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Inleiding
Voor u ligt het document ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ van het Bouwens. In dit document
wordt omschreven wat er wordt bedoeld met huiselijk geweld, wat de meldcode is en hoe deze is vormgegeven
binnen het Bouwens. In deze meldcode zijn de te ondernemen stappen, bij vermoedens van huiselijk geweld en/of
kindermishandeling, concreet uitgewerkt. Hiermee wordt helder wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft
in het gehele proces.
De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is in 2019 aangevuld met een afwegingskader. Dit
afwegingskader beschrijft wanneer een melding noodzakelijk is en hoe goede hulp eruit ziet. Binnen het Bouwens
zijn professionals betrokken binnen het afwegingskader meldcode.
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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor het onderwijs
De meldcode is een stappenplan waarin staat hoe er binnen het onderwijs kindermishandeling en/of huiselijk geweld
gesigneleerd en gemeld kan worden.
Deze meldcode is per 1 januari 2019 aangescherpt. Hierin is nu een afwegingskader opgenomen waardoor de beslissing om
al dan niet te melden bij Veilig Thuis ondersteund wordt en bovendien wordt de eigen hulpverlening erbij betrokken. Elke
onderwijsinstelling heeft professionals in huis die samen kunnen kijken naar het optimale hulpverleningstraject.
Stappenplan meldcode binnen het Bouwens
Stap 1
Mentor, vakdocent of toezichthouder signaleert bij een leerling sporen van fysiek geweld en/of heeft een vermoeden van een
andere vorm van huiselijk geweld of kindermishandeling.
Stap 2
Vakdocent of toezichthouder neemt dit op met de mentor van de betreffende leerling. De mentor legt de zorgen neer bij het
ondersteuningsteam (ondersteuningscoördinator of schoolondersteuningsteam). Daar wordt een inschatting gemaakt of een
gesprek met leerling en ouders op zijn plek is. Bij twijfel kan er (anoniem) advies gevraagd worden bij Veilig Thuis.
Stap 3
School gaat eerst in gesprek met de leerling. Bij dit gesprek sluiten vanuit school mentor, een lid van het ondersteuningsteam
en eventueel een lid van het managementteam aan.
Hierop zal altijd worden ingezet op een gesprek met ouders. Als de leerling aangeeft dit echt niet te willen in verband met
zijn of haar veiligheid, dan moet er direct een melding gedaan worden bij Veilig Thuis. Ouders worden hiervan op de hoogte
gebracht. Wenselijker is het om samen met de leerling in gesprek te gaan met ouders.
Stap 4 en 5
Tijdens het gesprek met leerling (en ouders) spreekt school haar zorgen uit en maakt een weging van de situatie. School
sluit het dossier af als alle zorgen door ouders én kind kunnen worden weggenomen of stuurt aan op externe ondersteuning
(gezinscoach/Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)). School vraagt om een terugkoppeling door ouders binnen een afzienbare
periode. Als de zorgen niet kunnen worden weggenomen, dan doet school een melding bij Veilig Thuis. Ook hiervan zullen
ouders op de hoogte worden gebracht tijdens het gesprek. Veilig Thuis zal dan de regie overnemen.
Van alle gesprekken dienen door de mentor verslagen gemaakt te worden en in het leerlingvolgsysteem te worden
opgenomen.
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