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Afweging 1: Is melden noodzakelijk?
Afweging 2: Is zelf passende en toereikende hulp bieden of organiseren mogelijk?

Het is van belang dat beide afwegingen in deze volgorde worden genomen. Een leerkracht vraagt zich eerst af of
melden noodzakelijk is, aan de hand het afwegingskader. Vervolgens besluit de signalerende leerkracht of het
bieden van hulp tot de mogelijkheden van zowel deze leerkracht als de betrokkenen behoort. Wanneer melden
volgens het afwegingskader noodzakelijk is, zal de tweede beslissingsvraag over eventuele hulp en aan welke
voorwaarden deze moet voldoen, in overleg met Veilig Thuis worden beantwoord.
NB. Leerkrachten in het onderwijs hebben geen hulpverlenende rol. Zij kunnen echter wel hulp organiseren
rondom een gezin. Hiervoor kan een beroep gedaan worden op samenwerkingspartners van de school.
Leerkrachten kunnen ouders daarnaast ondersteunen door bijvoorbeeld extra opvang te bieden aan de kinderen
en uiteraard kunnen zij aan kinderen een veilige omgeving bieden. De school kan van grote toegevoegde waarde
zijn aangezien zij goed vinger aan de pols kunnen houden. Zij zien kinderen en ouders immers zeer regelmatig.
Onderlinge samenwerking en afstemming tussen sectoren (bijvoorbeeld met de gemeente / GGD / Veilig Thuis) is
hierbij erg belangrijk.
Meldnormen: in welke situaties moeten leerkrachten melden?
Leerkrachten moeten een melding doen bij Veilig Thuis in de volgende situaties:
Meldnorm 1:
In ALLE gevallen van acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid.
Meldnorm 2:
In alle ANDERE gevallen waarin de leerkracht meent dat hij, gelet op zijn competenties, zijn
verantwoordelijkheden en zijn professionele grenzen, in onvoldoende mate effectieve hulp kan bieden of kan
organiseren bij (risico’s op) huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
Meldnorm 3:
Wanneer een beroepskracht die hulp biedt of organiseert om betrokkenen te beschermen tegen
het risico op huiselijk geweld en/of kindermishandeling, constateert dat de onveiligheid niet stopt of zich herhaalt.
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Het afwegingskader in beeld
1. Heb ik een
vermoeden?

Ja

Nee

2. Acute en/of
structurele
onveiligheid?

Afsluiten en
vastleggen

Ja

Nee

Melden bij
Veilig Thuis

3. Hulp
mogelijk?
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Ja

Nee

4. Acceptatie
van hulp?

Melden bij
Veilig Thuis

Ja

Nee

5.Gewenste
resultaat?

Melden bij
Veilig Thuis

Ja

Nee

Hulp bieden

Melden bij
Veilig Thuis
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stap 1

stap 2

stap 3

stap 4

• Stap 1: In kaart brengen van signalen
• De leerkracht observeert de kinderen en ouders
• Raadpleegt de signalenlijst
• Bespreekt signalen met de IB-er
• Deelt de zorg met ouders
• Documenteert
• Stap 2: collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van Veilig Thuis of een
deskundige op het gebied van letselduiding
• De leerkracht consulteert: interen- en externe collega's, overlegt met de directie, Veilig
Thuis of een deskundige op het gebied van letselduiding;
• Heeft contact met veilig thuis en geeft een signaal in de verwijsindex (indien van
toepassing)
• Bespreekt de uitkomsten consultaties met ouders
• Documenteert
• Stap 3: Gesprek voeren met de ouder (en indien mogelijk met het kind)
• De leerkracht deelt de zorg met de ouders
• Bespreekt indien mogelijk met het kind
• Documenteert

• Stap 4: Wegen van het geweld aan de hand van afwegingskadersen bij twijfel altijd
raadplegen van Veilig Thuis
• Beoordeelt de risicotaxatie
• Vraagt bij twijfel altijd advies bij Veilig Thuis
• Weegt aan de hand van afwegingskader
• Documenteert
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stap 5

• Stap 5: beslissen over het doen van een melding en het inzetten van noodzakelijke
hulp
• De leerkracht beslist aan de hand van de uitkomsten (van het afwegingskader)
• Bespreekt een melding met de betrokkenen.
• Documenteert

stap 6

• Stap 6: evaluatie na afloop traject
• Heeft het protocol goed gewerkt?
• Is het afwegingskader goed gebruikt?
• Is veilig thuis en de GGD voldoende geïnformeerd?
• is de comuunicatie goed verlopen?
• Is er conform de richtlijnen van de AVG gewerkt?

Route bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
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stap 1a

stap 1b

stap 2

stap 3

stap 4

stap 5

• Stap 1a: in kaart brengen van signalen
• De leerkracht of bemiddelingsmedewerker:
• Observeert
• Brengt signalen in kaart
• Documenteert

• Stap 1b: Directe melding doen van vermoeden geweld- of zedendelict door een collega
jegens een kind bij directie
• De leerkracht:
• Is verplicht het vermoeden van een geweld -of zedendelict door een collega jegens een kind direct
bij de directie te melden.

• Stap 2: In overleg treden met vertrouwensinspecteur
• De directie moet direct contact leggen met een vertrouwensinspecteur (overlegplicht) indien hij
aanwijzingen heeft dat een collega een geweld- of zedendelict begaat of heeft begaan jegens een
kind
• Krijgt advies van de vertrouwensinspecteur over al dan niet doen van aangifte
• Documenteert

• Stap 3: Aangifte doen
• De directie is verplicht bij redelijk vermoeden aangfte te doen bij de politie (aangifteplicht)
• Stelt de leerkracht voor de duur van het onderzoek op non-actief
• Legt een draaiboek aan
• Raadpleegt Veilig Thuis en/of GGD
• Regelt ondersteuning van kind en ouders
• Volgt het ingestelde onderzoek van de politie
• Documenteert

• Stap 4: Handelen naar aanleiding van onderzoek van de politie
• De directie:
• Rehabiliteert
• Geeft waarschuwing af
• Neemt arbeidsrechtelijke maatregelen
• Documenteert

• Stap 5: nazorg bieden en evalueren
• De directie biedt nazorg voor ouders en kinderen
• Biedt nazorg leerkrachten
• Organiseert ouderavonden
• Verwijst door naar externe hulp
• Evalueert de procedures
• Documenteert

Route bij signalen mogelijk geweld- of zedendelict door een collega jegens een kind
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stap 1

stap 2

stap 3

stap 4

stap 5

stap 6

• Stap 1: in kaart brengen van signalen
• De leerkracht:
• Observeert
• Brengt signalen in kaart
• Bespreekt signalen met IB-er en de directie
• Documenteert

• Stap 2: Melden van het gedrag bij de leidinggevende
• De leerkracht :
• Meldt het gedrag bij de leidinggevende
• Brengt de ouders van de betrokken kinderen op de hoogte.
• Stap 3: beoordelen ernst van het gedrag
• De leidinggevende raadpleegt Veilig Thuis en/of GGD
• Gaat in gesprek met ouders van zowel het kind dat gedrag vertoont als met de ouders van de kinderen
die met het gedrag geconfronteerd worden
• Taxeert de ernst van het gedrag: licht (teambespreking) - matig (waarschuwen en inschakelen hulp) ernstig seksueel overschrijdend gedrag (direct ingrijpen en vervolgen met stap 4)
• Documenteert in het kinddossier
• Stap 4: Maatregelen nemen
• De directie stelt een onderzoek in:
• Schakelt experts in van bijv. Veilig Thuis en/of GGD
• Organiseert zorg voor kinderen en ouders
• Gaat in gesprek met ouders van het kind dat gedrag vertoont en met de ouders van kinderen die
geconfronteerd werden met het gedrag over de te nemen maatregelen.
• Documenteert
• Stap 5: Beslissen en handelen
• De directie:
• Beslist naar aanleiding van het onderzoek over de opvang van het kind dat het gedrag heeft vertoond

• Stap 6: nazorg bieden en evalueren
• De directie biedt nazorg voor ouders, kinderen en leerkrachten
• Organiseert ouderavonden
• Verwijst door naar externe hulp
• Evalueert de procedures
• Documenteert

Route bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling
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