Protocol vermoeden van huiselijk geweld & kindermishandeling en seksueel misbruik in
het onderwijs

Elke medewerker van een onderwijsinstelling is wettelijk verplicht bij signalen en/of vermoedens van
huiselijk geweld of kindermishandeling een stappenplan te volgen. Elke medewerker van een
onderwijsinstelling is ook wettelijk verplicht bij vermoeden van seksueel misbruik door een
medewerker jegens een minderjarige leerling melding te doen bij het bevoegd gezag.
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Er zijn 5 basiseisen aangaande deze materie:
1. Er is een protocol meldcode conform de eisen zoals omschreven in de verbeterde
meldcode 2019.
2. Iedere instelling heeft een of meer geschoolde aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld
en kindermishandeling. De aandachtsfunctionaris heeft voldoende tijd, geld en mandaat
om de taken zoals omschreven in de landelijke taak/functieomschrijving van de
Landelijke Vereniging Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK) te kunnen
vervullen.
3. Iedere professional die direct contact heeft met leerlingen wordt geschoold in het
werken met de Meldcode.
4. Er is een plek in het elektronisch dossier waar de zorgen en ondernomen acties
gedocumenteerd kunnen worden en makkelijk zijn terug te vinden (ParnasSys).
5. Er is minimaal vier keer per jaar overleg met de belangrijkste ketenpartners over beleid
en samenwerking in de praktijk.

Aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld (AF)
Noordkwartier heeft samen met Marenland 2 bovenschoolse aandachtsfunctionarissen
kindermishandeling en huiselijk geweld2. Deze volgen jaarlijks scholing op dit vlak.
De aandachtsfunctionaris draagt zorg voor een adequate uitvoering van de meldcode.
De aandachtsfunctionaris is sparringpartner voor individuele medewerkers die zorgen hebben over
een leerling. Hij/zij begeleidt medewerkers bij het signaleren en handelen en draagt zorg voor de
interne afstemming van de acties die worden ondernomen. Indien gewenst voert de
aandachtsfunctionaris, in afstemming met de leraar, intern begeleider of andere functionarissen, zelf
gesprekken met ouders en kinderen. Voor externe hulpverleningspartijen is de aandachtsfunctionaris
het eerste aanspreekpunt. Daartoe onderhoudt hij/zij regelmatig contact met de
aandachtsfunctionaris van de kinderopvang (PO) en met medewerkers van het jeugd-/sociale
wijkteam en van Veilig Thuis. De aandachtsfunctionaris zorgt voor een lijst met alle contactpersonen
en hun contactgegevens.
Elk jaar informeren de AF’s de intern begeleiders over de stand van zaken en aanpassingen binnen de
meldcode.
Directeuren
Directeuren dragen de verantwoordelijkheid over dat elke medewerker goed geïnformeerd is over de
meldcode.
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Deze tekst en omschrijving van taken en verantwoordelijkheden zijn overgenomen uit het Handelingskader
Kindermishandeling. Voor meer informatie: Handelingskader kindermishandeling en huiselijk geweld voor het
onderwijs | PO-Raad (poraad.nl)
2
Zie bijlage 1 voor namen en bereikbaarheidsgegevens

Intern begeleider
De intern begeleider is in de school het eerste aanspreekpunt voor medewerkers aangaande zaken
met betrekking tot de meldcode.
De intern begeleider draagt de nieuwe informatie vanuit de AF’s over de meldcode over aan de
medewerkers op school.
Individuele medewerker (onderwijsgevend en ondersteunend personeel)
Elke medewerker beschouwt het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld als
onderdeel van zijn of haar functie. De medewerkers zijn bereid om activiteiten uit te voeren in het
kader van de meldcode en om de slachtoffers een veilige omgeving te bieden. Bij (vermoedens van)
kindermishandeling of huiselijk geweld neemt de medewerker contact op met de
aandachtsfunctionaris om de meldcode te kunnen uitvoeren.
Dat houdt in ieder geval in:
• De medewerker brengt de signalen in kaart.
• De medewerker overlegt met collega’s, de aandachtsfunctionaris of andere deskundigen om de
signalen te duiden en wint zo nodig advies in bij het jeugd- of (sociaal) wijkteam.
• De medewerker voert een of meer gesprekken met ouders/verzorgers/kind, eventueel samen met
de aandachtsfunctionaris, om de zorgen te bespreken en (indien van toepassing) te adviseren over
hulpverlening.
• De medewerker neemt in overleg met de aandachtsfunctionaris een beslissing over de eventuele
volgende stappen van de meldcode. De medewerker volgt scholingsbijeenkomsten zodat hij/zij
voldoende kennis en vaardigheden verwerft om een adequate bijdrage te leveren aan de uitvoering
van het beleid van de onderwijsinstelling.3
De meldcode en de werkwijze worden elk jaar in het schoolteam besproken en geëvalueerd.
Elke medewerker is zich bewust van het feit dat deze situaties een hoge mate van vertrouwelijkheid
met zich meedragen en handelt hiernaar.
Alle medewerkers op de scholen worden elk jaar (bij)geschoold. Zij volgen in het jaar 2022 met elkaar
een teamtraining. Nieuwe medewerkers volgen deze via het programma van E-wise
(‘Kindermishandeling; werken met de verbeterde meldcode’).
Meldcode4 bij huiselijk geweld en kindermishandeling
Wat staat in de wet?
De wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (sinds 2013) verplicht beroepskrachten,
ook onderwijspersoneel, om een vijfstappenplan te gebruiken als ze het vermoeden hebben van
kindermishandeling en/of huiselijk geweld.
Wat is het doel van de wet?
Doel van de wet is leerlingen die te maken hebben met een vorm van geweld of mishandeling in de
thuissituatie, passende hulp te bieden, zodat een einde komt aan de bedreigende situatie.
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Deze stappen zijn terug te vinden in ParnasSys onder ‘notities’.
Bron voor de teksten bij meldcode en meldplicht is de folder meldcode versus meldplicht van Stichting School
en Veiligheid, behalve de tekst ‘In stap 5…ook anoniem: zie voetnoot 36.
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Voor welke situaties geldt deze wet?
Voor misbruiksituaties in de privésfeer en voor situaties in de huiselijke sfeer.
Hoe werkt de meldcode?5
De meldcode bestaat uit vijf stappen. De stappen zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

In kaart brengen van signalen.
Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van Veilig Thuis.
Gesprek met de ouder(s).
Wegen van signalen; het geweld of de kindermishandeling.
Hulp organiseren (medewerking ouders) en melden bij Veilig thuis via 0800-2000 (dit is een
verplichting vanaf 1 januari 2019, ook bij een vermoeden).

In Stap 5 worden twee beslissingen genomen: het beslissen of een melding bij Veilig Thuis
noodzakelijk is en, vervolgens het beslissen of het zelf bieden of organiseren van hulp mogelijk is. Het
is van belang dat in stap 5 beide beslissingen en in de genoemde volgorde worden genomen. De
betrokken persoon in het onderwijs/de leerplichtambtenaar (dit kan de aandachtsfunctionaris zijn)
vraagt zich op basis van signalen en het gesprek met ouders af of melden noodzakelijk is aan de hand
van vijf afwegingsvragen. Vervolgens besluit deze of het bieden of organiseren van hulp tot de
mogelijkheden van zowel de school/leerplichtambtenaar als de betrokkenen (ouders/verzorgers)
behoort. Als melden volgens het afwegingskader noodzakelijk is, moet de tweede beslissingsvraag
over eventuele hulp in overleg met betrokkenen en Veilig Thuis beantwoord worden. Melden is niet
verplicht en kan ook anoniem.
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Er is een Meldcode Kindermishandeling app beschikbaar in de App store en Play store die kan ondersteunen
in het goed doorlopen van de stappen.

Bij de stappen 4 en 5 is als ondersteuning een wegingskader geformuleerd.
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Voor wie geldt de meldcode?
Elke medewerker van de onderwijsinstelling moet zich aan de meldcode houden.
Wie moet het stappenplan uitvoeren?
Het start bij de medewerker op school. Zijn of haar taken staan omschreven in het stappenplan
hierboven. Vanaf stap 2 wordt sowieso de AF betrokken (zie bijlage 1).
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Bron:

https://www.avs.nl/sites/default/files/documenten/artikelen/Afwegingskader%20meldcode%20onderwijs%20en%20leerpli
cht.pdf

Wat doet de aandachtsfunctionaris?
De aandachtsfunctionaris bewaakt de interne procedure en zorgt ervoor dat deze kwalitatief goed
verloopt.
Een medewerker kan de signalen bij de aandachtsfunctionaris neerleggen, die vervolgens – als dat
nodig is – de stappen 2 tot en met 5 doorloopt.
Meldplicht bij seksueel misbruik in het onderwijs
Wat staat in de wet?
De Wet bestrijding seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs (sinds 1999) wordt ook
wel de Meld- en aangifteplicht genoemd. Deze wet verplicht alle medewerkers die het vermoeden
hebben van, of informatie krijgen over, een mogelijk zedendelict door een medewerker van de
school jegens een minderjarige leerling onmiddellijk door te geven aan het bevoegd gezag.
Wat is het doel van de wet?
Doel van de wet is te voorkomen dat zedendelicten door scholen intern worden opgelost, met als
mogelijk gevolg dat die medewerker op dezelfde school of elders opnieuw een zedendelict pleegt.
Wat zijn zedenmisdrijven?
•
•
•
•
•
•
•

ontucht;
aanranding;
verkrachting;
grooming7;
schennis van eerbaarheid;
kinderporno bezitten, bekijken of verspreiden;
een seksuele relatie met een minderjarige.

Voor welke situaties geldt de wet?
De handelingen moeten hebben plaatsgevonden tussen een medewerker van de onderwijsinstelling
en een minderjarige leerling: binnen, of in samenhang met, de schoolsituatie.
Wie moet het melden
Elke medewerker van de school is meldplichtig. Daaronder vallen niet alleen personeelsleden, maar
ook personen die buiten dienstverband werkzaamheden verrichten voor de school, zoals stagiairs,
schoonmaakpersoneel, uitzendkrachten en vrijwilligers. Ook de interne vertrouwenspersoon is
meldplichtig.
Waar moet het gemeld worden?
Bij het bevoegd gezag van de school. Het bevoegd gezag doet vervolgens aangifte bij justitie of
politie.
De te volgen stappen zijn:
Een medewerker van een onderwijsinstelling heeft het vermoeden van, of informatie over een
zedendelict, gepleegd door een medewerker van de school jegens een minderjarige leerling.
1. Het bevoegd gezag overlegt met de vertrouwensinspecteur.
2. De medewerker meldt dit aan het bevoegd gezag.
3. Er is een redelijk vermoeden van een strafbaar feit.
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Er is sprake van grooming als een volwassene via ICT contact legt met een kind, met de intentie om dat kind te ontmoeten
met het doel om seksueel misbruik te plegen of kinderpornografische afbeeldingen te produceren. (Bron: politie.nl)

4. Het bevoegd gezag informeert (ouders van) klager en aangeklaagde dat aangifte wordt
gedaan.
5. Het bevoegd gezag doet aangifte bij justitie of politie.

