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UITGANGSPUNTEN
I

BLIJLES is verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan
alle leerlingen en dat deze verantwoordelijkheid zeker ook aan de orde is in geval
van dienstverlening aan leerlingen die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk
geweld of kindermishandeling;

II

BLIJLES verwacht van alle medewerkers, op basis van deze verantwoordelijkheid, dat
zij in alle contacten met leerlingen attent zijn op signalen die kunnen duiden op
huiselijk geweld of kindermishandeling en dat zij effectief reageren op deze signalen.

III

BLIJLES stelt een meldcode op voor alle medewerkers, zodat zij weten welke stappen
van hen worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. In
deze code wordt ook uitgelegd wat de rol is van BLIJLES bij een melding van
(vermoedelijk) huiselijk geweld of kindermishandeling.

IV

Onder huiselijk geweld wordt verstaan: (dreigen met) geweld, door iemand uit de
huiselijke kring, waarbij onder geweld wordt verstaan: fysieke, seksuele of psychische
aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer. Tot de huiselijke kring
behoren (ex)partners, gezinsleden, familieleden en huisgenoten.

V

Onder kindermishandeling wordt verstaan: iedere vorm van een voor een
minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, seksuele of
psychische aard, afkomstig van ouders of andere personen van wie de minderjarige
afhankelijk is.

VI

Onder medewerkers in deze code wordt verstaan: medewerkers van BLIJLES die in
direct contact staan met leerlingen.

VII

Onder leerlingen in deze code wordt verstaan: iedere leerling aan wie BLIJLES
professionele diensten verleend, zoals bijles, studiebegeleiding of examentraining.

BLIJ
L E S

ROUTEKAART
ONVEILIGE THUISSITUATIE

STAPPENPLAN
De stappen die hieronder worden beschreven zijn in een bepaalde volgorde gerangschikt.
Deze volgorde is niet dwingend. Waar het om gaat, is dat je op enig moment in het proces
alle stappen hebt doorlopen, voordat je besluit om een melding te doen.

I

In kaart brengen van signalen
Heb je een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling? Breng de signalen die
dit vermoeden bevestigen in kaart. Leg deze signalen vast in het dossier van de bijles
leerling. Leg ook de contacten over de signalen vast, evenals de stappen die worden
gezet en de besluiten die worden genomen.
(1) Beschrijf de signalen zo feitelijk mogelijk. (2) Worden ook hypothesen en
veronderstellingen vastgelegd, vermeld dat uitdrukkelijk dat het om een hypothese of
veronderstelling gaat. (3) Maak vervolgaantekeningen als een hypothese,
veronderstelling of een signaal later wordt bevestigd of ontkracht. (4) Vermeld de bron
als er informatie van derden wordt vastgelegd. (5) Leg diagnoses alleen vast als ze zijn
gesteld door een bevoegde medewerker.

II

Intern overleg
De tweede stap is het overleg over de signalen. Bespreek de signalen binnen het bestuur
van BLIJLES, dat bestaat uit Max Uphoff en Jesper van Loon. Je kunt verder contact
opnemen met Veilig Thuis (0800-2000) voor aanvullend advies.
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STAPPENPLAN
De stappen die hieronder worden beschreven zijn in een bepaalde volgorde gerangschikt.
Deze volgorde is niet dwingend. Waar het om gaat, is dat je op enig moment in het proces
alle stappen hebt doorlopen, voordat je besluit om een melding te doen.

III Gesprek met de betrokkenen
Na het collegiaal overleg en eventueel het adviesgesprek met Veilig Thuis, volgt een
gesprek met de betrokkenen over de signalen. Betrokkenen zijn: het bestuur van BLIJLES,
de bijles leerling, de betrokken medewerker van BLIJLES en de ouders/verzorgers van de
bijles leerling.
Vanuit BLIJLES wordt het gesprek met de betrokkenen gevoerd door één of twee leden
van het bestuur. In het gesprek met de betrokkenen gaat het erom dat (1) het doel van
het gesprek duidelijk wordt uitgelegd. (2) De signalen en waarnemingen die zijn
beschreven worden besproken. (3) Betrokkenen de mogelijkheid krijgen om daarop
uitgebreid te reageren.
Het doen van een melding zonder dat de signalen zijn besproken met de betrokkenen
is alleen mogelijk als de veiligheid van de betrokkenen in gevaar is.

IV Weeg de aard en ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling
Weeg op basis van de signalen, van het ingewonnen advies en van het gesprek met de
betrokkenen het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling. Neem indien nodig
opnieuw contact op met Veilig Thuis bij het maken van deze weging.
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VERMOEDENS AFWEGEN

GEEN ACTIE NODIG

STERK VERMOEDEN

Dossier vastleggen en sluiten.

VEILIGHEID
Is er sprake van acute onveiligheid
en/of structurele onveiligheid?

NEE

JA OF TWIJFEL

Neem contact op met Veilig Thuis.

HULP
Is BLIJLES in staat om effectieve
hulp te bieden?

JA

NEE OF TWIJFEL

Maak concrete afspraken.

Neem contact op met Veilig Thuis.

RESULTAAT

Het is belangrijk dat er ook op de
langere termijn een veilige
thuissituatie kan worden
gewaarborgd. Als er geen positief
resultaat wordt geboekt, neem
alsnog contact op met Veilig Thuis.
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ACUTE OF STRUCTURELE ONVEILIGHEID
Een persoon is in direct fysiek gevaar, als de veiligheid in de dagen daarop niet kan worden
gegarandeerd. Bij het afwegen van signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling is het
belangrijk om te blijven kijken naar hoe acuut en direct het gevaar is. De aanwezigheid van
fysiek of seksueel geweld, met of zonder letsel, slechte verzorging, waaronder eten, drinken,
kleding en onderdak, kunnen hierop duiden. Voorbeelden van acute onveiligheid zijn:
Door geweld toegebrachte verwonding die medische behandeling behoeft.
(Ernstig) letsel met een vermoeden dat dit is toegebracht, of een poging daartoe.
Poging tot verwurging.
Wapengebruik.
Geweld tijdens de zwangerschap.
(Vermoeden van) seksueel misbruik, seksueel geweld of seksuele exploitatie van
kinderen jonger dan 18 jaar.
Acute bedreiging om zichzelf of een naaste te doden, ernstig letsel toe te brengen of
hun vrijheid te benemen (familiedrama, eerwraak, vrouwelijke genitale verminking).
Onthouden van zorg die acuut de gezondheid bedreigt van -9 maanden tot + 100
jaar, waaronder het onthouden van voedsel.
Als een ouder/verzorger (medische) klachten/aandoeningen bij een kind
verzint/aandikt, (medische) onderzoeksgegevens betreffende bij het kind bestaande
klachten en afwijkingen vervalst of in het kader van een onderzoek selectief verstrek
of (medische) klachten en afwijkingen bij het kind daadwerkelijk veroorzaakt.
Vrijheidsbeperkende maatregel voor pleger loopt af zonder dat er afdoende
veiligheidsmaatregelen genomen zijn.
Acuut onveilige situatie bestaat of zorg dreigt weg te vallen vanwege suïcidepoging,
automutilatie, acuut psychiatrisch beeld, intoxicatie door alcohol of drugs.
Noodgedwongen vlucht van huis door (dreiging van) huiselijk geweld en/of
kindermishandeling.
Een minderjarig kind dat alleen gelaten wordt in huis zonder toezicht en verzorging
van een volwassene.
Minderjarigen die met een alleenstaande ouder leven, waarbij deze ouder een
psychose krijgt.
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ACUTE OF STRUCTURELE ONVEILIGHEID
Bij structurele onveiligheid is er sprake van herhaling of voortduren van onveilige situaties of
van geweld. Een voorgeschiedenis van huiselijk geweld of kindermishandeling is de
belangrijkste voorspeller voor voortduren van onveiligheid (plegerschap en slachtofferschap)
in de toekomst. Voorbeelden van structurele onveiligheid:
Minderjarigen die opgroeien bij ouders met zodanig ernstige (psychosociale,
relationele) problematiek ten gevolge van verstandelijke beperking, middelen
verslaving, psychische problematiek dat de fysieke en emotionele veiligheid van het
kind bij herhaling en/ of voortdurend wordt bedreigd en de ontwikkel mogelijkheden
van deze minderjarigen structureel ingeperkt worden.
Vergelijkbare situaties met kwetsbare ouderen en een mantelzorger.
Ernstige verwaarlozing die voor jonge opgroeiende kinderen blijvende schade kan
veroorzaken.
Escalerende vormen van stalking in partnerrelaties.
Minderjarige die geregeld getuige is van huiselijk geweld tussen ouders.
Minderjarigen die een hoog schoolverzuim hebben.
Minderjarigen die geregeld fysiek mishandel worden.
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STAPPENPLAN
De stappen die hieronder worden beschreven zijn in een bepaalde volgorde gerangschikt.
Deze volgorde is niet dwingend. Waar het om gaat, is dat je op enig moment in het proces
alle stappen hebt doorlopen, voordat je besluit om een melding te doen.

V Beslissen: zelf hulp organiseren of melden
Hulp organiseren en effecten volgen
Kom je tot de conclusie dat je, op basis van je afweging in IV, de bijles leerling en zijn
gezin redelijkerwijs voldoende tegen het risico op huiselijk geweld of op
kindermishandeling kunt beschermen:
(1) Organiseer dan de noodzakelijke hulp. (2) Volg de effecten van deze hulp. (3) Doe
alsnog een melding als er signalen zijn dat het huiselijk geweld of de kindermishandeling
niet stopt, of opnieuw begint.
Melden en bespreken met de bijles leerling en/of ouder/verzorger
Kun je de bijles leerling niet voldoende tegen het risico op huiselijk geweld of
kindermishandeling beschermen, of twijfel je er aan of je hiertegen voldoende
bescherming kunt bieden:
(1) Meld het vermoeden bij Veilig Thuis. (2) Sluit bij de melding zoveel mogelijk aan bij
feiten en gebeurtenissen en geef duidelijk aan indien de informatie die je meldt (ook) van
anderen afkomstig is. (3) Overleg bij de melding met Veilig Thuis wat je na de melding,
binnen de grenzen van je gebruikelijke werkzaamheden, zelf nog kunt doen om de bijles
leerling en zijn gezinsleden tegen het risico op huiselijk geweld of op mishandeling te
beschermen.
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