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I. Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en 

kindermishandeling 

 

Het bevoegd gezag van  

 

PCBS De Loopplank 

Pieter de Hoochplaats 1 

2951 SC Alblasserdam 

Tel:078-6914229 

info@loopplank-pcoaz.nl 

 

Overwegende: 

 Dat PCBS De Loopplank verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van 

dienstverlening aan zijn leerlingen en dat deze verantwoordelijkheid zeker ook aan de 

orde is in geval van dienstverlening aan leerlingen die (vermoedelijk) te maken 

hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling; 

 Dat van de medewerkers die werkzaam zijn bij PCBS De Loopplank op basis van deze 

verantwoordelijkheid wordt verwacht dat zij in alle contacten met leerlingen en 

ouders/verzorgers  attent zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of 

kindermishandeling en dat zij effectief reageren op deze signalen.; 

 Dat PCBS De Loopplank , een meldcode wenst vast te stellen zodat de medewerkers 

die binnen PCBS De Loopplank werkzaam zijn, weten welke stappen van hen worden 

verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 

 Dat PCBS De Loopplank in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de 

medewerkers ondersteunt bij deze stappen; 

 Dat onder huiselijk geweld wordt verstaan: (dreigen met) geweld, op enigerlei locatie, 

door iemand uit de huiselijke kring, waarbij onder geweld wordt verstaan: de fysieke, 

seksuele of psychische aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer, 

daaronder ook begrepen ouderenmishandeling, eer gerelateerd geweld en vrouwelijk 

genitale verminking (meisjesbesnijdenis). Tot de huiselijke kring van het slachtoffer 

behoren: (ex) partners, gezinsleden, familieleden en huisgenoten; 

 Dat onder kindermishandeling wordt verstaan: ieder vorm van een voor minderjarige 

bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die 

door de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie 

van afhankelijkheid of van onvrije 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, daaronder ook begrepen eer gerelateerd geweld en 

vrouwelijke genitale verminking; 
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 Dat onder medewerker in deze code wordt verstaan: de medewerker die voor PCBS 

De Loopplank werkzaam is en die in dit verband aan leerlingen van de basisschool 

zorg, begeleiding of een andere wijze van ondersteuning biedt; 

 Dat onder leerling in deze code wordt verstaan: de leerling aan wie de medewerker 

zijn professionele diensten verleent. 

 

In aanmerking nemende: 

 De Wet maatschappelijk ondersteuning 

 De Wet op de jeugdzorg 

 De Wet bescherming persoonsgegevens 

 De Wet op het primair onderwijs 

 Het privacyreglement van PCBS De Loopplank 

 

Stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vast. 
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Route bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling 

 

Stap 1: In kaart brengen van signalen (leerkracht) 

 Observeer met gebruikmaking van de signalenlijst uit de teammap. 

 Onderzoek naar onderbouwing; spreek met het kind, bepaal de frequentie en de 

zwaarte van de signalen, vraag na bij collega’s. Staaf  het gevoel met feiten. 

 Gesprek met ouders: delen van zorg, vastleggen in Parnassys. 

 In geval van weerstand bij ouders direct met de intern begeleider besprekeN. Stap 2 

gaat in werking. 

 

Stap 2: Collegiale consultatie en raadplegen Advies- en Meldpunt Kindermishandeling 

(leerkracht en intern begeleider) 

∆   Consulteer interne en externe collega’s tijdens: 

 Groepsbespreking 

 Zorgteam 

 Zorgadviesteam 

 Centrum voor Jeugd en gezin 

∆    Bilateraal overleg met jeugdarts, sociaal verpleegkundige, intern  

      begeleider of andere betrokkenen, bijv. leerplichtambtenaar 

∆   Consulteer ook het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling 

∆   Uitkomsten consultaties bespreken met ouders 

∆   Overweeg registratie in de Verwijsindex Risicojongeren 

 

Stap 3 gaat in werking als stap 2 is afgerond. 

Stap 3: gesprek met de ouder (leerkracht en intern begeleider eventueel directie) 

 Gesprek met de ouder delen van zorg 

 Bij ontkenning en weerstand van ouders of bij twijfel wordt stap 4 gezet. 

Stap 4: Weeg de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling 

 Weeg risico, aard en ernst van de kindermishandeling of huiselijk geweld. Vraag het 

AMK hierover een oordeel te geven. 

 Maak in overleg met de intern begeleider een keuze voor stap 5a of 5b. 

Stap 5a: Hulp organiseren en effecten volgen  

  bespreek uw zorgen met de ouder 

 Organiseer hulp door ouder en leerling door te verwijzen naar bureau Jeugdzorg 

 Monitor of ouder en leerling hulp krijgen 

 Volg de leerling 

Stap 5b: Melden en bespreken met de ouder 

 Bespreek met de ouder uw voorgenomen melding 

 Meld bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling 
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I. Verantwoordelijkheden van PCBS De Loopplank in het scheppen van de 

randvoorwaarde voor een veilig werk- en meldklimaat 
 

Om het voor medewerkers mogelijk te maken om in een veilig werkklimaat huiselijk geweld 

en kindermishandeling te signaleren en om de stappen van de meldcode in te zetten, draagt 

PCBS De Loopplank er zorg voor dat: 

 

Directie, bestuur en/of leidinggevenden: 

 De meldcode is opgenomen in het zorgbeleid van de organisatie; 

 Een aandachtfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling, te weten de intern 

begeleider, aanstellen; 

 Deskundigheidsbevordering opnemen in het scholingsplan in het kwaliteitsbeleid 

 Regelmatig trainingen en andere deskundigheidsbevordering aanbieden aan 

medewerkers, zodat medewerkers voldoende kennis en vaardigheden ontwikkelen en 

ook op peil houden voor het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling en 

voor het zetten van de stappen van de code;  

 De meldcode aansluiten op de werkprocessen binnen de organisatie, te weten het 

leerlingvolgsysteem en het rapport. 

 De meldcode aansluiten op de zorgstructuur van de organisatie als bespreekpunt bij 

leerling- en groepsbesprekingen. 

 Ervoor zorgen dat er voldoende deskundigen intern en extern beschikbaar zijn om de 

medewerkers te kunnen ondersteunen bij het signaleren en het zetten van de stappen 

van de meldcode; Intern begeleider , zorgteam en ZAT zijn gefaciliteerd. 

 De werking van de meldcode regelmatig evalueren en zo nodig acties in gang te zetten 

om de toepassing van de meldcode te optimaliseren; Evaluatiemoment is jaarlijks 

opgenomen in het kwaliteitsbeleid. 

 Binnen de organisatie en in de kring van ouders bekendheid geven aan het doel en de 

inhoud van de meldcode; In het kwaliteitsbeleid van de organisatie opgenomen, 

informeren van ouders via de schoolgids. 

 Afspraken maken over de wijze waarop PCBS De Loopplank zijn medewerkers zal 

ondersteunen als zij door ouders in of buiten rechte worden aangesproken over de 

wijze waarop zij de meldcode toepassen; in alle gevallen worden de medewerkers 

ondersteund door de directie en/of de algemene directie. 

 Afspraken maken voor de wijze waarop PCBS De Loopplank de verantwoordelijkheid 

opschaalt indien de signalering en verwijzing voor een leerling stagneert ????????? 

 Eindverantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van de meldcode 

 

Intern begeleider en/of direct leidinggevende: 

 Als aandachtfunctionaris huiselijk geweld en/of kindermishandeling is aangesteld; 

 Als vraagbaak functioneert binnen de organisatie voor algemene informatie over ( de 

meldcode) kindermishandeling; 

 Signalen herkennen die kunnen wijzen op kindermishandeling of huiselijk geweld; 

 Kennis heeft volgens de stappen van de meldcode; 

 Taken vaststellen van een ieder (wie doet wat , wanneer) en deze in de meldcode 

vastlegt; 

 De sociale kaart in de meldcode invult; 

 Deelneemt aan het Zorgadviesteam; 

 De aansluiting van de meldcode op de werkprocessen uitvoert; 
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 De aansluiting van de meldcode op de zorgstructuur uitvoert; 

 Samenwerkingsafspraken vastleggen met ketenpartners in de meldcode (sociale kaart); 

vergaderingen van het Zorg advies Team. 

 De uitvoering van de meldcode coördineert bij een vermoeden van huiselijk geweld 

en/of kindermishandeling; 

 Waakt over de veiligheid van de leerling bij het nemen van beslissingen; 

 Zo nodig contact opneemt met het AMK (Advies- en Meldpunt Kindermishandeling) 

voor advies of melding; 

 De genomen stappen evalueren met betrokkenen; 

 Toeziet op zorgvuldige omgang met de privacy van het betreffende gezin; 

 Toeziet op dossiervorming en verslaglegging 

 

Leerkracht, vakleerkracht en/of remedial teacher: 

 

 Signalen herkennen die kunnen wijzen op kindermishandeling of huiselijk geweld; 

 Overlegt met de intern begeleider bij zorg over een leerling aan de hand van 

waargenomen signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling of huiselijk geweld; 

 Afspraken uitvoeren die zijn voortgekomen uit het overleg met de intern begeleider of 

andere betrokkenen, zoals observeren of een gesprek met de ouder; 

 De resultaten bespreekt van deze ondernomen stappen met de intern begeleider of 

andere betrokkenen. 

 

De directie, de leidinggevende en de medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor: 

 

 Het vaststellen of er al dan niet sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld; 

 Het verlenen van professionele hulp aan ouders of leerlingen (begeleiding). 

 

De competenties in relaties tot kindermishandeling van het Nederlands Jeugdinstituut worden 

op PCBS De Loopplank gehanteerd. 
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III Sociale kaart van PCBS De Loopplank 

 

Organisatie: Politie alarmnummer ( bij noodsituaties) 

Telefoonnummer: 112 

  

Organisatie: Crisisdienst bureau Jeugdzorg (bij noodsituaties) 

Telefoonnummer:  

  

Organisatie: Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Zuid-Holland  

Contactpersoon:  

Adres:  

Postbus 370 

2800 AJ Gouda 

Bezoekadres Crabethpark 24 

Gouda 

 

 

 

Telefoonnummer: telefoon (0182) 68 08 88 

E-mail:  

fax  (0182) 68 08 89 

  

Organisatie: Algemeen Maatschappelijk Werk /Schoolmaatschappelijk werk 

Contactpersoon: Rivas 

Adres:  

Telefoonnummer:  

E-mailadres:  

  

Organisatie: Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland 

Contactpersoon:  

Adres:  Kromhout 120 

3311 RH  Dordrecht 

Postbus 1045 

3300 BA Dordrecht    

 
 

Telefoonnummer: 078-6334700 

 

E-mailadres:  

  

Organisatie: GGD ZHZ jeugdarts 

Contactpersoon: Dr. K. Sie 

Adres: Alblashof 1 

2951 XR Alblasserdam 

Telefoonnummer: 078-6913942 

E-mailadres: ksie@ggdzhz.nl 

  

Organisatie: Jeugdgezondheidszorg jeugdverpleegkundige 

Contactpersoon: Jolanda Heykoop 
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Adres: Oosterbrugstraat 2a 

3361 BR Sliedrecht 

Telefoonnummer: 06-51218219 

E-mailadres: jheijkoop@ggdzhz.nl 

  

Organisatie: MEE 

Contactpersoon: www. meefacet.insightcms.nl  digitale sociale kaart 

Adres: Johan de Wittstraat 40A 

3311 KJ  Dordrecht  
  

Telefoonnummer: 0900-2020672 

E-mailadres: servicebureau@meedrechtsteden.nl 

  

Organisatie: Politie (ook sociale jeugd- en zedenzaken) 

Contactpersoon:  

Adres:  

Telefoonnummer: 0900-8844 

E-mailadres:  

  

Organisatie: Steunpunt huiselijk geweld 

Contactpersoon:  

Adres:  

Telefoonnummer: 0900 126 26 26 landelijk 

0909 - 635 37 86 Dordrecht 

E-mailadres:  

  

Organisatie: Zorgadviesteam 

Contactpersoon: Willy van Dijk 

Adres:  

Telefoonnummer: 078-6321715 

E-mailadres: wdijk@ggdzhz.nl 

  

Organisatie: Centrum voor Jeugd en Gezin 

Contactpersoon:  

Adres: Alblashof 1 

2951 XR Alblasserdam 

Telefoonnummer: 078-6913942 

E-mailadres:  

 

 


