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Inleiding 
Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn ernstige zaken. Daar zijn de medewerkers en andere 
betrokkenen van de J.H. Donnerschool zich zeer van bewust. Wat moet de medewerker doen als hij 
of zij vermoedt dat er wellicht sprake is van huiselijk geweld en/of mishandeling?  
Mocht jij een vermoeden hebben dat er iets op dit gebied speelt, lees dan dit protocol en neem 
contact op met de schoolmaatschappelijk werker van jouw locatie. In dit protocol worden zij 
aandachtsfunctionarissen genoemd. 
 
Nieuw is dat vanaf 2019 een afwegingskader onderdeel is van deze Meldcode. Dit is specifiek 
ingericht voor iedere beroepsgroep, dus ook voor het onderwijs. Dit protocol is speciaal geschreven 
voor de J.H. Donnerschool. Iedereen die bij de J.H. Donnerschool werkt, heeft als professional een 
eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van melden, het advies is om altijd een 
schoolmaatschappelijk werker te betrekken. 
 
Vanaf 1 juli 2013 is de wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van kracht. 
In het kader van kwaliteitszorg, is de plicht opgelegd om een meldcode te hanteren voor huiselijk 
geweld en kindermishandeling, daaronder ook begrepen seksueel geweld, vrouwelijke genitale 
verminking (ook wel genoemd meisjesbesnijdenis) en eergerelateerd geweld. De verplichting geldt 
voor organisaties en zelfstandige medewerkers in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, 
maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, justitie en politie.  
 
Vanaf januari 2019 gaan scholen en organisaties met de verbeterde Meldcode en het afwegingskader 
werken. De verbeterde Meldcode is tot stand gekomen om situaties van onveiligheid beter en eerder 
in beeld te krijgen. In de Meldcode is in stap 4 en 5 een afwegingskader opgenomen. Het 
afwegingskader bestaat uit vijf vragen. Om duidelijkheid te krijgen of een onveilige situatie al eerder 
is gesignaleerd en om deze signalen te kunnen combineren is er bij Veilig Thuis een radarfunctie 
toegevoegd. De radarfunctie zorgt ervoor dat de meldingen beter gemonitord worden door Veilig 
Thuis.  
 
Dit protocol is ontwikkeld in samenwerking met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, 
Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland en GGD Hollands Midden. Deze informatie mag met bronvermelding 
worden gebruikt. 
Copyright © 2012 JSO Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling.  
 
Meer informatie is te vinden op de volgende websites:  

 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/01/09/basismodel-meldcode-
huiselijk-geweld-en-kindermishandeling 

 https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/richtlijnen/2017/07/28/af
wegingskader-in-de-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling/afwegingskader.pdf 
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1. Onderbouwing stappenplan 
 
Dit stappenplan is het startpunt om verantwoorde stappen te nemen bij vermoeden en/of 
constateren van huiselijk geweld en kindermishandeling: 
 

 De J.H. Donnerschool is verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van dienstverlening aan zijn 
leerlingen. Deze verantwoordelijkheid is zeker ook aan de orde is in geval van dienstverlening 
aan leerlingen die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling; 

 Van de medewerkers die werkzaam zijn bij de J.H. Donnerschool wordt op basis van deze 
verantwoordelijkheid 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;  

 Van de medewerkers wordt eveneens verwacht dat zij de verplichte cursus en vervolgcursussen 
hebben gevolgd bij ‘Augeo’ m.b.t. de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.  

 De J.H. Donnerschool stelt een meldcode vast, zodat de medewerkers die binnen de J.H. 
Donnerschool werkzaam zijn, weten welke stappen van hen worden verwacht bij signalen van 
huiselijk geweld of kindermishandeling; 

 De J.H. Donnerschool legt in deze code vast op welke wijze zij de medewerkers bij deze stappen 
ondersteunt;  

 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, eergerelateerd  geweld en vrouwelijke genitale verminking 
(meisjesbesnijdenis). Tot de huiselijke kring van het slachtoffer behoren: (ex)partners, 
gezinsleden, familieleden en huisgenoten; 

 Onder kindermishandeling wordt verstaan: iedere vorm van een voor een minderjarige 
bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders 
of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of 
van onvrijheid 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 eergerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminking; 

 Onder medewerker in deze code wordt verstaan: de medewerker die voor de J.H. Donnerschool 
werkzaam is en die in dit verband aan leerlingen van de basisschool zorg, begeleiding, of een 
andere wijze van ondersteuning biedt;  

 Onder leerling in deze code wordt verstaan: de leerling aan wie de medewerker zijn 
professionele diensten verleent. 

 
In deze meldcode wordt meegenomen: 

 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO); 

 Wet op de Jeugdzorg (WOP); 

 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); 

 Wet op het Primair Onderwijs (WPO); 

 Wet op Expertise Centra (WEC); 

 Privacyreglement van  J.H. Donnerschool 
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2. Route bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling 
 
 
 

Stap 1 
In kaart brengen van 

Signalen 
(kan door alle medewerkers) 

 
 
 

Stap 2 
Collegiale consultatie en 

raadpleeg zo nodig Veilig Thuis 
 
 
 

Stap 3 
Gesprek met de ouders/ver- 

zorgers en/of leerling 
 
 
 

Stap 4 
Wegen van huiselijk geweld/ 

kindermishandeling volgens het 
afwegingskader voor het onderwijs  

 
  
 

Stap 5 
Neem twee beslissingen 

 
 

   
  

 
 

 
 

  

 

Stap 5b 
Melden en bespreken of hulp 
bieden/organiseren ook tot 

de mogelijkheden hoort 

Stap 5a 
Hulp organiseren en 

effect volgen 
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3. Wie zijn de aandachtsfunctionarissen? 

 

De aandachtsfunctionarissen op de J.H. Donnerschool zijn de schoolmaatschappelijk werkers. 

Voor locatie VSO en SO De Glind: Mevr. M. (Mickey) Radstake 

Voor locatie Hilversum: Mevr. L. (Lucie) Graus. 

Bij afwezigheid is het aanspreekpunt op de locaties de locatiedirecteur. 

 

Aanwezigheid aandachtsfunctionarissen: 

 Locatie SO De Glind  

Mevr. M. (Mickey) Radstake: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. 

Dhr. D.J. (Dirk Jan) de Jong: vrijdag en bij afwezigheid aandachtsfunctionaris 

 Locatie VSO De Glind: 

Mevr. M. (Mickey) Radstake: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. 

Dhr. T.J. (Tjeert Jan) Bosman: vrijdag en bij afwezigheid aandachtsfunctionaris  

 Locatie SO Hilversum: 

Mevr. L. (Lucie) Graus: dinsdag, woensdag, donderdag. 

Mevr. S. (Suzanne) Dukel: maandag en vrijdag en bij afwezigheid aandachtsfunctionaris. 
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4. Stappen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling 
 

Stap 1: In kaart brengen van signalen 

 Observeer, leg signalen, contacten over de signalen en de stappen die worden gezet objectief en 
feitelijk vast in het leerlingvolgsysteem Parnassys of Somtoday.  

 Vermeld de bron als informatie van derden wordt vastgelegd. 
 

Stap 2: Collegiale consultatie en raadpleeg zo nodig Veilig Thuis 

 Consulteer de aandachtsfunctionaris. Binnen de J.H. Donnerschool is dit in principe de 
schoolmaatschappelijk werker en bij afwezigheid de locatiedirecteur (zie Hoofdstuk 3). 

 Informeer de commissie van begeleiding (CvB) en/of het zorgteam. 

 Informeer het zorgadviesteam (ZAT) alleen voor De Glind en anoniem als ouders nog niet zijn 
geïnformeerd 

 Overleg bilateraal met CvB en  jeugdarts, sociaal  verpleegkundige of andere betrokkenen bijv. 
leerplichtambtenaar 

 De aandachtfunctionaris consulteert zo nodig  (anoniem) Veilig Thuis. 
 

Stap 3: Gesprek met de ouders/verzorgers en/of leerling 

 De leerkracht en/of aandachtsfunctionaris heeft een gesprek met de ouders/verzorgers  en/of 
leerling tenzij jouw veiligheid of die van de leerling in gevaar kan komen. In dat geval direct 
melden en overleggen met Veilig Thuis.  

o Deel de zorg; 
o Verzamel informatie;   
o Motiveer voor inzet hulpverlening; 
o Geef informatie over het proces; 
o De CvB overweegt registratie in de Verwijsindex Risicojongeren (VIR). 

 

Stap 4: Wegen van huislijk geweld/kindermishandeling volgens het afwegingskader voor het 
onderwijs 

 De aandachtfunctionaris en de CvB  wegen het risico op huiselijk geweld  en kindermishandeling  
en de aard en ernst van dit geweld.  Het afwegingskader voor het onderwijs ondersteunt het 
besluit van school om  zelf hulp te organiseren of een melding te doen bij Veilig Thuis. 

 De aandachtsfunctionaris vraagt bij twijfel altijd advies aan Veilig Thuis. 
 

Stap 5 : Neem twee beslissingen 

 

Stap 5a: Hulp organiseren en effect volgen 

 De aandachtsfunctionaris bespreekt  de zorgen met de ouders/verzorgers en leerling; 

 De aandachtsfunctionaris informeert betrokkenen over de vervolgstappen;  

 De CvB ondersteunt het organiseren van de benodigde hulp voor ouders/verzorgers en leerling; 

 De CvB volgt of ouders/verzorgers en/of leerling de hulp ontvangen en aanvaarden.  

 De CvB volgt de effecten van de hulp;  

 De aandachtsfunctionaris doet alsnog melding als de hulp niet leidt tot duurzame veiligheid en 
welzijn van alle betrokkenen. 

 

Stap 5b: Melden en bespreken of hulp bieden of organiseren ook tot de mogelijkheden behoort 

 De aandachtsfunctionaris heeft voordat hij een melding doet contact met de ouders/verzorgers 
en/of leerling  over de melding tenzij er concrete aanwijzingen zijn dat de veiligheid van één van 
de betrokkenen in gevaar is; 

 De aandachtsfunctionaris informeert betrokkenen over de vervolgstappen; 
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 Het melden bij Veilig Thuis is noodzakelijk als er sprake is van: 
o acute onveiligheid 
o structurele onveiligheid 
o de school zelf in onvoldoende  mate effectieve hulp kan bieden of kan organiseren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



9 van 16 

 

20190623 protocol meldcode huiselijk geweld kindermishandeling J .H. Donnerschool 
 

5. Verantwoordelijkheden van de J.H. Donnerschool 

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 te zetten, draagt de J.H. 

Donnerschool er zorg voor dat:  

 

 de directie, het bevoegd gezag en/of leidinggevenden: 

o de meldcode opnemen in het zorgbeleid en/of veiligheidsbeleid van de organisatie; 

o een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling aanstellen; 

o deskundigheidsbevordering opnemen in het scholingsplan; 

o regelmatig trainingen en andere vormen van 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; 

o de meldcode laat aansluiten op de werkprocessen binnen de organisatie; 

o de meldcode laat aansluiten op de zorgstructuur van de organisatie; 

o 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; 

o de werking van de meldcode regelmatig evalueren en zo nodig acties in gang zetten om de 

toepassing van de meldcode te optimaliseren; 

o binnen de organisatie en in de kring van ouders bekendheid geven aan het doel en de inhoud 

van de meldcode; 

o afspraken maken over de wijze waarop de J.H. Donnerschool zijn medewerkers zal 

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

waarop zij de meldcode toepassen; 

o afspraken maken over de wijze waarop de J.H. Donnerschool de verantwoordelijkheid 

opschaalt indien de signalering en verwijzing voor een leerling stagneert; 

 het bevoegd gezag eindverantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering van de meldcode. 

 

  de schoolmaatschappelijk werker: 

o als aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling is aangesteld; 

o als vraagbaak functioneert binnen de organisatie voor algemene informatie over (de 

meldcode) kindermishandeling; 

o signalen herkent die kunnen wijzen op kindermishandeling of huiselijk geweld; 

o kennis heeft van de stappen volgens de meldcode;  

o taken vaststelt van een ieder (wie doet wat en wanneer) en deze in de meldcode vastlegt; 

o de sociale kaart in de meldcode invult;  

o deelneemt aan het zorgadviesteam; 

o de aansluiting van de meldcode op de werkprocessen uitvoert; 

o de aansluiting van de meldcode op de zorgstructuur uitvoert; 

o samenwerkingsafspraken vastlegt met ketenpartners in de meldcode (sociale kaart); 

o de uitvoering van de meldcode coördineert bij een vermoeden van huiselijk geweld en/of 

kindermishandeling; 

o waakt over de veiligheid van de leerling bij het nemen van beslissingen; 

o zo nodig contact opneemt met Veilig Thuis voor advies of melding; 

o de genomen stappen evalueert met betrokkenen; 

o toeziet op zorgvuldige omgang met de privacy van het betreffende gezin; 

o toeziet op dossiervorming en verslaglegging. 
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 de (vak-) leerkracht, leerkrachtondersteuner en/of remedial teacher: 

o signalen herkent die kunnen wijzen op kindermishandeling of huiselijk geweld; 

o overlegt met de aandachtsfunctionaris  en/of CvB bij zorg over een leerling aan de hand van 

waargenomen signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling of huiselijk geweld; 

o afspraken uitvoert die zijn voortgekomen uit het overleg met de aandachtsfunctionaris en/of 

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

o de resultaten bespreekt van deze ondernomen stappen met de aandachtsfunctionaris  en/of 

CvB of andere betrokkenen. 

 

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

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

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

 

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) heeft ‘Competenties in relatie tot kindermishandeling’ opgesteld.  

Dit document geeft aan welke competenties nodig zijn om adequaat binnen school te kunnen 

signaleren en handelen. De competenties worden per functie beschreven.  
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Sociale kaart van de J.H. Donnerschool locatie Hilversum 

 

Organisatie :  Politie alarmnummer (bij noodsituaties) 

Telefoonnummer : 112 

 

Organisatie :  Jeugdzorg crisisdienst 

Telefoonnummer  : 088-7778000 

 

Organisatie : Veilig Thuis  

Contactpersoon : 

Adres : Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum 

Telefoonnummer : 0800-2000  

E-mailadres : veiligthuis@regiogenv.nl /   

 

Organisatie :  De Jeugd- & Gezinsbeschermers 

Contactpersoon : 

Adres : Oude Torenstraat 1, 1211 BV Hilversum 

Telefoonnummer : 088-7778000 

E-mailadres : info@dejeugdengezinsbeschermers.nl 

 

Organisatie : GGZ Centraal 

Contactpersoon : 

Adres : Laan van de Heelmeesters 2, 1211 MS Hilversum 

Telefoonnummer :  035 655 7555 

E-mailadres  :  

 

Organisatie : Jeugdgezondheidszorg 

Contactpersoon :  

Adres : Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum 

Telefoonnummer : 035-6926444 

E-mailadres :info@regiogv.nl 

 

Organisatie : Sociaal Plein 

Contactpersoon : 

Adres : Wilhelminastraat 1-19, 1211 RH Hilversum 

Telefoonnummer : 035-6292555 

E-mailadres : www.hilversum.nl/sociaalplein 

 

Organisatie : Toegangsteam jeugd gemeente Laren, Huizen, Blaricum, Eemnes 

Contactpersoon : 

Adres : Raadhuis, Eemnesserweg 19 in Laren 

Telefoonnummer : 035-5281247 

E-mailadres : wmoloketlaren@laren.nl 

 

Organisatie : Stichting De Bascule, Regio Gooi en Vecht 

Contactpersoon : 

Adres : Laapersboog 11,  1213 VC  Hilversum 

Telefoonnummer : 020-8901000 

E-mailadres  : info@debascule.com 
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Organisatie : Youké 

Contactpersoon : 

Adres : Oude Torenstraat 3, 1211 BV Hilversum 

Telefoonnummer : 035-6285046 

E-mailadres : info@youké.nl 

 

Organisatie : MEE 

Contactpersoon : 

Adres : Oude Torenstraat 45, 1211 BV Hilversum 

Telefoonnummer : 035-6230339 algemeen nummer 0900-6336 

E-mailadres : info@mee-ugv.nl 

 

Organisatie : RIBW  

Contactpersoon : 

Adres : Postbus 463, 1270 AL Huizen 

Telefoonnummer : 035-6993240 

E-mailadres : 

 

Organisatie : Politie Hilversum 

Contactpersoon : 

Adres : Groest 69, 1211 EA Hilversum 

Telefoonnummer : 0900-8844 

E-mailadres : 
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Sociale kaart van de J.H. Donnerschool locaties SO en VSO De Glind 

 

Organisatie : Politie alarmnummer (bij noodsituaties) 

Telefoonnummer : 112 

 

Organisatie : Politie Barneveld/ De Glind 

Contactpersoon :  

Telefoonnummer : 0900-8844 

Adres : Nijkerkerweg119, 3771 Barnveld 

 

Organisatie : Jeugdzorg crisisdienst 

Telefoonnummer : 088-7778000 

  

Organisatie : Veilig Thuis 

Telefoonnummer : 0900-1262626 ( voor Professionals) 

 : 0900-2000 ( voor iedereen) 

E-mailadres : www.voor een veiligthuis.nl 

 

Organisatie : De Raad voor de Kinderbescherming 

Adres : Nieuwe Stationsstraat 20, 6811 KS Arnhem 

Telefoonnummer : 026-3226555 

 

Organisatie : CJG Barneveld 

Adres  :Bouwheerstraat 52, 3772 AL Barneveld 

Telefoonnummer : 0342-414816 

E-mailadres : info@cjgbarneveld.nl 

 

Organisatie : Jeugdbescherming Gelderland 

Adres : Oude Bennekomseweg 3, postbus 661, 6710 BR Ede 

Telefoonnummer : 088-7121212 

 

Organisatie : SAVE; regio Amersfoort 

Adres : Stadsring 179, 3817 BA Amersfoort 

Telefoonnummer : 033-4226000 

 

Organisatie : Save; regiokantoor Foodvalley 

Adres : Buurtlaan Oost 62,3902 DB Veenendaal 

Telefoonnummer : 030-6007700 

 

Organisatie : Jeugdbescherming Gelderland 

Adres : Oude Bennekomseweg 3, postbus 661, 6710 BR Ede 

Telefoonnummer : 088-7121212 

 

Organisatie : Jeugdbescherming Leger des Heils Lelystad. 

Adres : De Meent 2, 8224 BR Lelystad 

Telefoonnummer : 0320-295300 

 

Organisatie : WSG 

Adres : Bijlmerdreef 101,1102 Amsterdam 

Telefoonnummer : 088-5260000 
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Email : info@wsg.nu 

 

Organisatie :  Karakter kinder en jeugdpsychiatrie. 

Adres : Hora laan 5, 6717 LX Ede 
Telefoonnummer : 0318-676611  

 

Organisatie : GGZ Bosman 

Adres : Gildenstraat 15, 3816 RG Nijkerk 

Telefoonnummer : 033-7503450 

 

Organisatie : GGZ Central/Fornhese 

Adres : Utrechtseweg 266, 3818 EW Amersfoort 

Telefoonnummer : 033-4603500 

 

Organisatie : Eleos 

Amersfoort : 088-8920040 

Barneveld : 088-8920040 

Ede : 088-8920050 

 

Organisatie :  Youké 

Telefoonnummer : 088-1705000 

 

Organisatie : Wijkteams; 

Meest contact : Sociaal team Leusden 

Adres : Larikslaan 2, 3833 AM Leusden 

Telefoonnummer : 033-3034444 

Email : info@larikslaan2.nl 
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Deze sociale kaart invullen met de organisatie specifieke samenwerkingspartners. Indien mogelijk 

ook een contactpersoon invullen. 

 

Organisatie : 

Contactpersoon : 

Adres : 

Telefoonnummer :  

E-mailadres : 

 

Organisatie : 

Contactpersoon : 
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COLOFON 

J.H. Donnerschool, locatie SO en VSO De Glind 
Aandachtsfunctionaris: Mevr. M (Mickey) Radstake 
Schoonderbekerweg 45 
3794 NA De Glind 
t. 0342-452044 
m. info@donnerschool.nl 
www. donnerschool.nl 
 

Locatie J.H. Donnerschool, SO Hilversum 

Aandachtsfunctionaris: Mevr. L. (Lucie) Graus 

Lopes Diaslaan 2 

1222BW Hilversum 

t. 035-6288406 

m. hilversum@donnerschool.nl 

www.donnerschool.nl 

mailto:info@donnerschool.nl

