Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Verplichte meldcode
Sinds 1 juli 2013 zijn scholen op grond van de Wet verplichte meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling verplicht om een meldcode te hanteren. De meldcode
richt zich op huiselijk geweld en kindermishandeling.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode
Doel meldcode
De meldcode heeft tot doel scholen te ondersteunen in de omgang met signalen van
huiselijk geweld en kindermishandeling. Een meldcode bevat o.a. een stappenplan.
Dit stappenplan leidt de verantwoordelijken in de scholen stap voor stap door het
proces vanaf het moment dat hij signaleert tot aan het moment dat hij eventueel een
beslissing neemt over het doen van een melding.
Uitvoering op het Dr.-Knippenbergcollege
In de praktijk is op het Dr.-Knippenbergcollege de zorgcoördinator en/of een
vertrouwenspersoon betrokken als het gaat over signalen van huiselijk geweld of
kindermishandeling. Iedereen die bij dit kwetsbare proces betrokken is heeft de plicht
hier uiterst vertrouwelijk mee om te gaan.
Vijf stappen
De volgende vijf verplichte stappen van de meldcode moeten gezet worden:
Stap 1. In kaart brengen van signalen
Er wordt navraag gedaan naar signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling
bij de mentor, het zorgteam en het kind.
Stap 2. Overleg met collega en raadpleeg eventueel Veilig Thuis
Overleg wordt gevoerd binnen het zorgteam of met een medewerker van het
Centrum van Jeugd en Gezin.
Bij twijfel vindt er een anonieme consultatie plaats bij Veilig Thuis.
Stap 3. Gesprek met cliënt
Er wordt een gesprek gepland met de verantwoordelijke ouder(s) / verzorger(s) van
het kind. Dit gesprek wordt gevoerd door twee medewerkers van school waarvan
tenminste een medewerker van het zorgteam.
Stap 4. Wegen van het geweld of de kindermishandeling, bij twijfel altijd Veilig
Thuis raadplegen
Twee vragen staan daarbij centraal.
1 Moet ik (het vermoeden van) ernstig huiselijk geweld of kindermishandeling
melden? Ook hier wordt bij twijfel Veilig Thuis geraadpleegd.
2 Is het (ook) mogelijk hulp te bieden of te organiseren? Hierover wordt overleg
gevoerd met het medewerker van het Centrum van Jeugd en Gezin.
Stap 5. Beslissen: hulp organiseren of melden
Hulp wordt door school is samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin
georganiseerd.

Het doel van een melding bij Veilig Thuis is dat (vermoedens van) ernstig huiselijk
geweld en ernstige kindermishandeling bij Veilig Thuis bekend zijn. Veilig Thuis kan
op basis van deze melding een veiligheidstoets uitvoeren.

