Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
De stappen die hieronder worden beschreven zijn in een bepaalde volgorde gerangschikt, maar deze
volgorde is niet dwingend. Waar het om gaat, is dat de beroepskracht op enig moment in het proces
alle stappen heeft doorlopen, voordat hij besluit om een melding te doen. Zo zal het soms voor de
hand liggen om meteen met de leerling in gesprek te gaan over bepaalde signalen. In andere gevallen
zal de beroepskracht eerst overleg willen plegen met een collega en met Veilig Thuis voordat hij het
gesprek met de cliënt aangaat. Ook zullen stappen soms twee of drie keer worden gezet.
Stap 1: In kaart brengen van
signalen

Stap 2: Collegiale consultatie en
eventueel raadplegen VT

Stap 3: Gesprek met de leerling

Stap 4: Wegen van het geweld of
kindermishandeling

Stap 5: Neem 2 beslissingen:
Is melden noodzakelijk?
Is hulp verlenen of organiseren
(ook) mogelijk?

Breng de signalen die een vermoeden van huiselijk geweld
of kindermishandeling bevestigen of ontkrachten in kaart en
leg deze vast. Leg ook (de uitkomsten van) de contacten
over de signalen vast, evenals de stappen die worden gezet
en de besluiten die worden genomen.
Voor een overzicht van signalen die kunnen wijzen op
huiselijk geweld of kindermishandeling is een signalenkaart
ontwikkeld (zie bijlage).
Bespreek de signalen met de zorgcoördinator. Vraag zo
nodig, op basis van anonieme leerlinggegevens, ook advies
aan Veilig thuis of het lokaal steunpunt huiselijk geweld van
maatschappelijk werk.
Vraag advies bij specifieke vormen van geweld zoals
vrouwelijke genitale verminking, huwelijksdwang, eer
gerelateerd geweld en seksueel misbruik.
Ga i.s.m. de zorgcoördinator in gesprek met de leerling of de
ouder(s)/verzorger(s) van de leerling:
- Leg het doel van het gesprek uit.
- Bespreek de signalen, dit wil zeggen de feiten die je
hebt waargenomen.
- Nodig de leerling uit om daarop te reageren.
Worden de zorgen over de signalen door het gesprek niet
weggenomen, dan zet je ook de volgende stappen.
LET OP: zijn er concrete aanwijzingen dat door het gesprek
de veiligheid van een van de betrokkenen in het geding zou
kunnen komen, dan kan afgezien worden van een gesprek
met de leerling (en/of zijn ouder(s)/verzorger(s)).
Weeg, op basis van stap 1 t/m 3, of er sprake is van een
vermoeden van huiselijk geweld, kindermishandeling of eer
gerelateerd geweld.
Daarnaast is de vraag of dit vermoeden voor acute of
structurele onveiligheid zorgt voor de leerling.
Raadpleeg in geval van twijfel altijd (opnieuw) Veilig Thuis.
Zij bieden ondersteuning bij het wegen van het geweld en
van de risico’s op schade en zij kunnen adviseren over
vervolgstappen.
Melden
Is er sprake van acute onveiligheid of structurele
onveiligheid dan is melden noodzakelijk.
- Je meldt je vermoeden dan bij Veilig Thuis;
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Je sluit bij de melding zoveel mogelijk aan bij feiten
en gebeurtenissen en geef duidelijk aan als de
informatie die je meldt (ook) van anderen afkomstig
is;
Overleg wat je na de melding, binnen de
gebruikelijke grenzen van jouw werkzaamheden,
zelf kunt doen om jouw cliënt en de leden van zijn
gezin tegen het (risico op) geweld te beschermen.

Bespreek de melding vooraf met de leerling vanaf 12 jr,
en met ouders als de leerling nog geen 16 jaar is.
• Er concrete aanwijzingen zijn dat de veiligheid van de
leerling, die van jou zelf, of die van een ander in het geding
is, of zou kunnen zijn;
• Als je goede redenen hebt om te veronderstellen dat de
leerling door dit gesprek het contact met jou zal verbreken
en dat de leerling daardoor niet voldoende meer kan
worden beschermd tegen het mogelijk geweld.
Zelf hulp organiseren i.s.m. zorgcoördinator
Meen je, op basis van stap 4, gelet op jouw competenties,
jouw verantwoordelijkheden en jouw professionele grenzen,
dat je de leerling en zijn gezin redelijkerwijs voldoende kunt
beschermen tegen het risico op huiselijk geweld of
kindermishandeling:
- Organiseer dan de noodzakelijke hulp;
- Check of de betrokkenen meewerken aan de
geboden of georganiseerde hulp;
- Volg de effecten van deze hulp;
- Doe alsnog een melding als er signalen zijn dat het
huiselijk geweld of de kindermishandeling niet stopt
of opnieuw begint.
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