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Stappenplan voor personeelsleden van De Breul in het geval van vermoeden van 

huiselijk geweld of kindermishandeling.  

 

 

Stap 1: In kaart brengen van signalen  

Docent vermoedt of krijgt signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling: 

• Breng de signalen die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling 

bevestigen of ontkrachten in kaart en leg deze vast in Magister.  Wat heb je gezien, 

wat heb je gehoord, welke zorgen heb je ? 

• Leg ook de contacten over de signalen vast, evenals de stappen die worden gezet en 

de besluiten die worden genomen.  

• Beschrijf de signalen zo feitelijk mogelijk. Worden ook hypothesen en 

veronderstellingen vastgelegd, vermeld dan uitdrukkelijk dat het gaat om een 

hypothese of veronderstelling. Maak een vervolgaantekening als een hypothese of 

veronderstelling later wordt bevestigd of ontkracht.  

• Vermeld de bron als er informatie van derden wordt vastgelegd.  

 

Verantwoordelijkheid 

 

Docent, meestal de mentor 

 

Stap 2: Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van Veilig Thuis   

• Docent bespreekt vermoedens met andere collega, mentor of teamleider en een 

deskundige collega: zorg coördinator/schoolpedagoog. 

• Zorgcoördinator en schoolpedagoog plegen onderlinge consultatie. 

STAP 1 
In kaart brengen  
signalen 

STAP 2 
Overleggen  met  
een (deskundige)  
collega en/of    
evt. (anoniem) Veilig  
Thuis 

STAP 3 
Gesprek  met    
ouders/verzorgers/ 
kind 

STAP 4 
Wegen:   
5  vragen    
( vermoeden)    
geweld of  
kindermishandeling 

STAP 5 
Beslissen: 
I. Melden bij  
Veilig Thuis 
II. én   
hulpverlenen? 

Beslissing 1: 
Melden bij Veilig Thuis? 

Beslissing 2: 
Is hulpverlening (ook) mogelijk? 
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• Zorgcoördinator/schoolpedagoog vragen zo nodig advies aan Veilig Thuis. 1 

• Zorgcoördinator/schoolpedagoog delen de uitkomst van de collegiale consultatie 

en/of het gegeven advies met de mentor en teamleider.  

• Dossier wordt overgedragen en verder bijgehouden door teamleider. 

Verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid van de docent 

wordt overgedragen aan de 

deskundigen en 

leidinggevende/teamleider. 

Teamleider is verantwoordelijk voor 

notitie dossier. 

Deskundige is verantwoordelijk voor  

contact met veilig thuis.  

Deskundige en teamleider stemmen 

goed met elkaar af. 

 

 

Stap 3: Gesprek met de leerling/ouders 

• De deskundige betrokkene bespreekt de signalen in eerste instantie met de leerling. 

De mentor of teamleider is hierbij aanwezig. 

• Bij bevestiging van de signalen door de leerling worden vervolgens de signalen met 

de leerling en zijn/haar ouders besproken.  De mentor of teamleider is hierbij 

aanwezig.  

Gespreksformat: 

- Leg de leerling het doel van het gesprek uit. 

- Beschrijf de feiten die zijn vastgesteld en de waarnemingen die zijn gedaan. 

- Nodig de leerling uit om een reactie hierop te geven. 

- Kom pas na deze reactie zo nodig met een interpretatie van hetgeen u hebt 

gezien, gehoord en waargenomen. 

- Bepaal welke actie nodig is. 

- De teamleider legt het gesprek vast in Magister. 

 

                                                      
1 Advies wordt altijd gevraagd aan Veilig Thuis bij vermoeden van eerder gerelateerd geweld, 

huwelijksdwang, seksueel misbruik, genitale verminking  
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Verantwoordelijkheid 

 

deskundige 

 

Melding in de verwijsindex risicojongeren  

Overweeg bij stap 3 of het noodzakelijk is om, gelet op de bedreiging van de 

ontwikkeling van de jeugdige(n), ook een melding te doen in de verwijsindex risico- 

jongeren.  

NB: Een melding in de verwijsindex is bedoeld om beroepskrachten die betrokken zijn bij 

‘risicojongeren’ bij elkaar te brengen zodat ze hun interventies op elkaar af kunnen stemmen 

en niet langs elkaar heen werken. Een melding in de verwijsindex is geen alternatief voor het 

doen van een melding van kindermishandeling bij Veilig Thuis. Ga daarom, ook als u besluit 

tot een melding in de verwijsindex, door met stap 4 en 5 van de meldcode als uw vermoeden 

van kindermishandeling door het gesprek met de ouders en/of de jeugdige niet zijn 

weggenomen. 

Stap 4: Weeg de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de 

kindermishandeling en vraag in geval van twijfel altijd (opnieuw) advies aan 

Veilig Thuis.  

• De betrokken deskundige weegt op basis van de signalen, van het ingewonnen advies 

en van het gesprek met de leerling /ouders het risico op huiselijk geweld of 

kindermishandeling en weegt eveneens de aard en de ernst van het huiselijk geweld 

of de kindermishandeling (zie schema Afwegingskader stap 5). 

• De deskundige raadpleegt in geval van twijfel altijd (opnieuw) Veilig Thuis.  

• De medewerkers van Veilig Thuis bieden ondersteuning bij het wegen van het geweld 

en van de risico’s op schade en zij kunnen adviseren over vervolgstappen.  

• Het doen van een melding zonder dat de signalen zijn besproken met de leerling is 

alleen mogelijk als er concrete aanwijzingen zijn dat de veiligheid van de leerling die 

van u zelf, of die van een ander in het geding is, of zou kunnen zijn of als er goede 

redenen zijn om te veronderstellen dat de leerling door dit gesprek het contact met 

school zal verbreken en dat de leerling daardoor niet voldoende meer kan worden 

beschermd tegen het mogelijk geweld.  

Stap 5: Beslissen: zelf hulp organiseren of melden/benoemen casemanager  

Beslissing wordt genomen op basis van de voorgeschreven vijf afwegingsvragen op basis 

van het Afwegingskader in de verbeterde Meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling voor het Onderwijs en Leerplicht.      
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De vijf afwegingsvragen en beslissingen in de stappen 4 en 5 van deze meldcode 

worden uitgewerkt het volgende schema:  
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Optie 1:   

Hulp organiseren en effecten volgen  

Indien wij denken, op basis van de afweging in stap 4, dat wij de leerling en zijn gezin 

redelijkerwijs voldoende tegen het risico op huiselijk geweld of op kindermishandeling 

kunnen beschermen dan: 

- Benoemen wij de betrokken en verantwoordelijk deskundige als casemanager. 

- Organiseert de casemanager de noodzakelijke hulp of adviseren wij ouders hoe hulp 

kan worden ingeschakeld (via CJG of huisarts). 

- Volgen wij de effecten van deze hulp; Er wordt een contactmoment met een termijn 

van 1-2 weken afgesproken. Dit kan een afspraak op school zijn maar ook een 

telefonisch contact.  

- Zullen wij alsnog een melding doen als er signalen zijn dat het huiselijk geweld of de 

kindermishandeling niet stopt of opnieuw begint.  

Optie 2:   

A. Melden bij veilig thuis en bespreken met de leerling/ouders 

Indien wij van mening zijn dat wij de leerling niet voldoende tegen het risico op huiselijk 

geweld of op kindermishandeling kunnen beschermen of we twijfelen of we voldoende 

bescherming hiertegen kunt bieden dan melden wij ons vermoeden bij Veilig Thuis en 

brengen leerling en ouders daarvan op de hoogte. 

Positie van de jeugdige cliënten zijn ouder(s): 

• Leerling is jonger dan 12: dan voert de deskundige het gesprek met de ouder(s) van 

de leerling. Het is niet verplicht om met een zo jonge leerling zelf in gesprek te gaan. 

De deskundige beoordeelt zelf of dit, gelet op de aard van zijn melding, de relatie 

met de leerling en de leeftijd van de leerling mogelijk en gewenst is.  

• Leerling is tussen de 12-16: Bespreek de melding vooraf met de leerling en/of met de 

ouder.  

• Leerling is ouder dan 16: Bespreek de melding met de leerling. De melding hoeft niet 

met ouders besproken te worden. 

Gespreksformat leerling/ouders: 

- Leg uit waarom wij van plan zijn een melding te gaan doen en wat het doel daarvan 

is. 

- Vraag de leerling/ouders uitdrukkelijk om een reactie. 

- In geval van bezwaren van de leerling/ouders overleg op welke wijze wij tegemoet 

kunnen komen aan deze bezwaren. 

- Is dat niet mogelijk, weeg de bezwaren dan af tegen de noodzaak om de leerling of 

zijn gezinslid te beschermen tegen het geweld of de kindermishandeling. Betrek in de 

afweging de aard en de ernst van het geweld en de noodzaak om de leerling of zijn 

gezinslid door het doen van een melding daartegen te beschermen. 



   

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling KSG De Breul 7 

 

- Doe een melding indien naar uw oordeel de bescherming van de leerling of zijn 

gezinslid de doorslag moet geven.  

Gespreksformat melding Veilig Thuis: 

- Sluit bij de melding zoveel mogelijk aan bij feiten en gebeurtenissen en geef duidelijk 

aan indien de informatie die wij melden (ook) van anderen afkomstig is;  

- Overleg bij de melding met Veilig Thuis wat wij na de melding, binnen de grenzen 

van onze gebruikelijke werkzaamheden, zelf nog kunnen doen om de leerling en zijn 

gezinsleden tegen het risico op huiselijk geweld of op mishandeling te beschermen.  

B. Melden bij veilig thuis zonder bespreken met de leerling/ ouders  

Indien wij van mening zijn dat het gaat om situaties waarin er concrete aanwijzingen zijn dat 

door het voeren van het gesprek de veiligheid van een van de betrokkenen in het geding 

zou kunnen komen melden wij bij Veilig Thuis zonder dit te bespreken met leerling/ouders. 

Vervolgstappen worden in overleg met Veilig Thuis gezet.  

 

Verantwoordelijkheid 

 

Verantwoordelijkheid wordt voor een deel 

overgedragen van school naar Veilig Thuis. 

Melding wordt gedaan door betrokken 

deskundige of teamleider. 

Teamleider is verantwoordelijk voor 

verslaglegging.  

Afdelingsmanager is op de hoogte gesteld 

en eindverantwoordelijk. 

Zorgcoördinator/schoolpedagoog zijn na 

overdracht aanspreekpunt voor Veilig thuis 

en verantwoordelijk voor de begeleiding 

van de leerling binnen school. Zij betrekken 

hierbij de mentor en Teamleider. 

 

 

 


