Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Stap 1
Signalen in kaart brengen
Zo feitelijk mogelijk de signalen in kaart brengen

Alle medewerkers van school: mentor, docent, conciërge enz.

Stap 2
Collegiale consultatie
Signalen bespreken
klankbord
advies
betrekken bij besluitvorming
jeugdagent (communicatie)

Mentor, OT medewerker, veiligheidscoördinator en teamleider

Bij voorkeur Veilig Thuis bellen voor afstemming.

Stap 3
Gesprek met ouders en/of leerling
In gesprek met ouders en leerling (gezamenlijk en/of afzonderlijk)
over de signalen, wees concreet en transparant, biedt passende
hulp aan (gesprek altijd met 2 medewerkers van school voeren).
Bel Veilig Thuis om het gesprek telefonisch voor te bereiden of na
te bespreken, als dat wenslijk is.
Van een gesprek met de ouders en/of de leerling kan worden
afgezien als er concrete aanwijzingen zijn dat de veiligheid van de
leerling of andere betrokkenen in het geding is of als het gevaar
bestaat dat de leerling dan het contact zal verbreken en uit zicht
raakt. Doe dit altijd alleen na overleg met Veilig Thuis.

Mentor, teamleider en OT medewerker

OT medewerker

Accepteren ouders (en leerling) hulp, hulpverlening in gang
zetten.

Stap 4
Afweging maken
Afweging maken in het kader van de veiligheid van de leerling.
Hierbij worden de volgende aspecten betrokken:
Vermoeden
Veiligheid (bij twijfel Veilig thuis bellen)
Hulp aanbieden
Weigering hulp
Resultaat
Gebruik hierbij de afwegingen in de officiële meldcode app.
Ook in deze stap is het uiteraard mogelijk Veilig Thuis te bellen als
overleg wenselijk is.

Mentor, teamleider en OT medewerker

Stap 5
Beslissen
Mogelijkheid besluit 1: melding maken bij Veilig thuis

Teamleider of OT medewerker (hij / zij blijft de regie voeren)

Meldnormen:
- Bij een vermoeden van acute onveiligheid
> ook als je zelf hulp kunt inzetten!
- Bij een vermoeden van structurele onveiligheid
> ook als je zelf hulp kunt inzetten!
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- Bij een vermoeden van onveiligheid & betrokkenen willen geen
hulp
- Bij nieuwe signalen van vermoedelijke onveiligheid
> ook als je zelf hulp kunt inzetten!
- Bij betrokken hulp, maar de onveiligheid neemt niet af.
Let op!
Ook als je signalen van onveiligheid hebt over andere gezinsleden
dan jouw leerling heb jij hierin een verantwoordelijkheid!
Mogelijkheid besluit 2: hulpverlening inzetten / voortzetten
PS: je neemt ALTIJD 2 besluiten, het is nooit of/of. Melden bij
Veilig Thuis neemt niet weg dat je mogelijk al wel hulp kunt
inzetten in het gezin, of de bestaande hulp nog kunt voortzetten.
Hulpverlenen of organiseren is mogelijk als:
Jij als professional de juiste hulp kunt inzetten die de
onveiligheid daadwerkelijk wegneemt.
De betrokkenen open staan voor hulp en
daadwerkelijk meewerken.

*gebaseerd op de applicatie Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling, uitgegeven door het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport en met medewerking van Y. Kok Veilig thuis Flevoland.

Belangrijk: alle medewerkers noteren steeds zorgvuldig iedere stap die zij zetten in dit proces in Magister!
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