder(s)/verzorger(s) geen hulp willen aanvaarden of hulp leidt niet tot resultaat m.b.t.
veiligheid, welzijn en/of herstel kan een melding bij het Veilig Thuis worden gedaan.

16

STAP 6: EVALUATIE












De overleggroep evalueert datgene wat er is gebeurd en de procedures die zijn gevolgd.
Is de leerling voldoende geholpen? Zo nee, welke stappen zijn er nog nodig om de leerling
verder te helpen?
Er wordt op schrift vastgelegd hoe er is gewerkt (stappen, acties, besluiten).
Het is van belang om van tevoren vastgestelde tijdstippen met directbetrokkenen
betreffende een tussentijdse evaluatiebijeenkomst te plannen.
Als bij de evaluatie (of in een eerder stadium), blijkt dat er op school onvoldoende kennis
aanwezig is over huiselijk geweld en kindermishandeling kan worden besloten om
bijscholing daarover te gaan volgen. Het is van belang om regelmatig kennis, kunde en
houding ten aanzien van huiselijk geweld en kindermishandeling op te frissen.
In de evaluatiefase kan ook worden bekeken of de school voldoende aandacht besteedt aan
de weerbaarheid van de leerlingen tegen huiselijk geweld en kindermishandeling.
Zo nodig wordt de zaak ook doorgesproken met andere betrokkenen, zoals interne en
externe betrokkenen.
Zo nodig worden verbeteringen in afspraken en/of procedures aangebracht.
Als gebleken is dat het vermoeden niet gegrond was, kunnen de werkaantekeningen
worden vernietigd en kan het dossier met betrekking tot de leerling afgesloten worden.
De overleggroep besluit welke informatie in Profijt wordt vastgelegd. Ouder(s)/verzorger(s)
hebben recht op inzage in Profijt.
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STAP 7: NAZORG












Los van de gekozen weg blijft de mentor zeker vier maanden na evaluatie het gedrag van de
leerling nauwkeurig volgen;
Blijf de leerling steunen;
Indien er aanleiding toe is, roept de mentor samen met de aandachtsfunctionaris de
overleggroep opnieuw bij elkaar (stap 2);
Bij blijvende twijfel worden signalen steeds bij Veilig Thuis gemeld;
Het kan gebeuren dat de hulpverlening anders loopt dan de school had verwacht. Het is dan
belangrijk dat de leden van de overleggroep elkaar ondersteunen in het omgaan met
gevoelens van machteloosheid en teleurstelling die hiermee gepaard kunnen gaan.
Nazorg is bij huiselijk geweld en kindermishandeling essentieel. Na de melding begint het
vaak pas voor de leerling; het verhaal moet soms nog worden herhaald bij de politie, bij de
Raad voor de kinderbescherming, bij jeugdzorg e.d.
Nazorg kan niet alleen voor de leerling, maar ook voor andere betrokkenen binnen de
school nodig zijn. Denk hierbij, behalve aan bijvoorbeeld de mentor en/of degene die
gesprekken met de leerling heeft gevoerd, ook aan vrienden of vriendinnen van de leerling
die van de situatie op de hoogte zijn.
Het belang van het bieden van ondersteuning aan de leerling moet niet onderschat worden.
Veel mensen die in hun jeugd mishandeld of misbruikt zijn, hebben het gered doordat
andere volwassenen zich om hen bekommerden.
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BIJLAGE 1
Kennis van specifieke vormen van geweld
De belangrijkste kennis van specifieke vormen van geweld betreft eergerelateerd geweld,
huwelijksdwang of achterlating en meisjesbesnijdenis. In situaties waar sprake kan zijn van deze
specifieke vormen van geweld is het van belang om niet op de standaardwijze de stappen van de
meldcode te doorlopen. Een direct gesprek met de betreffende ouder(s) of familieleden kan het de
leerling of een volwassene in acuut gevaar brengen.
Indien er binnen Accent Nijkerk vermoedens zijn van eergerelateerd geweld, huwelijksdwang of
achterlating en meisjesbesnijdenis worden de volgende stappen genomen:
1. Informeren van de aandachtsfunctionaris
2. Samen besluiten welke externe deskundige(n) geraadpleegd moet worden. Hierbij valt te
denken aan bijvoorbeeld het gebiedsteam, politie of Veilig Thuis.
3. Met de externe deskundige wordt nagegaan welke stappen genomen kunnen worden,
waarbij de veiligheid van de betrokkenen steeds opnieuw met de deskundige wordt
gewogen. Indien nodig kunnen de stappen binnen een zéér korte tijd doorlopen worden.
4. Denk aan een veiligheids- en/of ontsnappingsplan.
5. Blijf zo veel mogelijk in gesprek met de leerling en vraag na wat de ernstig mogelijke
consequenties zijn als bepaalde stappen genomen worden.
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BIJLAGE 2
Signalenlijst huiselijk geweld en kindermishandeling (12-18 jaar)
Voorwoord
Als kinderen mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt worden, kunnen ze signalen uitzenden. Het
gebruik van een signalenlijst kan zinvol zijn, maar biedt ook een zekere mate van schijnzekerheid.
De meeste signalen zijn namelijk stressindicatoren, die aangeven dat er iets met het kind aan de
hand is. Dit kan ook iets anders zijn dan huiselijk geweld en kindermishandeling (echtscheiding,
overlijden van een familielid, enz.). Hoe meer signalen van deze lijst een kind te zien geeft, hoe
groter de kans dat er sprake zou kunnen zijn van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het is niet
de bedoeling om aan de hand van een signalenlijst het ‘bewijs’ te leveren van de
kindermishandeling. Het is wel mogelijk om een vermoeden van kindermishandeling meer te
onderbouwen naarmate er meer signalen uit deze lijst geconstateerd worden. Een goed
beargumenteerd vermoeden is voldoende om in actie te komen.
1. Psychosociale signalen
Ontwikkelingsstoornissen
• regressief gedrag
• ouwelijk gedrag
Relationele problemen
Ten opzichte van de ouder(s)/verzorger(s)
• totale onderwerping aan de wensen van de ouder(s)/verzorger(s)
• sterk afhankelijk gedrag ten opzichte van de ouder(s)/verzorger(s)
• angst voor ouder(s)/verzorger(s)
Ten opzichte van andere volwassenen
• bevriezing bij lichamelijk contact
• allemansvriend
• lege blik in ogen en vermijden van oogcontact
• waakzaam, wantrouwend
Ten opzichte van leeftijdsgenoten
• is niet geliefd bij leeftijdsgenoten
• wantrouwend
Gedragsproblemen
'acting out gedrag'
• weglopen
• crimineel gedrag
• agressief gedrag
• alcohol- en/of drugsmisbruik
'acting in gedrag'
• in zichzelf gekeerd, somber
• extreem verantwoordelijkheidsgevoel
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• passief, meegaand, apathisch
• labiel, nerveus, gespannen
• angstig
• zelfverwondend gedrag
• suïcidaal gedrag
• plotselinge gedragsverandering
• niet tonen van gevoelens, zelfs niet bij lichamelijke pijn
• slaapstoornissen
• vermoeidheid, lusteloosheid
• schuld- en schaamtegevoelens
• bedplassen
• negatief zelfbeeld
• anorexia of boulimia
2. Signalen die specifiek zijn voor de schoolsituatie
• plotselinge achteruitgang in schoolprestaties
• vaak absent
• spijbelen
• geheugen- en/of concentratieproblemen
• faalangst
• niet willen uitkleden voor de gymles
3. Medische signalen
Lichamelijke kenmerken (specifiek voor lichamelijke mishandeling)
• blauwe plekken
• krab-, bijt- of brandwonden
• botbreuken
• littekens
Overige medische signalen
• klein voor leeftijd
• psychosomatische klachten (buikpijn, misselijkheid, hoofdpijn, etc.)
• vertraagd intreden van de puberteit
• matige algehele gezondheidstoestand
4. Kenmerken ouders/gezin
Ouder-kind relatiestoornis
• ouder heeft irreële verwachtingen ten aanzien van de leerling
• ouder toont weinig belangstelling voor de leerling
Signalen ouder
• geweld in eigen verleden
• apathisch en (schijnbaar) onverschillig
• onzeker, nerveus en gespannen
• onderkoeld brengen van eigen emoties
• negatief zelfbeeld
• steeds naar andere artsen/ziekenhuizen gaan ('shopping’)
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• afspraken niet nakomen
• aangeven het bijna niet meer aan te kunnen
Gezinskenmerken
• multi-probleem gezin
• ouder die er alleen voorstaat
• regelmatig wisselende samenstelling van gezin
• isolement
• vaak verhuizen
• sociaal-economische problemen: werkloosheid, slechte behuizing, migratie, etc.
• veel ziekte in het gezin
• draaglast gezin gaat draagkracht te boven
• geweld wordt gezien als middel om problemen op te lossen
5. Specifieke signalen bij seksueel misbruik
Lichamelijke kenmerken
• verwondingen aan genitaliën
• vaginale infecties en afscheiding
• jeuk bij vagina en/of anus
• problemen bij het plassen
• recidiverende urineweginfecties
• pijn in de bovenbenen
• pijn bij lopen en/of zitten
• seksueel overdraagbare ziekten
• zwangerschap
• abortus
Relationele problemen
• angst voor mannen of vrouwen in het algemeen of voor een man of vrouw in het
bijzonder
• sterk verzorgend gedrag (parentificatie)
Gedragsproblemen
• afwijkend seksueel gedrag
• excessief en/of dwangmatig masturberen
• seksueel agressief en dwingend gedrag ten opzichte van anderen
• promiscuïteit/prostitutie
• seksualiseren van alle relaties
• extreem teruggetrokken en geremd seksueel gedrag
• angst voor mogelijke homoseksualiteit
• angst voor zwangerschap
• negatief lichaamsbeeld: ontevredenheid over, boosheid op of schaamte voor eigen
lichaam
• schrikken bij aangeraakt worden
• houterige motoriek (onderlichaam 'op slot')
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6. Loverboys
Gedrag/houding
Een meisje dat in de prostitutie zit:
• heeft opeens afwijkende normen en lijkt opeens alleen maar bezig te zijn met seks
• heeft plotseling belangstelling voor bepaalde jongens, heeft veel nieuwe contacten, gaat om met
‘ouderen’
• stelt zich extra sociaal wenselijk op (om toch maar niet te veel op te vallen)
• heeft weinig of steeds minder binding met thuis
• wisselt snel van emoties, is weinig flexibel, ziet niet hoe zij situaties kan veranderen
Uiterlijk en fysieke gesteldheid
• ziet er vermoeid uit, is vermagerd (deze meiden moeten erg hard werken en natuurlijk
ook vaak ’s avonds en ’s nachts)
• ziet er anders gekleed uit, ziet er qua make-up anders uit, ziet er juist heel verzorgd en
erg uitdagend uit (meer conform de andere wereld waarin zo’n meisje op dat moment
functioneert)
• heeft psychosomatische klachten (schreeuw om aandacht)
• zelfverwonding (verbergt dit of loopt er mee te koop, schreeuw om aandacht)
Houding ten opzichte van zichzelf
• heeft een lage zelfwaardering, heeft een weinig realistisch zelfbeeld
• is snel te beïnvloeden, durft/kan geen grenzen aangeven
• is somber
Gedrag (algemeen)
• drinkt, blowt, eet slecht
• heeft veel geld of dure spullen: gekregen van de loverboy
• gaat extreem vaak uit, in werkelijkheid misschien niet verder dan haar werkplek
• hangt veel op straat rond: daar zijn de vrienden te vinden die de leemte van thuis moeten
opvullen
• is overdreven vrolijk: om te maskeren wat er werkelijk speelt
• trekt zich terug, heeft plotselinge huilbuien, heeft woede-uitbarstingen
• vertelt overdreven verhalen: stoer doen, zoeken naar aandacht
• vertoont op verschillende plekken totaal ander gedrag: leeft ook in verschillende werelden
• gaat onregelmatig naar school: heeft andere bezigheden of is te moe om na gewerkt te
hebben ook nog naar school te gaan
• heeft thuis veel problemen
• vertoont wegloopgedrag
• vermijdt het onderwerp prostitutie of projecteert op anderen

7. Specifieke signalen voor jongeren die getuige zijn van huiselijk geweld
Gedragsproblemen
•agressie: kopiëren van gewelddadig gedrag van de ouder (sommige jongeren, m.n. jongens
kopiëren hun vaders gedrag door hun moeder of jongere broertjes/zusjes of verkering te slaan)
• alcohol- of drugsgebruik
• opstandigheid
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• angst
• somberheid
• negatief zelfbeeld
• passiviteit en teruggetrokkenheid
• zichzelf beschuldigen
• verlegenheid
• suïcidaliteit
Problemen in sociaal gedrag en competentie
• sociaal isolement: proberen thuissituatie geheim te houden en ondertussen aansluiting te vinden
met leeftijdsgenoten (zonder ze mee naar huis te nemen)
• wantrouwen ten aanzien van de omgeving
• gebrek aan sociale vaardigheden
Schoolproblemen
• schooluitval
• moeite met concentreren
• overcompenseren (opvallend extra inzet op school)
Overige signalen van huiselijk geweld zijn o.a.:
• angstige indruk
• slaafs nederig gedrag
• schrikachtig, verdrietig en/of apathisch
• moeite met oogcontact
• overal verantwoording over afleggen
• weigeren van hulp of gesprekken
• onverzorgd verwaarloosd uiterlijk
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BIJLAGE 3
Observatiepunten
Vragen over ‘opvallend gedrag van een leerling’
Naam leerling
Leeftijd
Klas
Ingevuld door
Datum

:
:
:
:
:

1. Sinds wanneer vertoont de leerling opvallend gedrag?

2. Het opvallende gedrag bestaat uit:

3. Hoe is de verhouding tot de medeleerlingen? (vrienden, watvoor groep, een vriend(in))

4. Hoe is de verhouding tot de mentor en andere docenten? (eventueel verschil
mannelijke/vrouwelijke docenten)

5. Hoe is de uiterlijke verzorging van de leerling, zoals kleding (draagt leerling plotseling dure
kleding, sieraden)?
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6. Hoe is het contact tussen school en ouder(s)/verzorger(s)?

7. Zijn er bijzonderheden over het gezin te melden?

10. Is er de laatste tijd iets in het gedrag of in de situatie van de leerling veranderd?

11. Wat is er bij u bekend over eventuele broertjes en zusjes?

12. Wat zijn de schoolresultaten?

Volgens de Wet op Persoonsregistraties hebben ouders het recht op inzage en correctie in het dossier van hun kind. Daarom dienen
gegevens in het dossier zorgvuldig en zo objectief mogelijk te worden beschreven. Werkaantekeningen zijn geen onderdeel van het
dossier en niet ter inzage voor ouders. Het is daarom belangrijk zeer zorgvuldig om te gaan met deze werkaantekeningen. Zet deze
niet op naam. Zodra het mogelijk is, is het de bedoeling de werkaantekeningen te vernietigen.
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BIJLAGE 4
Aandachtspunten voor een gesprek met een leerling


















Als een leerling u in vertrouwen neemt, beloof dan nooit absolute geheimhouding. U kunt
wel beloven geen stappen te zullen zetten zonder dat met hem/haar te bespreken.
Steun de leerling in het feit dat hij/zij zijn/haar geheim aan u heeft verteld.
Vertel dat de leerling niet de enige is die dit overkomt en dat hij/zij zelf geen schuld heeft
aan de ontstane situatie. Vaak maken daders meerdere slachtoffers. Wees daar alert op.
Probeer een zo duidelijk mogelijk beeld van de situatie te krijgen, zonder de leerling uit te
horen. Accepteer in eerste instantie dat de leerling nog niet meteen alles durft te vertellen,
maar kom daar later wel op terug.
Vraag wie hier nog meer van op de hoogte zijn en van wie de leerling steun krijgt.
Sommige leerlingen vinden het prettig als een vriend(in) bij het gesprek aanwezig is. Vaak
weet die al wat er aan de hand is en kan tijdens het gesprek de leerling ondersteunen en
eventueel aanvullingen en verduidelijkingen geven.
Ga na of de situatie op school veilig is voor de leerling.
Maak samen met de leerling een veiligheidsplan wanneer ruzies thuis hevig zijn. Daarin is
opgenomen hoe de leerling zich dan het beste in veiligheid kan brengen (bijvoorbeeld naar
zijn/haar kamer gaan, naar buren, vriend(in)).
Zeg dat u wilt helpen, maar kom niet meteen met oplossingen.
Ga zoveel mogelijk uit van wat de leerling zelf wil en zelf aangeeft. Probeer steeds in te
schatten hoe ver de leerling is en wat hij of zij al aankan.
Als u merkt dat de leerling u niet in vertrouwen durft te nemen, vraag dan of hij/zij liever
met iemand anders binnen de school zou willen praten.
Spreek een volgend gesprek af met de leerling.
Zorg ervoor dat u de leerling tijdig verwijst naar een hulpverleningsinstantie.
Sommige leerlingen vinden het prettig om iets te lezen over hun situatie.
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BIJLAGE 5
Informatie Veilig Thuis, jeugdzorg/gebiedsteam en Raad voor de Kinderbescherming
Veilig Thuis
Veilig Thuis streeft ernaar zo laagdrempelig mogelijk te werken en kan telefonisch worden
benaderd door allerlei mensen die zich zorgen maken over de situatie van bepaalde kinderen. Dit
kunnen mensen zijn die beroepshalve met kinderen te maken hebben, maar ook buren of
familieleden. Voor beroepsbeoefenaren, zoals artsen, gedragswetenschappers en JGZmedewerkers, is het mogelijk om anoniem te melden. Via het Veilig Thuis wordt de naam van de
melder dan niet bekend gemaakt bij het kind, diens gezin of derden. Na een telefonisch contact zijn
er drie mogelijkheden:
1. Advies
Hierbij worden geen gegevens geregistreerd over het betreffende kind of gezin. Veilig Thuis komt
niet in actie in de richting van cliënten.
2. Consult
Ook dit richt zich op degene die belt. Het consult richt zich op het uitvoeren van een advies. De
consultvrager wordt begeleid in de, op advies van Veilig Thuis, te nemen stappen. Er wordt geen
actie ondernomen door Veilig Thuis richting cliënt en er worden geen gegevens over cliënten
geregistreerd. Er kan wel een dossier op naam van de consultvrager worden aangelegd.
3. Melding
Hierbij neemt Veilig Thuis alle gegevens op over het kind of het gezin waar melding over wordt
gemaakt. Hierop volgt intern een intakeoverleg, waarbij een vertrouwensarts aanwezig is. In dit
overleg wordt besloten of Veilig Thuis verantwoordelijkheid moet nemen voor de gemelde situatie.
De melder krijgt bericht of de zaak is aangenomen en Veilig Thuis verantwoordelijkheid neemt.
Uitgangspunt bij een melding is om zo min mogelijk buiten de ouder(s)/verzorger(s) om te opereren
en zo snel mogelijk contact te leggen met hen zelf (binnen vier tot zes weken). Alleen indien het
belang van het kind zich hiertegen verzet wordt dit contact uitgesteld en in eerste instantie
huisarts, school e.d. benaderd.
De introductie van het afwegingskader kan niet los gezien worden van (ontwikkelingen in) de
werkwijze van Veilig Thuis. Deze werkwijze houdt onder meer in dat Veilig Thuis bij elke melding
(door middel van triage) beoordeelt welke wijze van afhandelen gewenst is. Veilig Thuis start dus
niet per definitie een onderzoek. Het doen van een melding bij Veilig Thuis betekent ook niet dat
Veilig Thuis de hulpverlening overneemt. Per casus bekijkt Veilig Thuis wat er nodig is om de
veiligheid te herstellen en welke hulpverlening nodig is. Hierbij overlegt Veilig Thuis altijd met de
beroepskracht die een melding doet. Beroepskrachten kunnen, in het kader van de adviesfunctie,
ook nog steeds van Veilig Thuis ondersteuning krijgen bij het doorlopen van de stappen van de
meldcode. De rol van Veilig Thuis wordt uitgebreider beschreven in de afzonderlijke factsheet ‘De
radarfunctie van Veilig Thuis’. In dit Basisdocument wordt regelmatig gewezen op het belang dat
beroepsgroepen bij de uitwerking van een afwegingskader samenwerking zoeken en afstemmen
met Veilig Thuis, zodat de invulling van het afwegingskader dat de beroepsgroep voorstaat over en
weer goed verstaan wordt. De inhoudelijke verantwoordelijkheid, inclusief het vaststellen van het
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afwegingskader is voorbehouden aan de beroepsgroep zelf.
Drie categorieën melders
1. Professionele hulpverleners
Personen die een directe hulpverleningsrelatie hebben met het kind, de jongere of het gezin; zij zijn
werkzaam binnen een instelling voor (jeugd)hulpverlening, jeugdbescherming of GGZ.
2. Beroepsbeoefenaren
Personen die beroepshalve met het kind, de jongere of het gezin in aanraking komen (zoals
leerkrachten, kinderopvangmedewerkers, huisartsen, consultatiebureaumedewerkers,
jeugdartsen/ sociaalverpleegkundigen en politie).
3. Melders uit het informele circuit
Personen die niet beroepshalve met het kind, de jongere of het gezin contact hebben (zoals familie,
buren, kennissen).
Anonimiteit
Zowel personen uit het informele circuit als beroepsbeoefenaren kunnen anoniem blijven voor het
gemelde gezin. Dit betekent dat aan ouder(s)/verzorger(s) of derden niet bekend wordt gemaakt
wie de melding heeft gedaan. Vanuit Veilig Thuis zal wel met de melder de (on)mogelijkheden van
een dergelijke anonieme melding worden besproken.
Professionele hulpverleners kunnen niet anoniem ten opzichte van het gezin melden (tenzij de
veiligheid van het kind of van de melder dit legitimeert).
Informatieplicht
De ouder(s)/verzorger(s) worden binnen vier of uiterlijk zes weken na de melding, door Veilig Thuis
op de hoogte gesteld van de melding, tenzij dit gevaarlijk wordt geacht voor het betrokken kind.
Gemelde jeugdigen boven 16 jaar worden rechtstreeks door Veilig Thuis geïnformeerd over de
melding. Betreft het kinderen tussen 12 en 16 jaar dan worden zijzelf en de ouder(s)/verzorger(s)
geïnformeerd (ter nadere beoordeling door Veilig Thuis en afhankelijk van de ingeschatte
‘mondigheid’ van het kind).
Informanten
Veilig Thuis kan in het kader van ‘onderzoeken en beoordelen van een melding’ besluiten om
informatie in te winnen over een kind of gezin bij personen die beroepshalve met hen in aanraking
komen. De gegevens die deze informanten verstrekken worden opgenomen in het dossier. Met de
informant wordt door Veilig Thuis altijd besproken of de gegeven informatie open besproken mag
worden met het betrokken gezin.
NB: Personen uit het informele circuit worden niet geraadpleegd.
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Jeugdzorg en Gebiedsteam
De jeugdzorg biedt informatie, advies, begeleiding en hulp aan jongeren tot 18 jaar en hun ouder(s)
en/of verzorger(s) of andere betrokkenen op psychosociaal of opvoedkundig gebied. Daarnaast zijn
de gebiedsteams de toegang tot de geïndiceerde jeugdhulpverlening en zorgen, indien nodig, voor
een adequate doorverwijzing naar andere vormen van zorg. Wanneer men zich als overleggroep
zorgen maakt over een leerling kan men hem/haar en/of de ouder(s)/verzorger(s) doorverwijzen
naar het desbetreffende gebiedsteam als de ouder(s)/verzorger(s) zelf hulp willen. Indien uit de
aanmelding blijkt dat er een hulpvraag is, volgt een screening. In dit gesprek wordt samen met de
cliënt bekeken wat de problemen zijn en wat de hulpvraag is. Van dit gesprek wordt een verslag
gemaakt. Het screeningsverslag wordt intern besproken in een multidisciplinair team. Hier wordt
beoordeeld welke hulp nodig is. Er wordt een advies gegeven over het vervolgtraject. Dit advies
wordt met de cliënt besproken. Wanneer er geen vrijwillige hulpverlening op gang komt, dan wordt
besproken met de overleggroep hoe de jongere het beste geholpen kan worden en of een
onderzoek door Veilig Thuis of de Raad voor de Kinderbescherming nodig is.
Raad voor de Kinderbescherming
De missie van de Raad voor de Kinderbescherming: "De Raad voor de Kinderbescherming komt op
voor de rechten van het kind, van wie de ontwikkeling en opvoeding worden bedreigd. De Raad
schept voorwaarden om die bedreiging op te heffen of te voorkomen. De Raad doet onderzoek,
adviseert in juridische procedures en kan maatregelen of sancties voorstellen".
De Raad voor de Kinderbescherming is een overheidsorganisatie, die de wettelijke bevoegdheid
heeft om aan de rechter beschermende maatregelen te vragen ten behoeve van kinderen.
Wanneer de ontwikkeling van een kind in het gedrang komt, kan de Raad een onderzoek instellen
naar de omstandigheden waarin de jongere zich bevindt. Uit dit onderzoek kan een advies volgen
voor vrijwillige hulpverlening aan het gezin. Als de problemen niet (meer) met vrijwillige hulp
kunnen worden opgelost of als het gezin deze hulp niet wil aanvaarden, dan kan de Raad aan de
rechter vragen om de hulpverlening verplicht te stellen. De rechter kan dan een maatregel van
kinderbescherming opleggen, waarmee het gezag van de ouder(s) wordt beperkt of ontnomen. Een
medewerker van een (gezins)voogdijinstelling wordt aangesteld om het gezin te begeleiden.
Als er sprake is van een ernstige situatie kan de Raad de rechter verzoeken om een maatregel van
voorlopige ondertoezichtstelling (al dan niet met het verzoek om een machtiging uithuisplaatsing)
of voorlopige voogdij uit te spreken. In dit geval is de Raad gelegitimeerd om acuut in te grijpen in
een gezinssituatie om de belangen van de kinderen veilig te stellen. Bijna altijd zal dan sprake zijn
van een plaatsing van de jongere elders.
De Raad voor de Kinderbescherming heeft naast de hierboven beschreven kerntaak van
bescherming nog twee kerntaken, namelijk bij (echt)scheiding de rechter desgevraagd adviseren
over het ouderlijk gezag en de omgangsregeling en advisering aan de officier van justitie of de
kinderrechter in strafzaken van minderjarigen over een opvoedkundig verantwoorde straf.
Hét meldpunt voor (vermoedelijke) kindermishandeling is Veilig Thuis. Indien gewenst zal Veilig
Thuis de melding doorgeleiden naar de Raad. Alleen in acute- en (levens)bedreigende situaties is
rechtstreeks bij de Raad melden mogelijk Gebiedsteams en Veilig Thuis.
30

BIJLAGE 6
Omgaan met privacy
Tijdens het uitvoeren van de stappen in het protocol is het belangrijk dat er zorgvuldig wordt
gehandeld. Er is immers sprake van persoonlijk informatie over kinderen en gezinnen. De Wet op
de Jeugdzorg (2005) geeft de gedragslijnen aan over het inzagerecht. Een ouder en/of wettelijk
vertegenwoordiger (bijvoorbeeld een voogd) heeft het recht om het dossier van zijn/haar kind in te
zien. Jongeren tussen de 12 en 16 jaar hebben gedeeltelijk recht op inzage en vanaf 16 jaar heeft
een jongere recht op inzage. Inzage kan worden geweigerd wanneer het belang van het kind, de
melder en/of informant wordt geschaad.
Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving (AVG) van kracht geworden. De AVG is een
algemeen kader dat niet inspeelt op specifieke situaties, zoals een vermoeden van
kindermishandeling. Daarom geldt als algemene regel dat een specifieke wet voor een bepaalde
sector prevaleert boven de algemene norm van de AVG. Dat geldt dus bijvoorbeeld voor de Wetten
PO, VO, Leerplichtwet etc. De wet Meldcode gaat dus ook voor de AVG. Het recht om dossier aan te
maken en te melden bij Veilig Thuis is dus onverminderd van toepassing.
Aandachtspunten bij het omgaan met privacy
- Betrek bij een overleg niet te veel mensen.
- Zorg dat informatie over kinderen en gezinnen altijd binnenshuis blijft.
- Contact met andere instellingen kan alleen na toestemming van de ouder of wettelijk
vertegenwoordiger. Contact met andere instellingen zonder toestemming kan alleen
anoniem. Het gezin of kind mag dan niet bekend worden gemaakt.
- Een uitzondering hierop is het contact met Veilig Thuis. Dit kan zonder toestemming van
ouder(s)/verzorger(s).
- Wees zorgvuldig met schriftelijke informatie. Ouder(s)/verzorger(s) hebben recht op inzage
in verslagen, formulieren en observatieverslagen. Alleen als het werkaantekeningen zijn,
hebben ouder(s)/verzorger(s) geen inzagerecht.
- Schrijf alsof ouder(s)/verzorger(s) over uw schouder meekijken. Beschrijf waarneembaar
gedrag en wees voorzichtig met interpretaties.
- Als ouder(s)/verzorger(s) een verslag willen inzien, kunt u voorstellen om het samen met
hen te lezen. Erover te praten en waar nodig toe te lichten. Daarna kan een kopie worden
meegegeven. Een andere mogelijkheid is om de belangrijkste punten uit het verslag en
afspraken tijdens het gesprek op papier te zetten en aan de ouder(s)/verzorger(s) te geven.
Dit vormt tegelijk een leidraad voor eventuele volgende gesprekken met
ouder(s)/verzorger(s).
- Schriftelijke informatie moet goed worden opgeborgen in een afsluitbare kast.
- Informatie die niet (meer) relevant is moet worden vernietigd of aan ouders worden
meegegeven.
- Schriftelijke informatie mag niet zonder toestemming van ouder(s)/verzorger(s) aan derden
worden verstuurd. Eén uitzondering hierop vormt Veilig Thuis.
- Schriftelijke informatie die de instelling van derden ontvangt, moet ook met toestemming
van de ouder(s)/verzorger(s) zijn verstuurd. Als dit niet zo is, is het verstandig de informatie
terug te sturen.
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BIJLAGE 7
Meldplicht en meldrecht in relatie tot beroepsgeheim
Door methodisch te handelen worden de leerling en ouder(s)/verzorger(s) op een open en
transparante wijze mee genomen in de signalen, zorgen, stappen en afwegingen welke in het
signaleringsproces worden gedaan. Indien de zorg niet kan worden weggenomen of (nog)
ouder(s)/verzorger(s) niet in staat zijn om hulp te accepteren, kan er een situatie ontstaan dat het
beroepsgeheim doorbroken moet worden. Dit is het geval wanneer de signalen het vermoeden
geven van huiselijk geweld of kindermishandeling en de zorgen niet weg genomen worden of niet
goed geduid kunnen worden. Veilig Thuis is de organisatie dit de situatie verder kan onderzoeken.
Meldplicht
Bij situaties van acute onveiligheid, structurele onveiligheid, disclosure of onduidelijkheid in de
situatie is het wettelijk noodzakelijk bij Veilig Thuis een melding te doen. Wanneer zelf hulp bieden
of organiseren mogelijk is zal in overleg met Veilig Thuis worden vastgesteld wie en hoe deze hulp
wordt vormgegeven en uitgevoerd.
Meldrecht
Wanneer er geen sprake is van acute- of structurele onveiligheid dan kan vanuit het meldrecht nog
steeds een melding worden gedaan bij Veilig Thuis. De Wet meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling geeft professionals het recht om zónder toestemming van betrokkenen een
melding te doen bij Veilig Thuis en daarmee vertrouwelijke informatie te delen zonder
toestemming van de betrokkenen. Dit meldrecht is opgenomen in de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning van 2015 (art. 5.2.6 WMO). Voorwaarde is wel dat afweging zorgvuldig is genomen.
Voorafgaand aan de melding moet het voornemen met betrokkenen zijn gedeeld. Indien dit niet
mogelijk is, dient de reden of dienen de redenen zorgvuldig geregistreerd te worden.
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BIJLAGE 9
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● Grootel, L. van (1998).Nina Regenboog. Haarlem: Holland. ISBN 90-2510-792-4
Hester komt erachter dat haar vriendin Nina een geheim verbergt waarover ze niet wil
praten. Hester maakt zich zorgen. Uiteindelijk vindt ze uit waarom Nina zich anders gedraagt dan de
andere kinderen: ze wordt thuis mishandeld. Vanaf 12 jaar.
● Hadley, I. (1986). Abby. Baarn: Uitgeverij Hans Elzenga. ISBN 90-669-2029-7
Chip is vanaf zijn dertiende verliefd op twaalfjarige Abby. Die liefde duurt de hele middelbare
schooltijd, hoewel ze nooit afspraakjes kunnen maken, omdat de vader van Abby dat niet toestaat.
Pas na jaren vertelt Abby in grote angst en radeloosheid dat haar vader haar seksueel misbruikt.
Met hulp van de moeder van Chip begint dan een langdurig proces dat Abby uiteindelijk weer hoop
voor de toekomst geeft.
● Mol, S. van (1994). Dan kleurt het water rood. Hasselt: Clavis.
ISBN 90-6822-299-6
Tom, 12 jaar, kan goed opschieten met een oudere buurjongen, maar deze wil ook dingen van hem
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hem maakt. Een straathoekwerkster helpt Tom. Vanaf 11 jaar.
● Vries, A. de (1992). Blauwe plekken. Rotterdam: Lemniscaat.
ISBN 90-606-9831-2
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De veertienjarige Saskia wordt geplaatst in een kindertehuis. Daar doen sommige voorvallen en
dromen haar terugdenken aan de mishandeling door haar stiefvader. In het tehuis wordt ze
liefdevol opgevangen. Vanaf 13 jaar.
● Catherina, F. (2003). Verliefd, verleid, verkocht. Amsterdam: Beware of loverboys
preventiewerk. ISBN 90-75953-14-3
Dit is een aangrijpend verhaal van wat gebeuren kan als je verliefd wordt op een loverboy.
Ouders en hulpverleners
● Adriaenssens, P. (1998). Mijn kind is bang (en ik ook). Opvoeden tot weerbaarheid. Tiel:
Lannoo nv. ISBN 90-209-3120-2
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Amsterdam: SWP Uitgeverij.
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BIJLAGE 10
Adressenlijst
Veilig Thuis
0800-2000 landelijk nummer
Raad voor de Kinderbescherming
Locatie Utrecht
Bezoekadres
A. van Schendelstraat 550
3511 MH Utrecht
Tel. 030 - 8882700
Fax. 030 – 8882710

Postadres
Postbus 12085
3501 AB Utrecht

Locatie Arnhem
Bezoekadres
Postadres
Nieuwe Stationsstraat 20
Postbus 30005
6811 KS Arnhem
8003 CA Zwolle
Tel: 026 - 322 65 55
E-mailadres: arnhem@rvdk.minvenj.nl
Gebiedsteams
Amersfoort 033-4694869
Zeewolde 036-5229500
Bunschoten/ Spakenburg 033 2991411
Putten 06-51235736
Leusden 033-3034444
Baarn 035-5481611
Soest 035-6093411
Nijkerk 14033
GGD VGGM
Sector Volksgezondheid, locatie Arnhem
Eusebiusbuitensingel 43
3828 HZ Arnhem
Tel. 026 – 3773344
Fax. 026 – 3773992
Sector Volksgezondheid, locatie Ede
Stationsweg 60
6711 PT Ede
Tel. 0318 – 684911
Fax. 0318 - 684305
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GGD Midden Nederland, hoofdlocatie
Postbus 51
3700 AB Zeist
GGD Gelderland-Midden
Postbus 5364
6802 EJ Arnhem
Telefoon 0800 8446 000
Stimenz
Kanaal Noord 350
7323 AM Apeldoorn
Tel. 055 – 5269900
Politieafdeling jeugd en zeden
Politie Nijkerk
Havenstraat 5A
3861 VS Nijkerk
Tel. 0900 - 8844
Politie Amersfoort
Van Asch van Wijckstraat 45
3811 LP Amersfoort
Tel. 0900-8844
Kindertelefoon
0800 – 0432
Steunpunt Huiselijk Geweld
Steunpunt Huiselijk Geweld West Veluwe
Tel. 0900 – 1262626
Steunpunt Huiselijk Geweld Eemland Heuvelrug
Tel: 0900-1262626
Nederlands Jeugd Instituut (NJI)
Bezoekadres
Catharijnesingel 47
3511 GC Utrecht
Tel. 030 – 2306344
Fax. 030 - 2306312

Postadres
Postbus 19221
3501 DE Utrecht

Voor alle telefoonnummers geldt de woonplaats van de leerling
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