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Deel I: de aandachtsfunctionaris in de organisatie
Huiselijk geweld en kindermishandeling
De mate waarin huiselijk geweld en kindermishandeling voorkomt in de Nederlandse samenleving is
zorgelijk. Bij huiselijk geweld kan het gaan om alle mogelijke soorten van geweld. Het is belangrijk dat
burgers en professionals handvatten ontwikkelen om te weten wat er gedaan kan worden als er
signalen zijn van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Het Ministerie van Justitie hanteert de volgende definitie:
“Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer wordt gepleegd.
Met huiselijke kring worden (ex)partners, gezins- en familieleden en huisvrienden bedoeld. Geweld is
een verbale, fysieke en/of seksuele handeling gericht tegen mens of dier en tegen de wil van het
slachtoffer, waardoor lichamelijk en/of psychisch letsel kan ontstaan dan wel de integriteit van een
persoon kan worden geschonden”.
Meldcode
Op 1 juli 2013 is de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden.
Organisaties en zelfstandige professionals die met kinderen en gezinnen werken, zijn verplicht om de
Meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. De Meldcode heeft als doel de professionals te
ondersteunen in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling en biedt de
professionals houvast bij de afweging om te melden. In de Meldcode staan vijf stappen die een
beroepskracht doorloopt als hij of zij huiselijk geweld of kindermishandeling vermoedt.
Vanaf 1 januari 2019 treedt een nieuwe, verbeterde Meldcode in werking. In deze nieuwe Meldcode
blijven de eerste drie stappen die de professional moet doorlopen hetzelfde. De stappen vier en vijf
zijn veranderd. Vanaf 1 januari 2019 is de beroepskracht verplicht een afwegingskader te gebruiken in
stap 4 en 5 van de Meldcode. Voor de medewerkers van RiBA is vanaf 1 januari 2019 het
afwegingskader voor 'Pedagogen, psychologen, (psycho-)therapeuten, sociaal werkers en jeugd- en
gezinsprofessionals' van kracht.
Visie van SWV RiBA inzake huiselijk geweld
Medewerkers van RiBA ondersteunen basisscholen in de BAR gemeenten en werken vanuit de HGW
(handelingsgericht werken) – visie. Zij leveren een bijdrage aan een zo optimaal mogelijke
ontwikkeling van kinderen d.m.v. onderwijs- en opvoedingsondersteuning in samenwerking met de
ouders en andere disciplines.
In het contact met scholen en met kinderen kunnen signalen van kindermishandeling of huiselijk
geweld worden opgevangen. Dergelijke signalen kunnen wijzen op een bedreiging van de gewenste
ontwikkeling. Vanuit de (mede)verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van kinderen dient de
medewerker te handelen volgens de stappen van de Meldcode. Dit gebeurt altijd in samenspraak met
school en ouders tenzij de veiligheid van het betreffende kind in het geding is.
De aandachtsfunctionaris in team RiBA
Teamleden van SWV RiBA maken onderdeel uit van een netwerk van personen die gezamenlijk
verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen woonachtig in de gemeenten Barendrecht,
Ridderkerk, Albrandswaard. De teamleden van RiBA hebben de plicht om bij te dragen aan een veilige

omgeving voor de kinderen die vallen onder de BAR- gemeenten. Zij hebben een signaleringsverantwoordelijkheid inzake kindermishandeling. Over het algemeen zal een medewerker van een
school als eerste signalen van kindermishandeling of huiselijk geweld opvangen. De medewerkers van
RiBA zijn nl. niet dagelijks, vaak zelfs niet wekelijks op school. De school zal dan de Meldcode in gang
zetten en de medewerker van RiBA wordt betrokken i.h.k.v. advisering. Er zijn echter ook situaties
denkbaar dat de eerste signalen door de medewerker van RiBA worden opgevangen of dat de
medewerker van RiBA de situatie anders inschat dan de school en de Meldcode inzet of doorzet,
terwijl de school dit niet nodig acht.
Binnen RiBA zijn twee teamleden belast met de uitvoerende functie van aandachtsfunctionaris. Alle
andere teamleden zijn ook aandachtsfunctionaris. De twee uitvoerende aandachtsfunctionarissen
houden de andere teamleden op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, zijn aanspreekpunt, nemen
indien nodig een leidende rol bij bepaalde casuïstiek en registreren.
De rol van de aandachtsfunctionaris kan daarom per casus verschillen:
De AF van de school bespreekt de signalen met de AF van RiBA en school zet de Meldcode
in. De RiBA-medewerker of AF van RiBA speelt hierbij een adviserende of coachende rol.
De RiBA-medewerker geeft de signalen door aan de betrokken leerkracht en IB zodat de AF
van de school de Meldcode kan inzetten. De RiBA-medewerker of AF van RiBA kan hierbij
desgevraagd een adviserende of coachende rol vervullen.
Als de school de Meldcode niet inzet is het de verantwoordelijkheid van de signalerende
RiBA-medewerker om in samenspraak met de AF van RiBA zelf de stappen van de Meldcode
te volgen.
De RiBA-medewerker consulteert één van de uitvoerende aandachtsfunctionarissen.

De taken van de RiBA-medewerker zijn in onderstaand schema beschreven:
Meldcode

Stap 1
In kaart brengen van signalen

Stap 2
Overleggen met een collega en evt.
raadplegen van Veilig Thuis 0800-2000

Uitvoerende AF/ RiBA-medewerker
(als de RiBA-medewerker signaleert)

AF van school (als de AF van
de school als eerste
signaleert)

Zij beschrijft de signalen
zo concreet mogelijk.

De RiBA-medewerker is
gesprekspartner van school
en ondersteunt de school bij
het in kaart brengen van de
signalen.

De RiBA-medewerker zoekt voor
overleg altijd contact met de
uitvoerende aandachtfunctionaris
binnen RiBA, overlegt met de collega
over de te nemen stappen en voert
vervolgens een gesprek met de school
van het betreffende kind. Eventueel is
er anoniem overleg met Veilig Thuis.

De RiBA-medewerker denkt
met school mee over de
verzamelde informatie en
ondersteunt bij het
onderscheid maken tussen
feitelijkheden en
interpretatie.
De AF van de school start de
Meldcode.

Stap 3
Gesprek met de betrokkenen. Raadpleeg,
indien van toepassing, een deskundige op het
gebied van STP (Schadelijke Traditionele
Praktijk), LEC-EGG (Landelijk Expertise
Centrum Eer Gerelateerd Geweld), Landelijk
knooppunt voor huwelijksdwang en
achterlating, voor het wegen van de aard,
omvang en dreiging van het geweld.
Stap 4
Wegen van het geweld of de
kindermishandeling. Volg de stappen zoals
omschreven in het Afwegingskader Onderwijs
en Leerplicht/Regionale Meld- en
Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten.
Zie *
Raadpleeg, indien van toepassing, een
deskundige op het gebied van STP (Schadelijke
Traditionele Praktijk), LEC-EGG (Landelijk
Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld),
Landelijk knooppunt voor huwelijksdwang en
achterlating, voor het wegen van de aard,
omvang en dreiging van het geweld.

De AF voert indien nodig samen met
de leerkracht en de AF van de school
een gesprek met ouders (als de
veiligheid van het kind in het geding is
vindt het gesprek zonder ouders
plaats).

De RiBA-medewerker
ondersteunt de AF van de
school bij de voorbereidingen
van het gesprek met ouders.

De RiBA-medewerker houdt
ruggenspraak met één van de
uitvoerende AF’en over de
bevindingen van het gesprek. Samen
worden de vervolgmogelijkheden
afgewogen en een besluit genomen
over vervolgstappen.

De RiBA-medewerker is
beschikbaar voor
terugkoppeling vanuit de
school. De RiBA-medewerker
kan meedenken over de
inhoud van stap 5.

De uitvoerende AF neemt het
initiatief tot uitvoering van de
conclusie die getrokken is in stap 4.

De RiBA-medewerker
ondersteunt de AF van de
school eventueel bij de
uitvoering van het besluit in
stap 4 genomen.

Bij twijfel altijd Veilig Thuis meenemen in de
weging.
afwegingsvragen:
Melden bij veilig Thuis?
Is hulpverlening (ook) mogelijk?
Stap 5
Beslissen of het noodzakelijk is een melding te
doen bij Veilig Thuis.
Beslissen of het mogelijk is zelf hulp te bieden
of te organiseren.
De hulp moet zo concreet mogelijk gemaakt
worden en gedocumenteerd worden.
Spreek af wie welke rol heeft en benoem een
casemanager, en spreek af welke taken alle
betrokkenen hebben.
- melden bij Veilig Thuis,
- doorgeven aan de uitvoerende AF dat de
Meldcode is gestopt.
Bij acute en structurele onveiligheid moet
altijd gemeld worden.

Deel II: Borging
Huidige situatie
De medewerkers van RiBA zijn op de hoogte van de inhoud van de Meldcode en zijn gecertificeerd als
aandachtsfunctionaris. Er is een Plan van Aandacht m.b.t. signalering van kindermishandeling of
huiselijk geweld. Er is nog geen meldingssysteem ontwikkeld bij RiBA.
Er vindt ieder jaar tijdens het teamoverleg een evaluatie plaats van de Meldcode.
Gewenste situatie
1. Alle medewerkers van RiBA hebben de training voor Aandachtsfunctionaris Meldcode
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gedaan in 2017-2018.
Er zijn twee uitvoerende AF’ en aangesteld die de jaarlijkse evaluatie van de ontwikkelingen
rondom de Meldcode voorbereiden en organiseren. Jaarlijks staat de Meldcode op de
laatste vergadering van elk schooljaar (tevens intervisie- en actualisatiemoment).
2. Nieuwe medewerkers worden door de uitvoerende AF’ en op de hoogte gesteld van het Plan
van Aandacht.
3. P.v.A. wordt op de website van RiBA geplaatst. RiBA zorgt voor het updaten van de website.
4. RiBA heeft een systeem ontwikkeld waarin gesprekken over kinderen in het kader van de
Meldcode worden geregistreerd.
5. Tweemaal per jaar staat de Meldcode op de agenda tijdens het overleg IB-netwerken.
Voorwaarden:
Alle medewerkers hebben de training aandachtsfunctionaris gevolgd. Elk jaar worden alle
medewerkers bijgeschoold door de twee aangestelde AF’ en tijdens het teamoverleg aan het begin
van het schooljaar.
Planning en Borging:

Doelen

Wie

Wanneer af

1. Jaarlijks overleg/intervisie
2. Nieuwe medewerkers
informeren
3. Plaatsen P.v.A. op de website

Uitvoerende AF’ en
Uitvoerende AF ‘en

Doorlopend
Doorlopend

De RiBA medewerker/AF die
deelneemt in de websitewerkgroep van RiBA zet het P.v.A.
door naar de websitebouwer
Directeur RiBA i.s.m.
Kindkans **
en de werkgroep Privacy
AF ‘en van de scholen

December 2018

4. Registratiesysteem verder
ontwikkelen
5. IB netwerken up to date
houden m.b.t. de Meldcode

Maart 2019

Doorlopend

Wettelijke verplichtingen
De Meldcode is ook onderdeel van het Informatiebeveiligings- en privacybeleid (IBP) van RiBA i.h.k.v.
de AVG. Het is de bedoeling dat het totale privacybeleid in maart 2019 volledig op poten staat. Daarin
staat ook wie binnen de organisatie de stappen van de Meldcode doorloopt en wie toegang heeft tot
welke persoonsgegevens in het kader van een casus Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
De documentatie m.b.t. een casus wordt vastgelegd in Kindkans. RiBA heeft een verwerkersovereenkomst met Kindkans. Voor Kindkans gelden zeer strenge regels qua toegang tot bepaalde
gegevens.
De directeur-bestuurder van RiBA is eindverantwoordelijk voor de beslissing om wel of geen melding
te doen.

* www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/633/original/Afwegingskader_Onderwijs_en_leerplicht.pdf?1530543279
**Kindkans is een applicatie speciaal ontwikkeld voor passend onderwijs. Samenwerkingsverbanden gebruiken
Kindkans om de ondersteuning in de regio

