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Handleiding voor de school

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Per 1 januari 2019 verandert de meldcode. Het wordt een professionele norm om melding
te doen bij Veilig Thuis  als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. De 5
stappen uit de meldcode blijven bestaan, maar  stap 4 en 5 worden aangepast. In stap 5
vervalt het onderscheid tussen hulp verlenen of melden. De  beroepskracht neemt in de
nieuwe situatie twee losse besluiten:

1. Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?
2. Is zelf hulp bieden of organiseren ook (in voldoende mate) mogelijk?

Als hulpmiddel om te komen tot het besluit om te melden is het per 1 januari 2019 verplicht
om als beroepskracht  een afwegingskader te gebruiken in stap 4 en 5 van de meldcode.

Dit afwegingskader helpt hen bij het wegen van het huiselijk geweld of de
kindermishandeling en bij het beslissen. Een professional doorloopt de stappen van de
meldcode als hij of zij vermoedens heeft van huiselijk geweld of  kindermishandeling. Het
gaat hierbij niet alleen om vermoedens van fysiek geweld, maar ook om vermoedens  van
psychisch of seksueel geweld en vermoedens van verwaarlozing.
Het verplichte gebruik van een meldcode staat in de Wet verplichte meldcode huiselijk
geweld en  kindermishandeling.

Werkgevers moeten de meldcode vaststellen en implementeren. Het gebruik en de kennis
van de meldcode  moeten zij bevorderen onder hun werknemers. Voor tips en
hulpmiddelen bij de implementatie van de meldcode,  kunt u kijken in de Toolkit meldcode
huiselijk geweld en kindermishandeling.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2013-142.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2013-142.html
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/documenten/publicaties/2018/07/01/toolkit-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/documenten/publicaties/2018/07/01/toolkit-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling


Zie ook: www.augeo.nl

Tekst Augeo:

De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is verbeterd. Vanaf 1 januari
2019 werken professionals  hiermee. In de verbeterde meldcode wordt gebruik
gemaakt van een afwegingskader. Dit afwegingskader  beschrijft wanneer een
melding noodzakelijk is en hoe goede hulp eruit ziet.

5 stappen

Er zijn 5 stappen in de meldcode. In de eerste drie stappen breng je signalen zorgvuldig
in kaart, overleg je met  een deskundige collega en spreek je met de betrokkenen over
de zorgen die je hebt. In stap 4 weeg je al deze  informatie af. Als je zorgen zijn
weggenomen, sluit je de meldcode. Heb je nog steeds een vermoeden van
kindermishandeling of huiselijk geweld, dan neem je in stap 5 een beslissing over
melden en hulpverlenen.

Afwegingskader

In de verbeterde meldcode wordt gebruik gemaakt van een afwegingskader. Dit
afwegingskader beschrijft  wanneer een melding noodzakelijk is en hoe goede hulp eruit
ziet. Nieuw in dit afwegingskader is, dat je  vermoedens van acute of structurele
onveiligheid altijd meldt bij Veilig Thuis. Bijvoorbeeld geweld met  wapengebruik of
ernstige letsels. Of voortdurende onveiligheid voor kinderen bij ernstige
verslavingsproblematiek  van hun vader of moeder. Volgens het afwegingskader meld je
je vermoedens van onveiligheid ook als je zelf  geen hulp kunt bieden of organiseren.
Bijvoorbeeld omdat hulp verlenen niet je vak is. Of omdat de betrokkenen  geen hulp
accepteren. En je meldt wanneer het onveilig blijft, ook al is er hulp ingezet.

Voorwaarden voor goede hulp

Ook nieuw is, dat het afwegingskader omschrijft aan welke voorwaarden goede hulp
voldoet bij onveiligheid in  gezinnen en relaties. Als je volgens de normen in je het
afwegingskader een melding doet bij Veilig Thuis, overleg  je met hen welke hulp je zelf
kunt bieden of organiseren. Melden én hulpverlenen zijn zo mogelijk. Veilig Thuis  kan dan
langdurig zicht op veiligheid organiseren. Heb je zorgen over de veiligheid van kinderen,
partners of  ouderen? Gebruik de verbeterde meldcode. Zo werk je aan veiligheid en
herstel voor alle betrokkenen.

BEKIJK HET AFWEGINGSKADER VAN JOUW BEROEP: Onderwijs en leerplichtambtenaren

Meldcode HG en KiMi (DO 19-04-2012) / aangepast 05-06-2014 / afwegingskader per 01-01-2019

http://www.augeo.nl
https://www.vo-raad.nl/nieuws/presentatie-afwegingskaders-voor-verbeterde-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling


Meldcode HG en KiMi (DO 19-04-2012) / aangepast 05-06-2014 / afwegingskader per 01-01-2019


