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Definitie kindonveiligheid:
Er zijn twee vormen van kindonveiligheid:

- Structurele onveiligheid: van structurele onveiligheid wordt gesproken als in gezinnen of
huishoudens sprake is van zich herhalende of voortdurende onveilige gebeurtenissen en
situaties. Structurele onveiligheid heeft schadelijke gevolgen door de voortdurende dreiging
en (emotionele) onveiligheid. Er kan sprake zijn van een patroon van herhaald geweld maar
bijvoorbeeld ook van permanente gebreken in de geestelijke en lichamelijke verzorging van
zorgafhankelijke kinderen en/of volwassenen.

- Acute onveiligheid: betekent dat een persoon in direct fysiek gevaar verkeert, dat diens

veiligheid de komende dagen niet gegarandeerd is en dat direct bescherming nodig is. Het

gaat hierbij bijvoorbeeld om (een ernstig vermoeden van) seksueel geweld of (dreiging van)

fysiek geweld.

bron: site rijksoverheid Verschillende vormen van kindermishandeling *

De meldcode beschrijft in vijf stappen wat de professional kan doen bij (vermoedens van)
kindonveiligheid

Stap 0
Basishouding: De professional is pedagogisch partner van ouders en tegelijkertijd moet de leerkracht
openstaan voor signalen van kindonveiligheid. Er wordt bij leerkrachten die betrokken zijn bij een
dergelijke casus gelet op psychische ondersteuning, hier zijn het zorgteam en de
schoolcontactpersonen verantwoordelijk voor.

Betrokken personen: het hele team

Stap 1
Signalen in kaart brengen: leerkracht noteert signalen van kindonveiligheid in Parnassys onder het
kopje vertrouwelijk. Signalen worden feitelijk en neutraal omschreven.
Gesprekken: Leerkracht gaat in gesprek met de leerling over waargenomen signalen.
Betrokken personen: (gym)leerkrachten/onderwijsondersteuners/zorgteam
Bij structurele onveiligheid: ga door naar stap 2.
Bij acute onveiligheid : ga door naar stap 5.2

Stap 2
Bij (structurele) signalen van onveiligheid gaat leerkracht in overleg met de intern



begeleider/aandachtsfunctionaris van de school. Er wordt samen gewogen of er sprake is van schade
in de ontwikkeling van het kind en welke vervolgstappen er worden gezet.

Betrokken personen: (gym)leerkrachten/onderwijsondersteuners, intern begeleiders,
aandachtsfunctionaris en zorgteam.

Stap 3
Gesprekken:
1: Leerkracht gaat met het kind in gesprek over: de signalen, de zorgen vanuit school en het in
gesprek gaan met ouders over deze zorgen.
2: Leerkracht en iemand vanuit het zorgteam gaan in gesprek met ouders over de zorgen die er zijn.

Betrokken personen: Kind,leerkracht & Zorgteam, evt Veilig thuis voor advies (bij blijvende zorgen)
Anoniem advies vragen is mogelijk.

Stap 4
Wegen van de signalen van kindonveiligheid. Zijn er op basis van stap 1 t/m 3 vermoedens van
structurele of acute onveiligheid?

Betrokken personen: Leerkracht & Zorgteam, OKA, evt Veilig thuis voor advies (bij vragen over casus)

Stap 5: Is melden noodzakelijk? Ja of nee?
Nee indien:

1. Hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk is. Hulp verlenen is mogelijk als:
- De professional in staat is om effectieve/passende hulp te bieden of te organiseren.
- De betrokkenen meewerken aan de geboden of georganiseerde hulp.
- De hulp leidt tot duurzame veiligheid.

Betrokken personen: Leerkracht,  Zorgteam, OKA

Ja als er niet voldaan kan worden aan stap 5.1. Dan:

2. Melden bij Veilig Thuis is noodzakelijk: (door directie/IB/aandachtsfunctionaris)
- Indien er geen effectieve/passende hulp geboden kan worden door de ernst van de situatie.
- Wanneer hulp niet geaccepteerd wordt door ouders.
- Als er sprake is van acute onveiligheid

Betrokken personen: Zorgteam, OKA, Veilig thuis, evt politie (bij dreiging van acute onveiligheid)

- https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode
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Zorgteam
Schoolleider: Eva Meilof
IB onderbouw: Liesbeth Kluin
IB middenbouw: Maaike Maureau
IB bovenbouw: Kim Verhoeve
Aandachtsfunctionaris: Maaike Maureau
Schoolcontactpersonen:
Jimmy Schulte
Lotte Vendel
Buiten de school:
schoolarts: Nanja Emke
nemke@ggd.Amsterdam.nl
OKA: Cigdem Ceyhan
c.toka@oktamsterdam.nl
en
Ilham Ahrouch
Ouder- en kindadviseur
Ouder- en Kindteam Slotervaart
i.ahrouch@oktamsterdam.nl
0628952065
www.oktamsterdam.nl
Veilig thuis Amsterdam Valckenierstraat: 020-7983798
Anoniem advies vragen is mogelijk.

http://www.oktamsterdam.nl/

