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Vanaf 1 juli 2013 is de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. De wet stelt
het gebruik van een meldcode verplicht voor professionals bij (mogelijke) signalen van huiselijk
geweld en kindermishandeling. Hieronder valt ook seksueel geweld, eergerelateerd geweld,
ouderenmishandeling en vrouwelijke genitale verminking. De wet geldt voor professionals die
werken in de sectoren: gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning,
jeugdzorg en justitie. De meldcode bestaat uit een stappenplan, waarin staat wat je als professional
moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het is dus een
handelingsprotocol. Doel van de wet is niet het melden, maar hulp op gang krijgen. Niets doen is geen
optie!

Aanpak

De meldcode is per 1 januari 2019 aangepast. Melden bij Veilig Thuis wordt bij vermoedens van
acute en structurele onveiligheid de professionele norm. Om beroepskrachten te helpen bij het
bepalen of hier sprake van is, zijn afwegingskaders toegevoegd. Deze zijn gemaakt door de
beroepsgroepen zelf.
Wat houdt het afwegingskader in?
Het afwegingskader biedt een professional 5 afwegingen die hem ondersteunen om in een concrete
situatie rond een cliënt/cliëntsysteem te bepalen of melden bij Veilig Thuis is aangewezen en of hij
zelf hulp kan bieden of organiseren. Het afwegingskader geeft de professionele norm weer voor
situaties van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling waarin melden bij Veilig
Thuis volgens de beroepsgroepen als noodzakelijk wordt beschouwd. Dit afwegingskader biedt
helpende vragen bij de betreffende afwegingsvraag die de professional zichzelf in een concrete
situatie kan stellen.

Informatie voor ouders/verzorgers
Op OBS Koolhoven is normaal gesproken de leerkracht het eerste aanspreekpunt voor ouders. Hij of
zij zal conform bovenstaande stappen professioneel handelen. Dit gaat te allen tijde in samenspraak
met de intern begeleider. Zij hebben de directe contacten met de instanties en vervolgen de
procedure.
Het kan voorkomen dat (andere) ouders/verzorgers direct contact zoeken met een
vertrouwenspersoon of andere professional. Aan hen wordt geadviseerd om zelf melding te maken
bij “Veilig thuis”. School kan (en zal) zelf Veilig thuis raadplegen voor advies. Daarop volgen mogelijk
vervolgstappen.
Ouders hebben inzage in de procedure door deze Kwaliteitskaart Meldcode.
Ouders worden vanaf stap 3 geïnformeerd over het te volgen traject.
Uitgangspunt is om in openheid de zorgen en te ondernemen stappen te bespreken met de ouder(s),
verzorger(s) en/of kind(eren).

Wat registreren in leerlingvolgsysteem?
Gespreksverslagen vastleggen in het kinddossier
Documenteren
Afspraken vastleggen

Overig
Partnerschap.
Als je met ouders en/of kind in gesprek gaat over (vermoedens van) onveiligheid in het gezin, wil je
tegelijkertijd de vertrouwensrelatie behouden. De attitude van de professional is in sterke mate
bepalend voor de kwaliteit van die relatie. Bij een lastig gesprek over zorgen over de veiligheid is je
houding dan ook cruciaal.
In stap 3 van Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld ga je het gesprek aan met ouders
en/of kind en tegelijkertijd wil je de relatie behouden. Wat kan je doen om die relatie te behouden of
te versterken? Ouders en kinderen hebben vaak niet om je bemoeienis gevraagd. Dus is het aan jou te
laten zien dat je te vertrouwen bent, naast hun staat, dat je voor hun van betekenis kunt zijn. Juist ook
in situaties waarin mogelijk sprake is van onveiligheid.
Nadenken over de keuze van de persoon die het gesprek voert.

