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Inleiding 
Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn hardnekkige en niet altijd zichtbaar problemen. In 
Nederland zijn naar schatting jaarlijks 200 000 volwassenen en 119 000 kinderen slachtoffer. Om te 
zorgen voor veiligheid en de juiste hulp is het belangrijk dat signalen van huiselijk geweld en 
kindermishandeling goed in beeld zijn bij mensen die hier in hun werk zicht op hebben. 
Beroepskrachten die werken met jongeren, zijn verplicht een meldcode te gebruiken bij signalen van 
huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode draagt eraan bij dat bij signalen op dit gebied zo 
snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden. In de meldcode wordt het vijf- stappenmodel 
gehanteerd en helpt vanaf het moment van signaleren tot aan het besluit over het al dan niet doen 
van een melding bij Veilig Thuis. 

 
Deze interne meldcode sluit aan bij de wettelijke kaders die gelden voor mensen die werkzaam zijn 
binnen het onderwijs en omschrijft hoe op het Da Vincicollege uitvoering aan deze wettelijke kaders 
gegeven wordt. 
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Vijf-stappenplan 
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Volgorde van stappen 

 
Stap 1: Signalen in kaart brengen 
De mentor is op het Da Vincicollege het eerste aanspreekpunt voor een leerling en voor zijn/haar 
ouder(s)/verzorger(s). De mentor zal vaak de eerste persoon zijn die zorgen signaleert of waar 
collega’s hun zorgen mee delen. 

 
De kindcheck valt onder stap 1 van de meldcode en is aan de orde wanneer een volwassene of 
adolescent in een situatie verkeert die minderjarige kinderen (ernstige) schade kan berokkenen. Er 
moet in dat geval middels een gesprek met ouder(s)/verzorger(s) onderzocht worden of er (nog 
meer) kinderen bij ouder(s)/verzorger(s) wonen en wie er voor hen zorgen. Op basis van deze 
informatie wordt besloten of er verdere actie ondernomen moet worden door de verdere stappen 
van de meldcode te zetten. Zie ook  https://www.augeo.nl/kindcheck. 

 
Stap 2: Overleg met een collega en raadpleeg eventueel Veilig Thuis 
Wanneer de mentor zorgen heeft over een leerling i.v.m. vermoedens/signalen van 
kindersmishandeling/huiselijk geweld, bespreekt hij/zij deze vermoedens met de leerlingcoördinator 
en de ondersteuningscoördinator. De signalen worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. De bij 
school betrokken jeugdprofessional wordt om advies gevraagd. 

 
Indien nodig wordt advies gevraagd aan een externe deskundige. Dit kan zijn: 

- Veilig Thuis 
De ondersteuningscoördinator besluit met de mentor en leerlingcoördinator of advies wordt 
ingewonnen bij Veilig Thuis. 
kindermishandeling). In dit stadium geldt de omschrijving in stap 4 en 5. 

- Een deskundige op het gebied van letselaanduiding 
Wanneer er sprake is van letsel/vermoedelijk aangebracht letsel wordt in samenspraak met de 
GGD zo nodig contact opgenomen met het LECK (landelijk expertisecentrum 
kindermishandeling). In dit stadium geldt de omschrijving in stap 4 en 5. 

Vanaf deze stap neemt de ondersteuningscoördinator de verantwoordelijkheid, zodat de mentor niet 
belast raakt en het gesprek met de leerling kan blijven aangaan. De ondersteuningscoördinator 
overlegt de vervolgstappen met de leerlingcoördinator en directie. 

 
De ondersteuningscoördinator, leerlingcoördinator en directie bepalen gezamenlijk: 

• Of en welke vervolgstappen worden genomen? 
• Wie voert welke actie uit? 
• Wordt er een jeugdprofessional betrokken of is er al een jeugdprofessional betrokken? 

 
Tevens wordt afgestemd wie de regie heeft. In principe is op het Da Vincicollege de 
ondersteuningscoördinator altijd de casemanager, tenzij in het eerste overleg anders wordt 
afgesproken. Bij elke afspraak wordt ook een tijdpad afgesproken. 

 
Stap 3: Gesprek met betrokkenen 
Na het collegiaal overleg en het eventuele adviesgesprek met Veilig Thuis volgt een gesprek met de 
leerling. Aangezien openheid een belangrijke grondhouding is, wordt in het stappenplan zo snel 
mogelijk contact gezocht met de leerling om de signalen te bespreken. Soms zal het vermoeden door 
het gesprek worden weggenomen. Dan zijn de volgende stappen van het stappenplan niet nodig. 
Wanneer de zorgen over kindermishandeling/huiselijk geweld niet worden weggenomen door het 
gesprek, dan worden ook de volgende stappen gezet. 

https://www.augeo.nl/kindcheck
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In het gesprek met de leerling gaat het er om dat de casemanager: 
1.   Het doel van het gesprek uitlegt. 
2.   De signalen bespreekt. Hierbij gaat het om de feiten die hij/zij heeft vastgesteld en de 

waarnemingen die hij heeft gedaan,. 
3.   De leerling uitnodigt om daarop te reageren; 
4.   Na deze reactie komt tot een interpretatie van de signalen en wat hem/haar in reactie 

daarop is verteld. 

 
Geen gesprek met de leerling 
In een enkel geval kan worden afgezien van een gesprek met de leerling. Het gaat om situaties 
waarin door het voeren van het gesprek de veiligheid van één van de betrokkenen in het geding zou 
kunnen komen. Ook kan worden afgezien van een gesprek als er goede redenen zijn om aan te 
nemen dat de leerling daardoor de contacten met de casemanager zal verbreken waardoor 
vervolgens de leerling uit het zicht raakt. 

 
Gesprek met kinderen 
Ook als een leerling nog jong is, is het van belang dat de casemanager het gesprek met hem aangaat, 
tenzij dat vanwege zijn jeugdige leeftijd echt niet mogelijk of te belastend voor hem is. De 
casemanager beoordeelt zelf of een gesprek zinvol en mogelijk is, zo nodig in overleg met een collega 
of met Veilig Thuis. 

 
Gesprek met de ouder(s)/verzorger(s) 
Normaal gesproken zal er, als het om een minderjarige leerling gaat, ook een gesprek over de signalen 
worden gevoerd met de ouder(s)/verzorger(s). Dit is niet alleen van belang als de 
ouder(s)/verzorger(s) mogelijkerwijs betrokken zijn bij het huiselijk geweld of de mishandeling, maar 
ook als dit niet aan de orde is. Tenslotte behoren de ouder(s)/verzorger(s), zeker als zij het gezag 
uitoefenen, als regel te worden geïnformeerd over wat er bij hun kind speelt. Er kan bij hoge 
uitzondering worden afgezien van een gesprek met de ouder(s)/verzorger(s): als door het voeren van 
het gesprek de veiligheid van de leerling gevaar loopt. Zo is het denkbaar dat een casemanager besluit 
om zijn vermoeden van seksueel misbruik of eergerelateerd geweld nog niet met de dader te 
bespreken, omdat hij het risico aanwezig acht dat de dader zich, na dit gesprek, op het slachtoffer af 
zal reageren. 
Indien gewenst, en met toestemming van ouder(s)/verzorger(s), kan de jeugdprofessional aansluiten 
bij dit gesprek. De zorgen over de leerling worden besproken. Ouder(s)/verzorger(s) wordt de 
mogelijkheid geboden hun reactie te geven en eventueel hulp in te schakelen. Wanneer wordt 
afgesproken dat ouder(s)/verzorger(s) hulp accepteren en organiseren, monitort de school de 
leerling. 
Van het gesprek wordt verslag gemaakt en in het leerlingvolgsysteem toegevoegd. 

 
Wanneer de zorgen zijn weggenomen, wordt de meldcode gesloten. Blijven de zorgen bestaan, dan 
wordt in stap 5 een beslissing gemaakt. 

 
Stap 4: Wegen van huiselijk geweld/ kindermishandeling 
Na de eerste drie stappen beschikt de casemanager al over redelijk veel informatie: de beschrijving 
van de signalen die hij heeft vastgelegd, de uitkomsten van het gesprek met de leerling en het advies 
van deskundigen. In stap 4 komt het er op aan dat de casemanager deze informatie weegt. Deze stap 
vraagt van de casemanager dat hij/zij het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling inschat, 
evenals de aard en de ernst van dit geweld. Vanzelfsprekend kan ook bij deze stap advies worden 
ingewonnen bij deskundigen, zoals het Zorg- en Advies Team en/of Veilig Thuis. 
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De school overweegt, op basis van stap 1 tot en met 3, of er een vermoeden is van huiselijk geweld, 
kindermishandeling en/of een acute of structurele onveiligheid. Dit gebeurt aan de hand van het 
volgende kader en de afwegingsvragen in bijlage 1: 

- Wanneer een leerling verwondingen vertoont die kunnen wijzen op aangebracht letsel en/of 
aangeeft dat hij/zij wordt misbruikt en/of fysiek wordt mishandeld in de thuissituatie of een 
andere situatie waarbij de minderjarige in een afhankelijke positie verkeert van een 
volwassene; 

- Wanneer de leerling en/of ouder(s)/verzorger(s) bij grote zorgen (zoals bij het eerste punt) 
weigeren in gesprek te gaan met de school; 

- Wanneer de ouder(s)/verzorger(s) zich na een gesprek zoals genoemd in stap 3 niet aan de 
afspraken houden en de situatie van de leerlingen daardoor niet verbetert of zelfs 
verslechtert. 

In bovenstaande situaties, of bij twijfel, zal de casemanager Veilig Thuis raadplegen voor advies. Van 
de adviesvraag en het antwoord wordt verslag gemaakt en dit verslag wordt in het 
leerlingvolgsysteem geplaatst. 

 
Stap 5: Neem twee beslissingen 

1.   Is melden noodzakelijk? 
Melden is noodzakelijk als er sprake is van acute/ structurele onveiligheid (zie bijlage 2) 
➔  Ouder(s)/verzorger(s) en leerling worden op de hoogte gesteld, gesprek wordt 

aangegaan (stap 3), melding wordt, eventueel in samenwerking met de 
jeugdprofessional, gedaan. Bevoegd gezag van de school wordt vooraf op de hoogte 
gesteld. 

2.   Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk? 
Hulp verlenen is mogelijk als de professional in staat is om effectieve/passende hulp te 
organiseren, de betrokkenen meewerken aan de georganiseerde hulp en de hulp leidt tot 
duurzame veiligheid. 
➔  Wanneer hulp verlenen op basis van een van deze punten niet mogelijk is of wanneer de 

situatie ondanks hulp onveilig blijft, dan wordt alsnog een melding bij Veilig Thuis 
gedaan. 

 
Sluit in de melding aan bij de feiten 
Bij een melding dient de melder zoveel mogelijk zijn signalen te melden, dit wil zeggen de feiten en 
gebeurtenissen die zijn waargenomen. Meldt de melder ook feiten en gebeurtenissen die anderen 
hebben gezien of gehoord, dan moet hij deze ‘andere bron’ duidelijk in de melding noemen. 

 
Contact met de leerling of zijn ouder(s)/verzorger(s) over de melding en de inspanning om 
toestemming voor de melding te krijgen 
Als hoofdregel geldt dat de casemanager, voordat hij/zij een melding doet, contact zoekt met de 
leerling over de melding. De casemanager legt de leerling uit dat hij/zij een melding wil doen, wat 
een melding voor de leerling betekent en wat het doel van de melding is. Vervolgens vraagt de 
casemanager de leerling om een reactie hierop. Laat de leerling merken dat hij bezwaar heeft tegen 
de melding, dan gaat de casemanager over deze bezwaren met de leerling in gesprek en bekijkt hij 
hoe hij aan deze bezwaren tegemoet kan komen. 
Blijven de bezwaren van de leerling desondanks overeind, dan maakt de casemanager een afweging. 
Hij/zij weegt de aangevoerde bezwaren af tegen de noodzaak om de leerling of een ander tegen het 
geweld of de mishandeling te beschermen door een melding te doen. Daarbij betrekt hij in ieder geval 
de aard en de ernst van het geweld en de noodzaak om de leerling of een ander daartegen te 
beschermen. 
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Op deze manier spant de casemanager zich in om toestemming van de leerling te krijgen. Alleen in 
die gevallen waarin dit hem/haar niet lukt, ook niet nadat hij/zij in gesprek is gegaan over de 
bezwaren van de leerling, komt het doen van een melding zonder toestemming van de leerling in 
beeld. 

 
Positie van de jeugdige leerling en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) 
Is de leerling nog geen 12 jaar oud, dan voert de casemanager het gesprek zoals hierboven 
beschreven met de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling. Is de leerling 12 jaar en nog geen 16, dan 
wordt het gesprek gevoerd met de leerling en/of met de ouder(s)/verzorger(s). 

 
Melding zonder gesprek met de leerling of zijn ouder(s)/verzorger(s) 
Afzien van contacten met de leerling (en/of zijn ouder(s)/verzorger(s)) over de melding kan in 
situaties waarin de veiligheid van een van de betrokkenen in het geding zou kunnen komen. Ook kan 
van een gesprek worden afgezien als er goede redenen zijn om aan te nemen dat de leerling de 
contacten met de casemanager zal verbreken, waardoor de leerling uit het zicht raakt. 

 
Als er bij het volgen van de stappen wordt besloten tot het doen van een melding, neemt Veilig Thuis 
het onderzoek naar het huiselijk geweld of de kindermishandeling over. Veilig Thuis houdt melders 
op de hoogte van de uitkomsten van het onderzoek en van de acties die in gang worden gezet. 
Zowel bij huiselijk geweld waarbij meerderjarigen betrokken zijn als bij huiselijk geweld waarbij 
minderjarigen betrokken zijn kan contact worden opgenomen met Veilig Thuis. Telefoonnummer: 
0800 2000 

 

Privacy 
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 
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Bijlage 1 Afwegingsvragen 
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Bijlage 2 Wanneer is er sprake van structurele onveiligheid? 
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