Beleid bij een vermoeden kindermishandeling
Inleiding
De ervaring leert helaas dat kindermishandeling voorkomt. De ervaring leert ook dat dergelijke
situaties moeilijk bespreekbaar zijn met de ouders/verzorgers. Het is belangrijk zeer zorgvuldig
te handelen. Daarbij gaan wij uit van het belang van het kind. Als Trivium houden we het
protocol aan zoals in dit hoofdstuk is aangegeven. Dit is op iedere school aanwezig, op te
vragen via de directeur. Zo nodig is het ook op het Bestuurscentrum op te vragen.
Wanneer gebruiken wij de meldcode?
Wij doorlopen de stappen van de meldcode als er vermoedens heeft van huiselijk geweld of
kindermishandeling. Het gaat hierbij niet alleen om vermoedens van fysiek geweld, maar ook
om vermoedens van psychisch of seksueel geweld en vermoedens van verwaarlozing.
Protocol
Ieder personeelslid van Trivium handelt bij een vermoeden van kindermishandeling volgens
dit protocol. Per 1 januari 2019 is de meldcode veranderd. Het wordt een professionele norm
om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele
onveiligheid. De 5 stappen uit de meldcode blijven bestaan, maar stap 4 en 5 worden
aangepast (zie figuur 1). In stap 5 vervalt het onderscheid tussen hulp verlenen of melden.
De beroepskracht neemt in de nieuwe situatie twee losse besluiten:
1. Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?
2. Is zelf hulp bieden of organiseren ook (in voldoende mate) mogelijk?
Als hulpmiddel om te komen tot het besluit om te melden is het per 1 januari 2019 verplicht
om als beroepskracht een afwegingskader te gebruiken in stap 4 en 5 van de meldcode.
Trivium voegt aan dit stappenplan nog 2 stappen toe.
Overleggroep
In het protocol is sprake van een overleggroep. De overleggroep bestaat in ieder geval uit:
de leerkracht van de groep waarin de leerling zit;
de directeur van de school
de algemeen directeur van de Stichting (voorzitter)
de Intern Begeleider

De overleggroep kan zich laten bijstaan door een extern adviseur. Alle leden van de
overleggroep hebben geheimhoudingsplicht. Voor de eerste maal wordt de overleggroep
bijeengeroepen door de directeur van de school.
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