
Protocol meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld van de Fortgensschool  

 
In Holland Rijnland hebben belangrijke ketenpartners een Protocol Kindermishandeling en huiselijk 
geweld Holland Rijnland ontwikkeld. Voor de Fortgensschool is dit protocol leidend als er sprake is van 
een signaal van huiselijk geweld of kindermishandeling. In dit Fortgensprotocol wordt de toepassing van 
dit protocol op onze school beschreven.  

Nieuwe wetgeving 

Op 1 juli 2013 is de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden. De wet 
stelt het gebruik van een meldcode verplicht voor professionals bij (mogelijke) signalen van huiselijk 
geweld en kindermishandeling. De meldcode bestaat uit een stappenplan, waarin staat wat professionals 
moeten doen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Doel van de wet is niet het 
melden maar hulp op gang krijgen. De Wet meldcode is opgesteld door de ministeries Ministerie van 
VWS, Jeugd en Gezin, OCW en Justitie. 

Wat verstaan we onder huiselijk geweld en kindermishandeling?  

Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke of familiekring van het slachtoffer wordt 
gepleegd. Hieronder vallen lichamelijk geweld, psychisch geweld, seksueel geweld, schending van 
rechten en financiële uitbuiting.  
 
Kindermishandeling is elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van 
fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de 
minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, 
waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de 
vorm van fysiek of psychisch letsel 
 

Steunpunt Holland Rijnland en belangrijke informatie 

In Holland Rijnland is een steunpunt ingericht dat te vinden is via www.huiselijkgeweldhollandmidden.nl  
of via tel. nr. 0900-1262626  
 
Informatie voor de school is op deze website overzichtelijk bij elkaar gebracht onder het tabblad Ik zoek 
informatie. Op de webite staan de stappen van het protocol uitgebreid beschreven, worden 
handelingsadviezen gegeven en wordt duidelijk welke weg er gevolgd kan worden om, indien daar 
sprake van is, het geweld of de mishandeling zo snel mogelijk te stoppen en hulpverlening op gang te 
brengen.  
 

Stappen in het handelingsprotocol zijn: 
 
Stap 1 : Het in kaart brengen van de signalen; 
 
Stap 2 : Het bespreken van de signalen met een deskundige collega; 



 
Stap 3 : Het bespreken van de signalen met de leerling / ouder(s).  
 
Stap 4 : Het wegen van de aard en de ernst van het huiselijk geweld of kindermishandeling; 
 
Stap 5 : Beslissen: zelf hulp organiseren of een melding doen 

 

Afspraken op schoolniveau. 

Alle medewerkers van de school kunnen een signaal opvangen. Dat geldt niet alleen voor leerkrachten 
en directie, maar ook voor de vertrouwenspersoon, de conciërge, overblijfkrachten en stagiaires. In alle 
gevallen wordt dit signaal zo snel mogelijk doorgegeven aan de directie of aan de IB’er.  Zo spoedig 
mogelijk wordt een ID-overleg gepland. De leerkracht van het kind wordt uitgenodigd aan dit overleg 
deel te nemen. Het signaal of de signalen worden in kaart gebracht en op waarde getoetst. Daarna 
worden adviezen ingewonnen bij schoolmaatschappelijk werk, het CJG of het AMK/ Steunpunt HG.  Deze 
handelingsadviezen zijn richtinggevend voor het vervolg. In veel gevallen zal dit leiden tot een gesprek 
met de leerling en/of de ouders. Het hangt af van de casus door wie dit gesprek wordt gevoerd: de 
leerkracht, directie, IB, of de vertrouwenspersoon. In het ID-overleg worden daarover afspraken 
gemaakt.  

In het leerlingdossier wordt melding gemaakt van het extra ID-overleg in verband met signalen die zijn 
ontvangen van collega’s. Als er een gesprek wordt gevoerd met ouders of de leerling, dan wordt dit ook 
genoteerd in het leerlingdossier. In het ID-overleg wordt besproken of het wenselijk is in dit stadium een 
verslag van het gesprek op te nemen of dat voorlopig moet worden volstaan met een mededeling over 
het proces.  

Een verslag van de collegiale consultatie met AMK/ SHG/CJG/ SMW wordt niet opgenomen in het 
leerlingdossier. Er wordt wel een verslag van het ID-overleg gemaakt, zodat belangrijke zaken schriftelijk 
worden vastgelegd.  

Belangrijk is de focus te houden op de hulpverlening die zo snel mogelijk op gang moet worden gebracht 
als kinderen zich in onveilige situatie bevinden. Mocht het besluit moeten vallen om een melding te doen 
bij het AMK, dan lichten wij waar mogelijk, zelf de ouders in. Een melding wordt vastgelegd in het 
leerlingdossier.  
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CJG – Centrum voor Jeugd en Gezin 
SMW – Schoolmaatschappelijk werk 

ID-overleg – wekelijks werkoverleg tussen directie, IB en RT.  


