Verbeterde meldcode
kindermishandeling
vraagt om actie van scholen
Ieder basisschoolbestuur kent de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Sinds begin dit jaar is
deze meldcode verbeterd. Er staat nu onder meer duidelijker omschreven in welke situaties het nodig is dat
professionals hun vermoedens van kindermishandeling melden bij Veilig Thuis.
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e Wet verplichte meldcode huiselijk geweld
en kindermishandeling is sinds 2013 van
kracht. In september 2018 kregen alle
scholen en schoolbesturen vanuit de overheid een brief dat per 1 januari 2019 het
Besluit verplichte meldcode zou veranderen. Het is vanaf die
datum een professionele norm om een melding te doen bij Veilig
Thuis als er vermoedens zijn van ernstig huiselijk geweld of
ernstige kindermishandeling, door professionals vertaald in vermoedens van acute en structurele onveiligheid. Om te bepalen of
daar sprake van is, gebruiken professionals een afwegingskader in
de meldcode.

MELDEN ÉN HULPVERLENEN

Ieder schoolbestuur heeft daarom de
meldcode binnen de organisatie uit
moeten breiden met het afwegingskader, en werd in de brief opgeroepen
de verbeterde meldcode onder de aandacht te brengen van de medewerkers
binnen de school.
In de verbeterde meldcode wordt er
geen onderscheid meer gemaakt tussen
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‘

melden óf hulpverlenen. Dus ook als iemand een melding doet
bij Veilig Thuis, is het belangrijk om in overleg met deze organisatie te kijken welke hulp de school zelf kan bieden of regelen.
Deze hulp moet gericht zijn op het stoppen van het geweld en
het herstellen van duurzame veiligheid. Veilig Thuis kan de
signalen over een langere periode en vanuit verschillende bronnen
bij elkaar brengen en indien nodig daardoor snel ingrijpen.
‘DIT GEEFT ONS MEER RUIMTE’

Bert-Jan Kollmer is bestuurder van Stichting OVO in
Gorinchem. Onder deze stichting vallen negen basisscholen en
vier middelbare scholen. Hij is blij
met de verbeterde meldcode: ‘De verbeteringen geven ons meer ruimte. Melden
bij Veilig Thuis betekende voorheen
toch de zaak overdragen; zo hebben wij
dat ervaren in het verleden. Door de
vernieuwingen in de Wet verplichte
meldcode kunnen we ook als school
betrokken blijven. Dat kan een verrijking zijn, niet alleen in de omgang
met het kind, maar zeker ook in de
verstandhouding met de ouders.’

Creëer meer
bewustwording
onder leerkrachten
voor het herkennen
en signaleren van
huiselijk geweld.

’

O N DE RWIJ S & M O T IVAT I E

WIST JE DAT?
In elke klas in Nederland zit gemiddeld één kind dat
thuis mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt
wordt.

GEWELD HOORT NERGENS THUIS

Kollmer is onderwijsvertegenwoordiger in het kernteam ‘Geweld
hoort nergens thuis’. Binnen dit actieprogramma gaan gemeenten
samen met de overheid de strijd aan tegen huiselijk geweld en
kindermishandeling. ‘Naast Veilig Thuis zijn talloze partijen
vertegenwoordigd, waaronder huisartsen, jeugdhulp en de politie.
Het is een brede beweging waarbinnen we projectmatig aandacht
besteden aan dit belangrijke onderwerp. Voor mij heel belangrijk,
want toen ik voor het eerst met de getallen van huiselijk geweld
werd geconfronteerd, schrok ik enorm. Ik hoorde dat maar liefst
1 op de 30 kinderen hiermee te maken krijgt. Dat betekent dat

in iedere klas wel een mishandeld kind zit! Daar moeten we met
z’n allen iets aan doen.’
Volgens Kollmer is er binnen scholen nog heel wat te winnen op het gebied van signaleren en melden. ‘Als ik schoolbesturen één tip mag geven, dan is het vooral: creëer meer
bewustwording onder leerkrachten voor dit onderwerp. Ga er
binnen de organisatie consequent mee aan de slag om het onderwerp op de agenda te zetten en te houden.’
Volgens de bestuurder zien leerkrachten vaak wel dat er iets mis
is met een kind, maar weten ze niet wat ze moeten doen. ‘Ze hebben er geen ervaring mee of durven geen actie te ondernemen.
Maar als het mis is, weet je één ding zeker: door niets te doen,
wordt het alleen maar erger. Elk signaal moet daarom worden
opgepakt. Maak het bespreekbaar binnen het team en houd
vermoedens niet voor je.’
TIP

AUGEO FOUNDATION
Online scholing: zo herken je de signalen en werk je met de
meldcode
Kinderen vertellen vaak niet uit zichzelf over ernstige problemen
thuis. Zij zijn afhankelijk van oplettende buitenstaanders. Kindermishandeling signaleren en aanpakken is echter lastig. Juist leerkrachten kunnen als eersten signalen oppikken dat het niet goed
gaat, omdat kinderen vaak veel vertrouwen in hen hebben en
daarom vaak signalen laten doorschemeren op school.
Startpagina van de online cursus over het
werken met de meldcode
30.000 professionals geschoold
Augeo Foundation wil dat alle kinderen veilig opgroeien. De organisatie ondersteunt professionals in hun aanpak van
huiselijk geweld en kindermishandeling. Onderdeel daarvan is de Academy. Middels online cursussen leren leerkrachten, intern begeleiders en directeuren hoe ze signalen van kindermishandeling herkennen en wat zij met hun
zorgen kunnen doen. Inmiddels heeft Augeo al zo’n 30.000 professionals geschoold; 84 procent van de cursisten
voelt zich na de cursus beter toegerust.

Opfrismomenten
De online cursussen kunnen in eigen tijd gevolgd worden, duren ongeveer twee tot drie uur en worden afgesloten
met een toets met certificaat. De cursisten ontvangen regelmatig leerberichten per mail, korte opfrismomenten en het
gratis online Augeo Magazine. Omdat Augeo Foundation zoveel mogelijk mensen wil bereiken, worden de cursussen
onder de kostprijs aangeboden.
Kijk voor meer informatie op www.augeo.nl/po of neem contact op via relatiebeheer@augeo.nl / tel.: 0343-536040.

Heeft u een e-learningacademie van E-learning Wizard? Bij een volledig abonnement
ontvangt uw team gratis toegang tot alle PO-cursussen van de Augeo Academy.
Kijk op www.lerarenacademie.nl voor meer informatie of mail naar info@e-learningwizard.nl.
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