Stroomschema
Kindermishandeling &
Huiselijk Geweld
Stap 1: signaleren en noteren
Docent, mentor, conciërge of andere
medewerker van school vermoedt KM of
HG.
Noteer concreet waarneembaar gedrag,
zowel risico- als beschermende factoren

Bevestiging
signalen
terugkoppelen

Stap 2: Meld het signaal
Zorg dat het signaal bij de afdelingsleider
komt. Deze neemt contact op met de
zorgcoördinator, die overlegt met de ZAT
partners
Er wordt een CV toegewezen en een PvA
gemaakt. Zo nodig overleg met Veilig
Thuis.
Bij acute onveiligheid: altijd contact
opnemen met Veilig Thuis

Geef ieder signaal aan
de afdelingsleider of
zorgcoördinator door.

Stap 3: gesprek met leerling en/of
ouders
CV gaat in gesprek om zorgen te delen,
informatie te krijgen en te checken waar
gedrag/signalen vandaan komen.

Stap 4: wegen van aard en ernst
CV weegt signalen in overleg met
in/externe deskundigen

Terugkoppelen naar
leerling/ouders/ZAT/
zorgcoördinator , die
terugkoppelt naar
afd. leider en mentor

Stap 5: beslissen
CV beslist na weging van de zorgen:
Melding Veilig Thuis en /of organiseren en
coördineren van hulp.

Terugkoppelen naar
leerling/ouders/ZAT/
zorgcoördinator, die
terugkoppelt naar
afd. leider en mentor

Melding Veilig
Thuis
Stap 6: volgen van de hulpverlening

Hulpverlening
geen effect?
Alsnog melding

Hulpverlening

Definitie:
Onder kindermishandeling verstaan we elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is.
Hieronder vallen de volgende soorten:








Seksuele mishandeling: seksuele aanrakingen die een volwassene een kind opdringt.
Lichamelijke mishandeling: alle vormen van lichamelijk geweld.
Emotionele of geestelijke mishandeling: een volwassen persoon scheldt het kind regelmatig uit, doet vaak afwijzend en
vijandig tegen het kind of maakt het kind opzettelijk bang.
Lichamelijke verwaarlozing: het kind krijgt niet de zorg en verzorging die het nodig heeft.
Emotionele of geestelijke verwaarlozing: doorlopend tekort aan positieve aandacht voor het kind. Het negeren van de
behoefte van het kind aan liefde, warmte, geborgenheid.
Getuige zijn van (verbaal) geweld tussen ouders of verzorgers.

Toelichting stroomschema
Stap 1
Kijk en luister; noteer feiten, geen vermoedens.
Breng het signaal voor jezelf in kaart: waar en wanneer nam je welk gedrag waar?
Hoe kenmerkte zich dit gedrag?* ( zie ook signaleringslijst)
*Wat is concreet waarneembaar gedrag?
Bv: blauwe plekken, striemen op armen of benen, maar ook signalen van de leerling
zelf of van medeleerlingen.
Stap 2
Doe een melding van de signalen bij de afdelingsleider.
Afdelingsleider overlegt met zorgcoördinator die overlegt met ZAT partners.
In overleg wordt een casusverantwoordelijke aangesteld en een Plan van Aanpak gemaakt.
Bij acute onveiligheid: zorgcoördinator overlegt rechtstreeks met BJZ/AMK/SHG
Stap 3
Geldt niet bij crisisgevallen.
Casusverantwoordelijke gaat aan de slag met ouders en/of leerling en onderhoudt de contacten.
Afkortingen
ZAT
JZ
CV
PvA
SMW
LP
Juvans

Zorg Advies Team
Jeugdzorg
Casus Verantwoordelijke
Plan van Aanpak
School Maatschappelijk Werk
Leerplicht
Algemeen Maatschappelijk werk

Veilig Thuis Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling

Bereikbaarheid
ZAT partners
SMW
GGD
LP
Politie
Schoolpsycholoog
Zorgcoördinator

Juvans
JZ
JZ spoed
Veilig Thuis
SHG

06-43359027
088-3686147
06-21650686
06-51520840
toestel 134
toestel 135
06-53902348
073-6444244
073-6871311
088-0666999
0800-2000
0900-1262626

