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Op Groene Hart Rijnwoude staat leren met uitzicht centraal. Er wordt ingespeeld op
individuele ontwikkelingsmogelijkheden om de leerlingen zo uitzicht te bieden op
een goede toekomst. Leerlingen starten bij ons in een gecombineerde brugklas
waarin ze op hun eigen niveau les krijgen. In klas 1 zijn er zowel vmbo b/k/tl-
klassen als tl/havo en havo/vwo-klassen. Tijdens het eerste jaar wordt gekeken op
welk niveau de leerling in klas 2 verder gaat.

Op Groene Hart Rijnwoude wordt leerlingen een veilige omgeving geboden waarin
ze zich zo goed mogelijk kunnen ontplooien.

Leerlingbegeleiding is er voor alle leerlingen, omdat dit hoort bij goed onderwijs.
Soms heeft een leerling wat extra ondersteuning nodig. Dan staat er een team klaar
van docenten, remedial teachers, zorgcoördinator, counselor, teamcoördinatoren,
decaan en een orthopedagoog. Iedere leerling heeft een eigen klassencoach. Hij of
zij begeleidt de leerling intensief en onderhoudt contact met ouders/verzorgers. De
klassencoach stelt samen met de leerling leerdoelen op.

Op het gebied van sociale veiligheid spelen de leerlingen ook een belangrijke rol:
• Leerlingen dienen zich aan de schoolregels te houden (zie ook beleid en regels).
• Van leerlingen wordt verwacht dat zij actief deelnemen aan de lessen over

welbevinden, gezonde relaties en seksualiteit, burgerschapsvorming en
mediawijsheid.

• Leerlingen denken actief mee over onder andere sociale veiligheid in de school,
bijvoorbeeld door te participeren in de MR, de leerlingenraad of het
leerlingpanel en door leerling-enquêtes in te vullen en 360 graden feedback te
geven aan docenten.

• Leerlingen vullen de vragenlijsten rondom welbevinden en sociale veiligheid in
zodat de school kan monitoren hoe het met de leerlingen gaat.

• Leerlingen voeren gesprekken met docent, klassencoach, zorgcoördinator en
teamcoördinator op het moment dat er zorgen zijn.
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Educatie 

Elke leerling leert normen en waarden door opvoeding, ervaringen en
door educatie. Groene Hart Rijnwoude werkt actief aan het

bevorderen van sociale veiligheid door samenwerking met
ouders/verzorgers, ketenpartners en door educatie aan te bieden
over welbevinden, gezonde relaties en seksualiteit,
burgerschapsvorming en mediawijsheid. Vanuit deze lessen en de
kernwaarden en gedragsregels vormen leerlingen zich een beeld van
de wereld waarin we samenleven. Hierdoor ontwikkelen leerlingen
zich tot volwassenen met eigenwaarde en respect voor de verschillen
en waarden die onze samenleving rijk is. Om lijn te brengen in hoe
we leerlingen deze zaken leren geven we structureel en planmatig
lessen over welbevinden, relaties en seksualiteit, burgerschaps-
vorming en mediawijsheid.

Welbevinden (sociaal-emotionele ontwikkeling)

We geven structureel les over dit thema middels de erkende*
methode Kracht in Controle (KIC). In de onderbouw gebeurt dat het
gehele jaar door en in de bovenbouw aan het begin van het
schooljaar en rond toetsweken. In de lessen van KIC komen o.a. de
volgende onderwerpen aan bod: weerbaarheid, respect,
communiceren, samenwerken, luisteren naar elkaar, pesten, omgaan
met elkaar en sociale media. De lessen worden gegeven door de

klassencoaches.

Relaties en seksualiteit
We geven structureel les over dit thema middels de erkende*
methode Lang Leve de Liefde. Dit betekent dat er in de onderbouw

en in de bovenbouw 6 lessen over het onderwerp worden gegeven,
waarbij lichamelijke ontwikkeling (o.a. puberteit), veilig vrijen

(preventie onbedoelde zwangerschap en preventie soa), wensen en
grenzen, seksuele grensoverschrijding en (acceptatie van) seksuele
diversiteit aan bod komen. De lessen worden gegeven door de
docenten van biologie en levensbeschouwelijke vorming. Daarnaast
wordt er gebruik gemaakt van de aanvullende modules van Lang Leve
de Liefde ‘Jij en de Media’ in leerjaar 2 en ‘Wensen en Grenzen’ in
leerjaar 3.

Burgerschapsvorming
Er is structureel aanbod voor burgerschapsvorming. Dit thema krijgt
onder andere vorm tijdens de vakken aardrijkskunde, geschiedenis,
maatschappijleer, culturele en kunstzinnige vorming (CKV) en tijdens
de lessen rondom culturele en religieuze vorming en sociale

projecten. Hierbij is er structureel aandacht voor verschillen, cultuur
en religieuze stromingen, diversiteit in afkomst en geaardheid,
discriminatie, rouw, polarisatie en radicalisering.

Mediawijsheid
Op Groene Hart Rijnwoude wordt ook aandacht besteed aan
mediawijsheid. Dit gebeurt onder andere door voorlichtingen over

sociale media, waarin de onderwerpen cyberpesten en sexting aan
bod komen. Deze voorlichtingen worden gegeven tijdens de
coachlessen. Ook is er op school een mediacoach aanwezig, die
kennis heeft van educatie over media gerelateerde onderwerpen en
leerlingen kan coachen.
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*Een erkende methode voldoet volgens het Loket Gezond Leven (RIVM) aan de criteria voor planmatig en succesvol werken aan gezonde leefstijl.
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Leerlingen zijn het klankbord om te zien hoe het gesteld is met de
sociale veiligheid binnen de school of in de klas. Leerlingen hebben
vaak duidelijke ideeën en meningen over hun plezier op school en
hoe het leervermogen kan toenemen. Vandaar dat Groene Hart
Rijnwoude op diverse manieren leerlingen stimuleert om actief mee
te denken over onder andere sociale veiligheid binnen de school.

De rechten en plichten van leerlingen staan beschreven in het
leerlingenstatuut. Dit statuut beschrijft welk gedrag Groene Hart
Rijnwoude van leerlingen verwacht, en wat leerlingen van de school
kunnen verwachten.

Groene Hart Rijnwoude betrekt leerlingen door middel van de
volgende organen.

Medezeggenschapsraad (MR)
Meedenken over de gang van zaken op het Groene Hart Rijnwoude
kan vanuit de medezeggenschapsraad/deelraad (MR). De MR is een
wettelijk rechtsorgaan. De MR adviseert de school en heeft
instemmings- en adviesrecht betreffende schoolbeleid en organisatie.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan de lessentabel, nascholing van het
personeel of de onderwijskundige doelen van de school. De directie
van de school neemt de uiteindelijke beslissingen en is daar ook
eindverantwoordelijk voor. In de MR praten ouders/verzorgers,

leerlingen en personeelsleden over alles wat hen op school raakt. Op
het Groene Hart Rijnwoude hebben we een MR/deelraad die bestaat
uit acht leden; twee ouders/verzorgers van leerlingen uit diverse
leerjaren, twee leerlingen en vier personeelsleden.

Leerlingenraad
De twee leerlingen die in de MR de leerlingpopulatie
vertegenwoordigen vormen ook de leerlingenraad binnen de school.
Deze leerlingen worden voor een duur van 3 jaar gekozen. De
verkiezingen voor de leerlingenraad worden georganiseerd door de
leerlingenraad zelf. Alle leerlingen van onze school kunnen zich
hiervoor verkiesbaar stellen.

Leerlingpanel
Het leerlingpanel is een groep leerlingen die het leuk vindt om mee
te denken over alles wat met de school te maken heeft. In het

leerlingpanel zitten vertegenwoordigers van alle klassen. Zes keer per
jaar is er een bijeenkomst onder leiding van de directeur. De agenda
wordt samengesteld door de directeur en de leerlingen zelf.

Leerling-enquêtes
Situationeel worden over diverse onderwerpen enquêtes naar
leerlingen verstuurd. Afhankelijk van het onderwerp en het doel van
de enquête wordt vervolgens actie ondernomen.

360 graden feedback over docenten
Jaarlijks ontvangen twee klassen een uitnodiging om 360 feedback te
geven aan een docent. De feedback van de leerlingen wordt
meegenomen in het functionerings- of beoordelingsgesprek die de

directeur met de docent voert.

LEERLINGEN
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https://groenehartscholen.schoolwiki.nl/docs/leerlingenstatuut


TERUG NAAR 
HOOFDPAGINAMonitoren welbevinden

Bij het voeren van sociaal veiligheidsbeleid is het essentieel dat we
weten hoe het gesteld is met de beleving van sociale veiligheid en
het welbevinden van leerlingen binnen de school. Vanuit de wet
‘Veiligheid op school’ is het een verplichting om de sociale

veiligheidsbeleving en de sociaal-emotionele ontwikkeling van
leerlingen te monitoren, waaronder ook het monitoren van
grensoverschrijdend gedrag en signalen van huiselijk geweld en/of
kindermishandeling. Om deze ontwikkeling te volgen maakt de
school gebruik van het leerlingvolgsysteem Magister.
De leerlingen hebben verschillende taken rondom de monitoring
van het welbevinden en sociale veiligheid, deze worden hieronder
beschreven.

Monitoring sociale veiligheid
De wet ‘Veiligheid op school’ verplicht de school om jaarlijks de
sociale veiligheidsbeleving en het welzijn van leerlingen te
monitoren. Om deze reden worden de leerlingen elk jaar door hun

klassencoach gevraagd het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek (van
Kwaliteitsscholen) in te vullen.

Monitoring welbevinden (sociaal emotionele ontwikkeling)
Voor de monitoring van het welbevinden en de sociaal emotionele

ontwikkeling van leerlingen worden de uitkomsten van de
gesprekken tussen leerling en klassencoach gebruikt, maar ook de

uitkomsten van de driehoekgesprekken (tussen leerling,
ouders/verzorgers en klassencoach). De uitkomsten van deze
gesprekken worden genoteerd in Magister.

‘Gezond leven? Check ‘t even’
Door middel van de gezondheidsvragenlijst ‘Gezond leven? Check
het even!’ monitort de jeugdverpleegkundige van de GGD het
algemeen welbevinden van leerlingen éénmaal in de onderbouw
en éénmaal in de bovenbouw. De vragen in de
gezondheidsvragenlijst gaan onder andere over lichamelijke
gezondheid, over hoe leerlingen zich voelen en over hun leefstijl.
In de onderbouw worden alle leerlingen na het invullen van de

vragenlijst door de jeugdverpleegkundige uitgenodigd voor een
gesprek. Bovenbouw leerlingen kunnen uitgenodigd worden voor
een gesprek, maar ze kunnen ook zelf aangeven graag een gesprek
te willen. In het gesprek staat de vraag en behoefte van de leerling
centraal. Het doel van deze gezondheidsmonitoring is om

eventuele zorgen en problemen in de ontwikkeling zo vroeg
mogelijk te ontdekken. De jeugdverpleegkundige biedt leerlingen
preventieve zorg, kijkt naar de lichamelijke, psychische en sociale

ontwikkeling van jongeren en heeft oog voor hun
ontwikkelbehoeften. Eventueel kan de jeugdverpleegkundige

leerlingen doorverwijzen naar passende zorg.
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Gesprek bij zorgen (1/2)
Gesprek bij reguliere zorgen
Naast dat leerlingen preventief betrokken worden bij de sociale
veiligheid op school, worden zij ook betrokken op het moment
dat schoolprofessionals zorgen hebben over hun welzijn. Er kan
door verschillende professionals met de leerling worden
gesproken. In al deze gesprekken wordt de leerling actief
betrokken en wordt naar zijn mening gevraagd en geluisterd.

Docent
Allereerst kan de docent bij zorgen in gesprek met de leerling.
Het doel van dit gesprek is het bespreekbaar maken van de
zorgelijke signalen en het zoeken naar oplossingen om deze
zorgelijke signalen te verminderen. De klassencoach wordt altijd
op de hoogte gesteld van dit gesprek en de uitkomsten hiervan.

Als het gesprek tussen docent en leerling niet voldoende is om
de zorgen te verminderen, wordt de zorg rondom de leerling
overgedragen aan de klassencoach.

Klassencoach
Als de klassencoach deze zorgen overgedragen krijgt óf als de

klassencoach zelf zorgen heeft, gaat de klassencoach in gesprek
met de leerling (en mogelijk met de ouders/verzorgers). Daarbij
heeft de klassencoach hetzelfde doel als de docent. Daarnaast
kunnen observaties, verzuimregistraties, incidenten,

toetsresultaten en mogelijk rapportcijfers besproken worden. Als
de ondersteuning van de klassencoach niet voldoende is om de
zorgen om de leerling te verminderen, dan neemt de

zorgcoördinator de zorg rondom de leerling over van de
klassencoach.

Zorgcoördinator
Als de overdracht van zorgen heeft plaatsgevonden gaat de
zorgcoördinator met de leerling in gesprek om samen te zoeken
naar oplossingen. Indien de problemen gaan stapelen en er meer

zorgen ontstaan, dan wordt de leerling besproken in het intern
ondersteuningsteam (bestaande uit de zorgcoördinator, de
klassencoach en de teamcoördinator). Daar wordt bepaald welke
basisondersteuning de school kan bieden aan de leerling
(bijvoorbeeld schoolpsycholoog, remedial teacher, counselor of
een training BOF (beter omgaan met faalangst), training BOP
(beter omgaan met presenteren), training BOEV (beter omgaan

met examenvrees) of het inzetten van No Blame of
Meidenvenijn). Na dit overleg wordt de leerling op de hoogte
gesteld van de genomen beslissing.

Als blijkt dat er meer dan basisondersteuning nodig is, wordt de
leerling besproken in het FlexZAT (flexibel zorg- en adviesteam).

De leerling wordt, met de ouders/verzorgers, uitgenodigd voor
dit gesprek. In het FlexZAT wordt vastgesteld wat de
ondersteuningsbehoefte van de leerling is en hierbij worden
concrete handelingsadviezen bepaald (bijvoorbeeld

doorverwijzing naar externe partijen en/of interventies in het
ondersteuningsnetwerk). De leerling is medeverantwoordelijk
voor de afspraken die in dit FlexZAT worden gemaakt.

LEERLINGEN
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Gesprek bij zorgen omtrent kindermishandeling en huiselijk
geweld (KMHG)
Als zorgen rondom de leerling duiden op een vermoeden van
kindermishandeling en huiselijk geweld, krijgen de gesprekken

een andere invulling. Ook bij deze spreekt de leerling met de
docent, de klassencoach en de zorgcoördinator.

Docent
In het zorggesprek tussen docent en leerling worden de zorgen
besproken, wordt gevraagd of de leerling deze zorgelijke signalen
herkent/erkent en wordt, indien mogelijk, samen gezocht naar
oplossingen. Op het moment dat het gesprek met de leerling het

vermoeden van kindermishandeling en/of huiselijk geweld
bevestigt, of als de docent hier twijfels over heeft, draagt de
docent dit over aan de klassencoach.

Klassencoach

Bij zorgen omtrent KMHG gaat de klassencoach met de leerling
en diens ouders/verzorgers in gesprek. De klassencoach hanteert
in het gesprek met de leerling de bovenstaande werkwijze van

de docent en kijkt of er andere benaderingen of oplossingen
mogelijk zijn. Op het moment dat de klassencoach het idee heeft

dat de zorgen niet verminderen na gesprekken met de leerling
en ouders/verzorgers en dat de signalen blijven bestaan, pakt de
zorgcoördinator het meldcodeproces over.

Zorgcoördinator
De zorgcoördinator volgt de stappen van de meldcode en gaat in
gesprek met de leerling. In dit gesprek worden de zorgen
besproken, wordt informatie gegeven over het meldcodeproces

en wordt aan de leerling duidelijk gemaakt dat de school
verplicht is om actie te ondernemen op basis van de zorgen en
signalen. Ook wordt in dit gesprek de mening van de leerling
gevraagd, waarbij de zorgcoördinator afweegt in hoeverre deze
mening meegenomen kan worden in de vervolgstappen. De
leerling wordt actief betrokken bij de besluiten en
vervolgstappen (bijvoorbeeld doorverwijzing naar partijen in het
sociaal domein of het doen van een melding bij Veilig Thuis). En

de leerling wordt uitgelegd waarom deze beslissingen en
vervolgstappen worden genomen. Indien de leerling het niet
eens is met de besluiten en/of vervolgstappen, legt de
zorgcoördinator uit dat hij handelt vanuit het belang van de
leerling. Mocht de leerling het er nog steeds niet mee eens zijn

dan wijst de zorgcoördinator de leerling op diens recht op
klacht/verzet en bij wie de leerling daarvoor terecht kan.

LEERLINGEN

Gesprek bij zorgen (2/2)
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Ouders/verzorgers zijn de primaire opvoeders van onze leerlingen en zijn daarmee
hoofdverantwoordelijk om hun kind(eren) gezonde normen en waarden op sociaal
gebied mee te geven. Docenten leveren hier, wanneer leerlingen op school zijn, ook
een bijdrage aan. Een goede samenwerking tussen school en ouders/verzorgers

vinden wij dan ook van groot belang. Voor ouders/verzorgers willen wij een
toegankelijke en laagdrempelige school zijn. Wij vinden het fijn dat
ouders/verzorgers zich betrokken voelen bij de school en bij het leerproces van hun
kind.

De sociale veiligheid wordt beïnvloed door alle partijen die in en om een school
aanwezig zijn. Naast docenten en leerlingen zijn ouders/verzorgers dus ook
belangrijke beïnvloeders van de sociale veiligheid. Ouders/verzorgers dienen
daarom geïnformeerd te worden, mee te kunnen denken en kennis te kunnen
vergaren over de sociale veiligheid.

Op het gebied van sociale veiligheid spelen de ouders/verzorgers een belangrijke
rol:
• Ouders/verzorgers denken actief mee over onder andere sociale veiligheid in de

school, bijvoorbeeld door te participeren in de (Gemeenschappelijke)

Medezeggenschapsraad ((G)MR) of in de ouderklankbordgroep.
• Ouders/verzorgers vullen de vragenlijsten van het tevredenheidsonderzoek in,

om zo bij te dragen aan de monitoring.
• Ouders/verzorgers voeren gesprekken met klassencoach, zorgcoördinator en

teamcoördinator op het moment dat er zorgen zijn.
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Medezeggenschapsraad/deelraad (MR)
Meedenken over de gang van zaken op het Groene Hart Rijnwoude
kan vanuit de medezeggenschapsraad/deelraad (MR). De MR is een
wettelijk rechtsorgaan*. De MR adviseert de school en heeft

instemmings- en adviesrecht betreffende schoolbeleid en organisatie.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan de lessentabel, nascholing van het
personeel of de onderwijskundige doelen van de school. De directie
van de school neemt de uiteindelijke beslissingen en is daar ook
eindverantwoordelijk voor. In de MR praten ouders/verzorgers,
leerlingen en personeelsleden over alles wat hen op school raakt. Op
het Groene Hart Rijnwoude hebben we een MR/deelraad die bestaat
uit acht leden; twee ouders/verzorgers van leerlingen uit diverse

leerjaren, twee leerlingen en vier personeelsleden.

Ouderklankbordgroep
Meedenken over het Groene Hart Rijnwoude kan ook via de
ouderklankbordgroep. De ouderklankbordgroep bestaat uit

ouders/verzorgers van leerlingen uit diverse leerjaren. De
ouders/verzorgers die hierin zitten, hebben regelmatig overleg met
de directie en geven advies en feedback over praktische zaken:

dingen die goed gaan, maar ook zaken die kunnen verbeteren. Willen
ouders/verzorgers meer weten of zich aanmelden, dan kunnen ze

mailen naar: klankbordgroeprijnwoude@youscope.nl.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Voor het totale voortgezet onderwijs van SCOPE scholengroep (CSG
Groene Hart en Groene Hart Praktijkschool) is er een overkoepelende
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR is de

deelraad van Groene Hart Rijnwoude vertegenwoordigd. De GMR
draagt zorg voor zaken die alle scholen overstijgen. Aan dit
overstijgende orgaan neemt doorgaans van elke school minstens één
commissielid deel.
De GMR heeft inspraak betreffende het sociaal veiligheidsbeleid. Zij
bevraagt het bestuur naar de aanleiding, werkwijze en beoogd effect,
alvorens hiermee in te stemmen. Ook kan zij het effect bestuurlijk
toetsen om te komen tot adviezen voor verbetering of

doorontwikkeling.

*Voor meer informatie betreffende de wettelijke kaders voor de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad verwijzen wij door naar artikel 10 tot en met 16 van de Wet medezeggenschap 
op Scholen (WMS) http://wetten.overheid.nl/BWBR0020685/2015-08-01#Hoofdstuk3
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Om stevig sociaal veiligheidsbeleid vorm te geven is het van belang
dat ouders/verzorgers:
• meedenken en bekend zijn met de regels en richtlijnen binnen

de school;

• dat ze weten wat er van hen verwacht wordt;
• en wat zij van de school kunnen verwachten.
Daarom is de school voor ouders/verzorgers toegankelijk en
worden ouders/verzorgers zo goed mogelijk op de hoogte
gehouden door middel van ouderbijeenkomsten
en nieuwsbrieven. Ons sociaal veiligheidsbeleid wordt
bijvoorbeeld tijdens de eerste ouderbijeenkomst van het
schooljaar toegelicht. Via Magister kunnen ouders/verzorgers

volgen hoe het gaat met hun kind(eren). Alle praktische informatie
over het reilen en zeilen kan gevonden worden op de schoolwiki,
de online schoolgids.
Ook krijgt ouderparticipatie daadwerkelijk uitwerking op de
werkvloer bij de opstart van het nieuwe jaar en/of tijdens

voortgangs- en driehoeksgesprekken met de klassencoach.

Door intensief met ouders/verzorgers samen te werken komt onze
school dichter bij de doelstellingen om een sociaal veilige school te
zijn en wordt het effect ervan verhoogd. Daarbij zijn
ouders/verzorgers ook een belangrijke partij die signaleert wat er

in en om de school gebeurt. Leerlingen vertellen thuis soms over
zaken die op school gebeurd zijn, zonder dat de
schoolprofessionals dit hebben bemerkt. Goed contact tussen de
school en ouders/verzorgers stimuleert ouders/verzorgers om
actief afstemming te zoeken.
Omgekeerd zoekt de school in deze benadering ook actief de
samenwerking met ouders/verzorgers.
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Bij het voeren van sociaal veiligheidsbeleid is het essentieel dat we
weten hoe het gesteld is met de beleving van sociale veiligheid en
het welbevinden van leerlingen binnen de school.
Vanuit de wet ‘Veiligheid op school’ is het een verplichting om de

sociale veiligheidsbeleving en de sociaal-emotionele ontwikkeling
van leerlingen te monitoren, waaronder ook het monitoren van
grensoverschrijdend gedrag en signalen van huiselijk geweld en/of
kindermishandeling. Om deze ontwikkeling te volgen maakt de
school gebruik van het leerlingvolgsysteem Magister.

Ook ouders/verzorgers hebben een kleine rol in de monitoring van
het welbevinden. Deze rol wordt hieronder beschreven.

Monitoring sociale veiligheid
De wet ‘Veiligheid op school’ verplicht de school om jaarlijks de
sociale veiligheidsbeleving en het welzijn van leerlingen te
monitoren. Om deze reden worden, naast de leerlingen, ook de

ouders/verzorgers elk jaar door de klassencoach gevraagd het
jaarlijkse tevredenheidsonderzoek (van Kwaliteitsscholen) in te
vullen.

Monitoring welbevinden (sociaal emotionele ontwikkeling)
Voor de monitoring van het welbevinden en de sociaal emotionele
ontwikkeling van leerlingen worden naast de gesprekken tussen
leerling en klassencoach, ook de uitkomsten van de

driehoekgesprekken (tussen leerling, ouders/verzorgers en
klassencoach) gebruikt. De uitkomsten van deze gesprekken
worden genoteerd in Magister.
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Gesprekken bij zorgen (1/3)

Gesprek bij reguliere zorgen
Naast dat ouders/verzorgers preventief worden betrokken bij de
sociale veiligheid op school, worden zij ook betrokken op het
moment dat schoolprofessionals zorgen hebben over het welzijn

van hun kind. Er kan door verschillende professionals met de
ouders/verzorgers worden gesproken.

Klassencoach
Als de klassencoach zich zorgen maakt over een leerling of als een
docent zorgelijke signalen doorgeeft aan de klassencoach dan gaat
de klassencoach, na een individueel gesprek met de leerling, waar
nodig ook in gesprek met ouders/verzorgers. Het doel van dit

gesprek is het bespreekbaar maken van de zorgelijke signalen en
het zoeken naar oplossingen om deze zorgelijke signalen te
verminderen. In dit gesprek kunnen ook observaties,
verzuimregistraties, incidenten, toetsresultaten en mogelijk
rapportcijfers besproken worden. Als de zorgen gerelateerd zijn

aan grensoverschrijdend gedrag hanteert de school het protocol
‘grensoverschrijdend gedrag’.

Als de ondersteuning van de klassencoach niet voldoende is om de
zorgen rondom de leerling te verminderen, dan wordt de zorg

overgedragen aan de zorgcoördinator.

Zorgcoördinator

Onze zorgcoördinator gaat op basis van het dossier van de leerling

en het gevoerde gesprek met de leerling in gesprek met
ouders/verzorgers. Als ouders/verzorgers worden uitgenodigd
voor een eerste gesprek met de zorgcoördinator, dan is dit
doorgaans geen verrassing. De klassencoach heeft meestal al

eerder zorgen uitgesproken en hierover met ouders/verzorgers
afspraken gemaakt. Het kan echter zijn dat de gesignaleerde zorg
zo acuut is dat er geen andere gesprekken hebben
plaatsgevonden.
Bij de uitnodiging wordt het onderwerp van het gesprek vermeld
en ook wordt vermeld welke andere schoolprofessionals naast de
zorgcoördinator aanwezig zullen zijn. Ouders/verzorgers krijgen
daardoor de kans om zich voor te bereiden en om samen (met een

gesprekspartner) naar de afspraak te komen. In het gesprek wordt
samen met ouders/verzorgers gezocht naar hoe de zorgen
verminderd kunnen worden en worden hier concrete afspraken
over gemaakt. Na afloop van het gesprek wordt er een verslag
gemaakt welke in Magister wordt opgeslagen. Ouders/verzorgers

krijgen het verslag te zien en kunnen dit ondertekenen. Als ze het
oneens zijn met de inhoud kunnen ze dit aangeven en tekenen
voor ‘gezien’.

Indien de problemen gaan stapelen en er meer zorgen ontstaan,

dan wordt de leerling besproken in het intern ondersteuningsteam
(IOT), bestaande uit de zorgcoördinator, de klassencoach en de
teamcoördinator).
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Daar wordt bepaald welke basisondersteuning de school kan bieden
aan de leerling (bijvoorbeeld schoolpsycholoog, remedial teacher,
counselor of een training BOF (beter omgaan met faalangst), training
BOP (beter omgaan met presenteren), training BOEV (beter omgaan
met examenvrees) of het inzetten van No Blame of Meidenvenijn).
Na dit overleg worden de leerling en de ouders/verzorgers op de
hoogte gesteld van de genomen beslissing.

Als blijkt dat er meer dan basisondersteuning nodig is, wordt de
leerling besproken in het FlexZAT (flexibel zorg- en adviesteam).
Ouders/verzorgers worden, naast de leerling, uitgenodigd voor dit

gesprek. In het FlexZAT gesprek wordt vastgesteld wat de
ondersteuningsbehoefte van de leerling is en hierbij worden
concrete handelingsadviezen bepaald (bijvoorbeeld doorverwijzing
naar externe partijen en/of interventies in het
ondersteuningsnetwerk, zie daarvoor de sociale kaart).

Gesprek bij zorgen omtrent kindermishandeling en huiselijk 
geweld
Als zorgen rondom de leerling duiden op een vermoeden van 
kindermishandeling en/of huiselijk geweld, hebben de gesprekken 
met de ouders/verzorgers een andere invulling. Ook bij deze zorgen 
spreekt de ouder meestal met de klassencoach en de 

zorgcoördinator. 

Klassencoach
Als zorgen rondom de leerling duiden op een vermoeden van
kindermishandeling en huiselijk geweld gaat de klassencoach hier, na
gesprek met de leerling, over in gesprek met de ouders/verzorgers*.
Het doel van dit gesprek is het bespreekbaar maken van zorgelijke
signalen, het gezamenlijk zoeken naar oplossingen om de zorgen te
verminderen en het maken van concrete afspraken.
Op het moment dat de klassencoach het idee heeft dat de zorgen
niet verminderen, dat de signalen blijven bestaan of dat
ouders/verzorgers zich niet aan de gemaakte afspraken houden, pakt
de zorgcoördinator het meldcodeproces over.

Zorgcoördinator
Als zorgen rondom de leerling duiden op een vermoeden van
kindermishandeling en huiselijk geweld, is hier door de klassencoach
al met de ouders/verzorgers over gepraat. Op het moment dat de
klassencoach het idee heeft dat de zorgen niet verminderen en dat
de signalen blijven bestaan, pakt de zorgcoördinator het
meldcodeproces over. Hierin wordt de zorgcoördinator ondersteund
door de aandachtsfunctionaris Veilig Thuis.

*Indien mogelijk worden zowel de leerling als de ouders/verzorgers betrokken bij de gesprekken. Als de leerling 16 jaar of ouder is heeft het wettelijk gezien de 
mogelijkheid om te beslissen dat ouders/verzorgers niet bij de gesprekken betrokken worden en/of niet op de hoogte gesteld worden van het gesprek en de 
eventuele vervolgstappen. School zal echter altijd benadrukken dat het goed is om ouders/verzorgers wel bij de gesprekken te betrekken zodat er gezamenlijk 
gezocht kan worden naar oplossingen. 

Gesprekken bij zorgen (2/3)
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Als de zorgcoördinator het meldcode proces overneemt, stelt deze
een dossier meldcode op, gaat in gesprek met de leerling en
overweegt of een melding bij Veilig Thuis moet worden gedaan.
Na het opstellen van het dossier meldcode en het gesprek met de

leerling gaat de zorgcoördinator met de ouders/verzorgers* in
gesprek.

In dit gesprek worden de zorgen besproken, wordt informatie
gegeven over het meldcodeproces en wordt aan de
ouders/verzorgers duidelijk gemaakt dat de school verplicht is om
actie te ondernemen op basis van de zorgen en signalen. Doel van
het gesprek is om afspraken met ouders/verzorgers te maken over

hoe zij de thuissituatie kunnen verbeteren zodat de
zorgen/signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling
afnemen. Ook worden de mogelijkheden van ondersteuning voor
het gezin (intern of extern) besproken (zie sociale kaart). Aan het
einde van het gesprek met ouders/verzorgers is duidelijk wat de

besluiten zijn en welke vervolgstappen er worden genomen

(bijvoorbeeld doorverwijzing naar partijen in het sociaal domein of
het doen van een melding bij Veilig Thuis).

Als er niets verandert na het gesprek met ouders/verzorgers en/of

het inzetten van (interne of externe) hulp óf als het vermoeden
van kindermishandeling of huiselijk geweld alsnog blijft bestaan,
doet de zorgcoördinator een melding bij Veilig Thuis (zie
afwegingskader voor meer informatie). Als dit het geval is vindt
een gesprek met ouders/verzorgers plaats, waarin benoemd wordt
dat een melding bij Veilig Thuis wordt gedaan.

*Als er concrete aanwijzingen zijn dat door het voeren van het gesprek de veiligheid van een van de betrokkenen in het geding zou kunnen komen, dan kan er van een gesprek met
de ouders/verzorgers afgezien worden en zonder vooroverleg een melding worden gedaan. Dit is bijvoorbeeld het geval bij eergerelateerd geweld of disclosure.
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gesprek.

In dit gesprek worden de zorgen besproken, wordt informatie
gegeven over het meldcodeproces en wordt aan de
ouders/verzorgers duidelijk gemaakt dat de school verplicht is om
actie te ondernemen op basis van de zorgen en signalen. Doel van
het gesprek is om afspraken met ouders/verzorgers te maken over

hoe zij de thuissituatie kunnen verbeteren zodat de
zorgen/signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling
afnemen. Ook worden de mogelijkheden van ondersteuning voor
het gezin (intern of extern) besproken (zie sociale kaart). Aan het
einde van het gesprek met ouders/verzorgers is duidelijk wat de

besluiten zijn en welke vervolgstappen er worden genomen

(bijvoorbeeld doorverwijzing naar partijen in het sociaal domein of
het doen van een melding bij Veilig Thuis).

Als er niets verandert na het gesprek met ouders/verzorgers en/of

het inzetten van (interne of externe) hulp óf als het vermoeden
van kindermishandeling of huiselijk geweld alsnog blijft bestaan,
doet de zorgcoördinator een melding bij Veilig Thuis (zie
afwegingskader voor meer informatie). Als dit het geval is vindt
een gesprek met ouders/verzorgers plaats, waarin benoemd wordt
dat een melding bij Veilig Thuis wordt gedaan.

*Als er concrete aanwijzingen zijn dat door het voeren van het gesprek de veiligheid van een van de betrokkenen in het geding zou kunnen komen, dan kan er van een gesprek met
de ouders/verzorgers afgezien worden en zonder vooroverleg een melding worden gedaan. Dit is bijvoorbeeld het geval bij eergerelateerd geweld of disclosure.
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Eergerelateerd geweld
Eergerelateerd geweld is de overkoepelende term voor alle vormen van
dwang, psychisch en fysiek geweld ter bescherming en herstel van de
familie-eer tegen de (vermeende) ‘eerschender’.
Eergerelateerd geweld is een verzamelnaam voor: bedreiging,
mishandeling, opsluiting, eermoord, trotsmoord, (gedwongen)
zelfmoord, verstoting, seksueel misbruik, genezingsrituelen en
bezweringen, verminking en besnijdenis.

Indien er een vermoeden is van eergerelateerd geweld wordt direct
overlegd met de aandachtsfunctionaris Veilig Thuis die vervolgens direct
contact opneemt met Veilig Thuis. Samen wordt bepaald wat
noodzakelijke vervolgstappen zijn.
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overweegt of een melding bij Veilig Thuis moet worden gedaan.
Na het opstellen van het dossier meldcode en het gesprek met de

leerling gaat de zorgcoördinator met de ouders/verzorgers* in
gesprek.

In dit gesprek worden de zorgen besproken, wordt informatie
gegeven over het meldcodeproces en wordt aan de
ouders/verzorgers duidelijk gemaakt dat de school verplicht is om
actie te ondernemen op basis van de zorgen en signalen. Doel van
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afnemen. Ook worden de mogelijkheden van ondersteuning voor
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besluiten zijn en welke vervolgstappen er worden genomen

(bijvoorbeeld doorverwijzing naar partijen in het sociaal domein of
het doen van een melding bij Veilig Thuis).

Als er niets verandert na het gesprek met ouders/verzorgers en/of

het inzetten van (interne of externe) hulp óf als het vermoeden
van kindermishandeling of huiselijk geweld alsnog blijft bestaan,
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afwegingskader voor meer informatie). Als dit het geval is vindt
een gesprek met ouders/verzorgers plaats, waarin benoemd wordt
dat een melding bij Veilig Thuis wordt gedaan.

*Als er concrete aanwijzingen zijn dat door het voeren van het gesprek de veiligheid van een van de betrokkenen in het geding zou kunnen komen, dan kan er van een gesprek met
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Disclosure
Een specifieke vorm van acute onveiligheid is ‘disclosure’. We spreken van
‘disclosure’ (ook wel onthulling genoemd) als leerlingen uit zichzelf een
schoolprofessional om hulp vragen bij huiselijk geweld of kindermishandeling, of
zich hierover uiten zonder hulp te vragen.
Dit betekent veelal dat de leerling een acute crisis ervaart en vreest voor de
veiligheid en/of het welzijn van zichzelf of gezinsleden. Het, zonder goede
voorbereiding, met ouder(s) bespreken van de geuite zorgen, kan ook leiden tot
(verergering van) situaties van acute of structurele onveiligheid.

Als er sprake is van ‘disclosure’ wordt direct overlegd met de aandachts-
functionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling die vervolgens direct contact
opneemt met Veilig Thuis. Samen wordt bepaald wat noodzakelijke
vervolgstappen zijn.
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Binnen Groene Hart Rijnwoude wordt gewerkt met een counselor en een
vertrouwenspersoon. De counselor is er voor onze leerlingen, de vertrouwenspersoon
is er voor medewerkers en ouders/verzorgers.

De gesprekken met de counselor en vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk. Zij zijn
onpartijdig en delen informatie alleen geanonimiseerd met de directeur, tenzij de

leerling, medewerker of ouder/verzorger expliciet om openheid heeft gevraagd. De
vertrouwelijkheid geldt binnen de kaders die de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) en de Wet Veiligheid op school hiervoor stellen. Bij
wetsovertreding heeft de vertrouwenspersoon een meldplicht en dient daarbij
informatie direct kenbaar te maken aan bevoegd gezag en (indien nodig) justitie.

Onze counselor en vertrouwenspersoon kennen de school goed. Zij zijn bekend bij
medewerkers, ouders/verzorgers en leerlingen en hebben een benaderbare uitstraling.
Ze werken actief aan het bevorderen van sociale veiligheid door zichzelf kenbaar te
maken via de schoolgids, op de website en tijdens bijeenkomsten.

Counselor
Onze counselor is Ruth IJtsma. Zij is er voor leerlingen die graag met iemand willen
spreken over een probleem op school of thuis. Wat een counselor met een leerling
bespreekt, is in principe vertrouwelijk, tenzij de veiligheid van de leerling of een ander
in het geding is. Vaak signaleert de klassencoach als eerste problemen van sociale
en/of emotionele aard bij leerlingen. Als de klassencoach en de leerling er niet

uitkomen en/of er meer ondersteuning nodig is, kan de klassencoach de leerling
doorverwijzen naar de counselor, dit gaat altijd in overleg met de leerling.

Alle medewerkers van Groene Hart Rijnwoude kunnen leerlingen doorverwijzen naar
de counselor. Ouders/verzorgers en leeftijdsgenoten kunnen signalen en/of zorgen
neerleggen bij zowel de klassencoach als bij de counselor.

Taakomschrijving counselor
• Eén op één gesprekken met leerlingen in vertrouwen, gericht op welbevinden.
• Ondersteunen van de klassencoach bij situaties en gesprekken betreffende pesten.
• Trainingen verzorgen individueel (en in groepjes) op sociaal emotioneel vlak.
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Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon is er voor alle medewerkers van Groene Hart Rijnwoude en
alle ouders/verzorgers van leerlingen. Onze vertrouwenspersoon is Dhr. Hugo Rutgers.
Hugo kan bemiddelen, helpen om een probleem bij het schoolbestuur neer te leggen
of om de onafhankelijke klachtencommissie te benaderen. De vertrouwenspersoon kan
ook adviseren welke stappen voor uw klacht geschikt zijn.

Taakomschrijving vertrouwenspersoon
Opvang en begeleiding
De belangrijkste taak van de vertrouwenspersoon is het opvangen en ondersteunen
van degene die zich meldt. Deze ondersteuning krijgt vorm middels onderstaande
taken:
• Aanspreekpunt bij klachten en vervolgprocedure.

• Het voeren van gesprekken, deze zijn objectief van aard.
• Het vaststellen van de kern van de zorg/klacht.
• Advies geven over te nemen vervolgstappen.
• Het begeleiden van een melder bij het indienen van een klacht.

• Organiseren van bemiddeling tussen melder en directeur, mits op verzoek van de
melder.

• Ondersteunen van de melder bij het doen van aangifte bij de politie.

Bevorderen van de sociale veiligheid
Sociale veiligheid vraagt onderhoud en een duidelijke procedure als er zaken misgaan.
De vertrouwenspersoon draagt bij aan sociale veiligheid door:
• Zichtbaar te zijn voor alle medewerkers en ouders/verzorgers (middels schoolgids,

website, jaarverslag en bij bijeenkomsten).
• Het regelen/verzorgen van voorlichting(smateriaal) over relevante onderwerpen.

Beleidsadvisering
Sociale veiligheid vraagt om cyclische procesvoering. Een planmatige (Plan) aanpak

wordt uitgevoerd (Do). Er wordt bekeken hoe het plan uitwerkt (Check) in de praktijk
en vervolgens leidt dat tot aanpassingen (Act) waar nodig. Deze cyclus wordt ook wel
de PDCA-cyclus genoemd. Binnen deze cyclus heeft de vertrouwenspersoon de
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verantwoordelijkheid:
• Om actuele trends en ontwikkelingen over de uitwerking (check) van beleid

geanonimiseerd kenbaar te maken aan het bevoegd gezag.
• Om een geanonimiseerde (half)jaarrapportage te maken om beleidsuitwerking

te monitoren.
• Om halfjaarlijks afstemming te zoeken met de directeur basis van monitoring van

de ervaren sociale veiligheid onder medewerkers.
• (On)gevraagd advies te geven over wenselijke beleidsaanpassingen om sociale

veiligheid en/of de klachtenprocedure te verbeteren.
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Wij zijn wettelijk verplicht om een klachtenregeling te hebben,
waardoor betrokkenen laagdrempelig een klacht kunnen indienen.
De klachtenregeling geeft aandacht aan de wijze waarop zorgen en
klachten kunnen worden voorgelegd en vervolgstappen die de

melder hierin mag verwachten. Zie voor meer informatie de
klachtenregeling van SCOPE.

Het bestuur, directie en de (in- en externe) vertrouwenspersoon
maken deel uit van de klachtenregeling. Bij vragen, zorgen en
klachten kan de melder aankloppen bij de interne
vertrouwenspersoon of, wanneer de melder meer afstand en
objectiviteit wenselijk vindt, bij de externe vertrouwenspersoon.

De gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk. De
vertrouwenspersoon is onpartijdig en deelt informatie alleen
geanonimiseerd met de directie, tenzij de melder expliciet om
openheid heeft gevraagd. De vertrouwelijkheid geldt binnen de
kaders die wetgeving omtrent privacy en sociale veiligheid

hiervoor stelt.

Indien de directie hoofdonderwerp van de klacht is legt de

vertrouwenspersoon deze klacht/informatie bij het bestuur neer.
Indien het een misstand in de organisatie betreft waardoor de

kwaliteit van het onderwijs in gevaar is, kan de informatie
doorgegeven worden aan de onderwijsinspectie (zie
klokkenluidersregeling).

Bij vermoeden van een zedendelict gepleegd door een
schoolprofessional tegen een minderjarige leerling heeft onze
vertrouwenspersoon de meldplicht om informatie direct kenbaar
te maken aan het bestuur en (indien nodig) justitie.
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https://groenehartscholen.schoolwiki.nl/docs/klachtenregeling-scope-scholengroep
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/klokkenluidersregeling
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De klassencoach is dé persoonlijk begeleider van leerlingen. De klassencoach houdt
de schoolresultaten en het leerproces in de gaten, beantwoordt vragen van leerlingen,
signaleert problemen en onderhoudt contact met leerlingen en hun ouders. De
klassencoach werkt aan de hand van het Merkkompas. Het merkkompas geeft richting
betreffende de omgang met alle betrokkenen en geeft invulling aan de beroepsmatige
houding van de docent.

Een klassencoach kan een leerling doorverwijzen naar een team van docenten,
remedial teacher, zorgcoördinator, counselor, teamcoördinatoren, decaan,
schoolpsycholoog en een orthopedagoog.

Taakomschrijving klassencoach
Op het gebied van sociale veiligheid heeft de klassencoach de volgende taken. De
klassencoach:
• Is het eerste aanspreekpunt voor ouders/verzorgers en leerlingen als er zorgen zijn.
• Voert structureel gesprekken met leerlingen en ouders/verzorgers.
• Bespreekt dit sociaal veiligheidsbeleid met leerlingen.
• Draagt zorg voor educatie op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling,

grensoverschrijdend gedrag en mediawijsheid en is hierin geschoold.

• Monitort sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen systematisch (minimaal 1
x per jaar), middels een vragenlijst en bespreekt uitkomsten met interne
professionals en/of leerlingen en/of ouders/verzorgers.

• Monitort de veiligheidsbeleving van leerlingen middels een vragenlijst en bespreekt
uitkomsten met interne professionals en/of leerlingen en/of ouders/verzorgers.

• Signaleert en observeert leerlingen en eventuele zorgen.
• Praat met leerlingen (waarover zorg bestaat), om een vertrouwensband op te

bouwen en het welbevinden van de leerling te peilen.
• Voert gesprekken met ouders/verzorgers over leerlingen waar zorg over bestaat.
• Op aanvraag deelnemer IOT en FlexZAT.
• Brengt signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld in kaart middels een

logboek en signalenlijst.
• Indien problemen gaan stapelen en meer zorgen ontstaan overleg met zorg

coördinator.
• Draagt bij vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, als er na

afstemming met ouders/verzorgers geen verbetering optreedt, de zorg over aan de
zorgcoördinator.
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Elke leerling leert normen en waarden door opvoeding, ervaringen 
en door educatie. Groene Hart Rijnwoude werkt actief aan het 

bevorderen van sociale veiligheid door samenwerking met 
ouders/verzorgers, ketenpartners en door educatie aan te bieden 
over welbevinden, gezonde relaties en seksualiteit, 
burgerschapsvorming en mediawijsheid. Vanuit deze lessen en de 
kernwaarden en gedragsregels vormen leerlingen zich een beeld 
van de wereld waarin we samenleven. Hierdoor ontwikkelen 

leerlingen zich tot volwassenen met eigenwaarde en respect voor 
de verschillen en waarden die onze samenleving rijk is. Om lijn te 
brengen in hoe we leerlingen deze zaken leren geven we 
structureel en planmatig lessen over welbevinden, relaties en 
seksualiteit, burgerschapsvorming en mediawijsheid. 

De klassencoaches hebben hier een rol in voor de thema’s 

welbevinden en mediawijsheid. 

Welbevinden (sociaal-emotionele ontwikkeling)
De klassencoaches geven structureel les over dit thema middels de
erkende* methode Kracht in Controle (KIC). In de onderbouw
gebeurt dat het gehele jaar door en in de bovenbouw aan het
begin van het schooljaar en rond toetsweken. In de lessen van KIC
komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: weerbaarheid,
respect, communiceren, samenwerken, luisteren naar elkaar,
pesten, omgaan met elkaar en sociale media.

Mediawijsheid
Op Groene Hart Rijnwoude wordt ook aandacht besteed aan

mediawijsheid. Dit gebeurt onder andere door voorlichtingen over
sociale media, waarin de onderwerpen cyberpesten en sexting aan
bod komen. Deze voorlichtingen worden gegeven tijdens de
coachlessen. Ook is er op school een mediacoach aanwezig, die
kennis heeft van educatie over media gerelateerde onderwerpen
en leerlingen kan coachen.

KLASSENCOACH

Educatie

*Een erkende methode voldoet volgens het Loket Gezond Leven (RIVM) aan de criteria voor planmatig en succesvol werken aan gezonde leefstijl.
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Bij het voeren van sociaal veiligheidsbeleid is het essentieel dat we
weten hoe het gesteld is met de beleving van sociale veiligheid en
het welbevinden van leerlingen binnen de school. Vanuit de wet
‘Veiligheid op school’ is het een verplichting om de sociale
veiligheidsbeleving en de sociaal-emotionele ontwikkeling van
leerlingen te monitoren, waaronder ook het monitoren van
grensoverschrijdend gedrag en signalen van huiselijk geweld en/of

kindermishandeling. Om deze ontwikkeling te volgen maakt de
school gebruik van het leerlingvolgsysteem Magister.
De klassencoach is verantwoordelijk voor verschillende taken
rondom de monitoring van het welbevinden, deze
verantwoordelijkheden worden hieronder beschreven.

Monitoring sociale veiligheid
De wet ‘Veiligheid op school’ verplicht de school om jaarlijks de
sociale veiligheidsbeleving en het welzijn van leerlingen te
monitoren. Dit doen wij door leerlingen jaarlijks te vragen het
tevredenheidsonderzoek (van Kwaliteitsscholen) in te vullen. Ook
ouders/verzorgers vullen het tevredenheidsonderzoek in.

Het tevredenheidsonderzoek bevat de volgende vragen betreffende
sociale veiligheid:

• Hoe ervaren leerlingen de sociale en fysieke veiligheid op school.
• Hebben leerlingen te maken met aantasting van de sociale en

fysieke veiligheid (zoals door pesten (inclusief pesten via social
media), geweld, discriminatie e.d.).

• Hoe is het gesteld met het welbevinden van leerlingen op school?

De klassencoach zorgt ervoor dat het jaarlijkse
tevredenheidsonderzoek wordt afgenomen bij leerlingen in de
coachklas en onder hen ouders/verzorgers. De klassencoach
genereerd de resultaten van het tevredenheidsonderzoek en
verzendt een rapport naar de directeur.

Monitoring welbevinden (sociaal emotionele ontwikkeling)

Daarnaast worden de uitkomsten van de gesprekken tussen leerling
en klassencoach en de driehoekgesprekken gebruikt om te
monitoren hoe het met het welbevinden en de sociaal emotionele
ontwikkeling van leerlingen gaat. De uitkomsten van deze
gesprekken worden genoteerd in Magister.

Monitoren
welbevinden
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De klassencoach draagt verantwoordelijkheid voor het signaleren
van moeilijkheden rondom het welbevinden en de sociaal
emotionele ontwikkeling van een leerling en voor het signaleren
van sociale onveiligheid in de klas. De klassencoach doet dit door

middel van monitoring (vragenlijsten en gesprekken) en
observaties in de klas.

Signalen van reguliere zorgen
De monitoring en/of de observaties in de klas kunnen bij de
klassencoach leiden tot zorgen over het welbevinden en de
sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling (bijvoorbeeld
een leerling die zich lichamelijk of mentaal niet goed voelt). Bij

deze zorgen wordt de zorgroute gehanteerd (gesprekken met de
leerling en ouders/verzorgers en overleg met collega’s of
eventuele overdracht aan de zorgcoördinator) en worden de
zorgen genoteerd in Magister.

Signalen van (sociale) onveiligheid in de thuissituatie
Bovenstaande zorgen kunnen samenhangen met een onveilige
thuissituatie. Zo kan het voorkomen dat een klassencoach signalen

oppikt die kunnen duiden op kindermishandeling en/of huiselijk

geweld (bijvoorbeeld opvallend gedrag, verslechterde lichamelijke
en uiterlijke verzorging, leerproblemen, fysieke klachten en letsel).
Ook zonder duidelijke signalen bij een leerling kan het zijn dat de
klassencoach een vermoeden heeft van huiselijk geweld en/of

kindermishandeling (bijvoorbeeld door gedrag van de ouder, een
zorgelijke gezinssituatie of ontwikkelingsbedreigingen zoals
echtscheiding, huiselijk geweld en schulden)*. De signalenlijst
kindermishandeling 12-16 jaar kan ondersteunen om de signalen
overzichtelijk te krijgen.
Als de zorgen tot een vermoeden van kindermishandeling en/of 
huiselijk geweld of acute onveiligheid leiden, dan worden de 
stappen van de meldcode gevolgd (let op: eergerelateerd geweld 

en disclosure vormen hier een uitzondering op). 

Signalen van (sociale) onveiligheid in de klas
Indien signalen duiden op sociale onveiligheid op school en in de
klas, werkt de klassencoach aan het vergroten van de sociale

veiligheid. Hierbij wordt indien nodig overlegd met collega’s en kan
het protocol ‘grensoverschrijdend gedrag’ geraadpleegd worden.

Signaleren

*Wanneer een klassencoach zich door deze oudersignalen ook zorgen maakt over andere kinderen in het gezin wordt de ‘kindcheck’ uitgevoerd.
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https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-05/signalenkm12tot18.pdf
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Eergerelateerd geweld
Eergerelateerd geweld is de overkoepelende term voor alle vormen van
dwang, psychisch en fysiek geweld ter bescherming en herstel van de
familie-eer tegen de (vermeende) ‘eerschender’.
Eergerelateerd geweld is een verzamelnaam voor: bedreiging,
mishandeling, opsluiting, eermoord, trotsmoord, (gedwongen)
zelfmoord, verstoting, seksueel misbruik, genezingsrituelen en
bezweringen, verminking en besnijdenis.

Indien er een vermoeden is van eergerelateerd geweld wordt direct
overlegd met de aandachtsfunctionaris Veilig Thuis die vervolgens direct
contact opneemt met Veilig Thuis. Samen wordt bepaald wat
noodzakelijke vervolgstappen zijn.

*Wanneer een klassencoach zich door deze oudersignalen ook zorgen maakt over andere kinderen in het gezin wordt de ‘kindcheck’ uitgevoerd.
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Disclosure
Een specifieke vorm van acute onveiligheid is ‘disclosure’. We spreken van
‘disclosure’ (ook wel onthulling genoemd) als leerlingen uit zichzelf een
schoolprofessional om hulp vragen bij huiselijk geweld of kindermishandeling, of
zich hierover uiten zonder hulp te vragen.
Dit betekent veelal dat de leerling een acute crisis ervaart en vreest voor de
veiligheid en/of het welzijn van zichzelf of gezinsleden. Het, zonder goede
voorbereiding, met ouder(s) bespreken van de geuite zorgen, kan ook leiden tot
(verergering van) situaties van acute of structurele onveiligheid.

Als er sprake is van ‘disclosure’ wordt direct overlegd met de aandachts-
functionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling die vervolgens direct contact
opneemt met Veilig Thuis. Samen wordt bepaald wat noodzakelijke
vervolgstappen zijn.

*Wanneer een klassencoach zich door deze oudersignalen ook zorgen maakt over andere kinderen in het gezin wordt de ‘kindcheck’ uitgevoerd.

https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-05/signalenkm12tot18.pdf


TERUG NAAR 
HOOFDPAGINASignaleren

De klassencoach draagt verantwoordelijkheid voor het signaleren
van moeilijkheden rondom het welbevinden en de sociaal
emotionele ontwikkeling van een leerling en voor het signaleren
van sociale onveiligheid in de klas. De klassencoach doet dit door

middel van monitoring (vragenlijsten en gesprekken) en
observaties in de klas.

Signalen van reguliere zorgen
De monitoring en/of de observaties in de klas kunnen bij de
klassencoach leiden tot zorgen over het welbevinden en de
sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling (bijvoorbeeld
een leerling die zich lichamelijk of mentaal niet goed voelt). Bij

deze zorgen wordt de zorgroute gehanteerd (gesprekken met de
leerling en ouders/verzorgers en overleg met collega’s of
eventuele overdracht aan de zorgcoördinator) en worden de
zorgen genoteerd in Magister.

Signalen van (sociale) onveiligheid in de thuissituatie
Bovenstaande zorgen kunnen samenhangen met een onveilige
thuissituatie. Zo kan het voorkomen dat een klassencoach signalen

oppikt die kunnen duiden op kindermishandeling en/of huiselijk

geweld (bijvoorbeeld opvallend gedrag, verslechterde lichamelijke
en uiterlijke verzorging, leerproblemen, fysieke klachten en letsel).
Ook zonder duidelijke signalen bij een leerling kan het zijn dat de
klassencoach een vermoeden heeft van huiselijk geweld en/of

kindermishandeling (bijvoorbeeld door gedrag van de ouder, een
zorgelijke gezinssituatie of ontwikkelingsbedreigingen zoals
echtscheiding, huiselijk geweld en schulden)*. De signalenlijst
kindermishandeling 12-16 jaar kan ondersteunen om de signalen
overzichtelijk te krijgen.
Als de zorgen tot een vermoeden van kindermishandeling en/of 
huiselijk geweld of acute onveiligheid leiden, dan worden de 
stappen van de meldcode gevolgd (let op: eergerelateerd geweld 

en disclosure vormen hier een uitzondering op). 

Signalen van (sociale) onveiligheid in de klas
Indien signalen duiden op sociale onveiligheid op school en in de
klas, werkt de klassencoach aan het vergroten van de sociale

veiligheid. Hierbij wordt indien nodig overlegd met collega’s en kan
het protocol ‘grensoverschrijdend gedrag’ geraadpleegd worden.

Signaleren

KLASSENCOACH

Monitoren
welbevinden

Dossier

Educatie

Overleg met
collega’s

Gesprek met 
leerlingen

Gesprek met 
ouders/verzorgers

Kindcheck
Wanneer moeilijkheden van de ouder (zoals signalen van
depressie, verslaving, huisuitzetting of geweld bij een
scheiding) er voor zorgen dat de klassencoach zich zorgen
maakt over andere kinderen in het gezin, wordt ook de
zorg voor deze kinderen meegenomen in de eventuele
vervolgstappen van de meldcode (overleg met collega’s en
communicatie met ouders/leerlingen).

*Wanneer een klassencoach zich door deze oudersignalen ook zorgen maakt over andere kinderen in het gezin wordt de ‘kindcheck’ uitgevoerd.

https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-05/signalenkm12tot18.pdf
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Binnen de school worden alle signalen (zowel op sociaal als op
seksueel gebied) in Magister vastgelegd, waarbij de volgende
gegevens worden genoteerd:
• datum, plaats, situatie en overige aanwezigen (i.v.m. privacy

alleen initialen);
• welke signalen feitelijk worden geconstateerd, in omvang en 

aantal;
• contacten die over deze signalen hebben plaatsgevonden met 

leerling en/of ouders/verzorgers;
• afspraken die met betrokkenen zijn gemaakt om gedrag bij te 

sturen/te verbieden;
• stappen die worden genomen, als afspraken niet worden 

nageleefd;
• aantekeningen over het verloop;
• hoe en wanneer ouders/verzorgers zijn geïnformeerd. 

Inzichtelijkheid voor ouders/verzorgers

Alle informatie wordt zo feitelijk mogelijk in het dossier 
opgenomen. Magister is inzichtelijk voor ouders/verzorgers en 
vormt de basis om met de leerling en ouders/verzorgers in gesprek 

te gaan. Wanneer ouders/verzorgers het niet eens zijn met wat in 
het dossier vermeld wordt en ze kunnen aantonen dat er 

onjuistheden in het dossier staan dan mogen ouders/verzorgers 

het dossier laten aanpassen. Kunnen ouders/verzorgers niet 
bewijzen dat er onjuistheden in het dossier staan dan hebben zij 
de mogelijkheid om hun zienswijze te laten toevoegen. Deze wordt 
door ouders/verzorgers schriftelijk aangeleverd en in Magister 

toegevoegd. 

Dossiervorming bij zorgen omtrent kindermishandeling en
huiselijk geweld
Signalen die kunnen duiden op kindermishandeling of huiselijk 
geweld worden door de klassencoach ook zorgvuldig genoteerd in 
Magister. Op het moment dat de klassencoach de zorgen 
overdraagt aan de zorgcoördinator en er een meldcodetraject van 

start gaat, wordt de dossiervorming overgezet naar het dossier 
meldcode (buiten Magister). 

Dossier
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De klassencoach bespreekt signalen en concrete zorgen over
leerlingen actief met collega’s en, waar mogelijk, werkt de
klassencoach met deze collega’s samen om de zorgen van de
leerling te verminderen. Dit kunnen collega’s zijn die de leerling op

een eerder moment begeleid hebben en collega’s die meer kennis
en expertise hebben om de gesignaleerde zorg te concretiseren en
objectiveren (zoals andere docenten of interne zorgprofessionals).

Als advies nodig is rondom de zorgroute of als de ondersteuning
niet leidt tot verbetering dan wordt de zorgcoördinator betrokken.
Als de zorgcoördinator de zorg over de leerling overneemt kan het
zijn dat de leerling later in dat traject besproken wordt in het

intern ondersteuningsteam, waar de klassencoach deel van
uitmaakt. In dit gesprek denkt de klassencoach samen met de
zorgcoördinator en de teamcoördinator na over welke
basisondersteuning passend is voor de leerling.

Overleg met collega’s rondom de meldcode
Als de zorgen tot een vermoeden van kindermishandeling en/of
huiselijk geweld of acute onveiligheid leiden, dan worden de

stappen van de meldcode gevolgd. Eén van die stappen is het
overleg met collega’s. In het geval van de klassencoach zijn dit

collega’s die de leerling ook zien of de zorgcoördinator. Ook kan de

aandachtsfunctionaris Veilig Thuis gevraagd worden om mee te
denken; deze heeft een adviserende rol in de meldcode en kan dus
meedenken bij een vermoeden van huiselijk geweld of
kindermishandeling. Bijvoorbeeld als de klassencoach het gesprek

met de leerling en/of ouders/verzorgers wil voorbereiden of als de
klassencoach niet weet hoe de signalen geregistreerd moeten
worden.
Op het moment dat het vermoeden van huiselijk geweld en/of
kindermishandeling toeneemt, draagt de klassencoach de zorg
over aan de zorgcoördinator. De zorgcoördinator gaat (samen met
de directeur en met de aandachtsfunctionaris Veilig Thuis als
adviserende partij) verder met de stappen van de meldcode.
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Reguliere coachgesprekken
De klassencoach is de persoonlijk begeleider van de leerling.
Gedurende het schooljaar heeft de klassencoach verschillende
gesprekken met de leerling om de schoolresultaten en de sociaal-

emotionele ontwikkeling te bespreken:
• Gesprek tussen leerling en klassencoach: leerlingen zien

wekelijks hun klassencoach. Tijdens dit contact hebben ze de
mogelijkheid om over zorgen e.d. in gesprek te gaan.

• Driehoeksgesprekken: drie keer per jaar vinden er
driehoeksgesprekken plaats tussen de leerling, de
ouders/verzorgers en de klassencoach, waarin de ontwikkeling
van de leerling wordt besproken. Deze gesprekken worden

gekoppeld aan het uitreiken van de rapporten.
De uitkomsten van deze gesprekken worden genoteerd in
Magister.

Gesprek met leerlingen bij zorgen

Als de klassencoach zich zorgen maakt over een leerling of als een
docent zorgelijke signalen doorgeeft aan de klassencoach dan gaat
de klassencoach in gesprek met de leerling (en mogelijk

ouders/verzorgers). Het doel van dit gesprek is het bespreekbaar
maken van de zorgelijke signalen en het zoeken naar oplossingen

om deze zorgelijke signalen te verminderen. In dit gesprek kunnen
ook observaties, verzuimregistraties, incidenten en mogelijk toets
gegevens en rapportcijfers besproken worden.

Als de ondersteuning van de klassencoach niet voldoende is om de
zorgen van de leerling te verminderen, dan neemt de
zorgcoördinator de zorg rondom deze leerling over van de
klassencoach.

Gesprek met leerlingen bij zorgen omtrent kindermishandeling
en huiselijk geweld
Als zorgen rondom de leerling duiden op een vermoeden van
kindermishandeling en huiselijk geweld, gaat de klassencoach hier
met de leerling over in gesprek. In dit gesprek worden de zorgelijke
signalen rondom de meldcode besproken, wordt gevraagd of de
leerling deze zorgelijke signalen herkent/erkent en wordt, wanneer

mogelijk, samen gezocht naar oplossingen. Voor tips met
betrekking tot de gespreksvoering met leerlingen over meldcode
signalen klik hier en klik vervolgens op ‘jongeren’.

Op het moment dat de klassencoach het idee heeft dat de zorgen

niet verminderen en dat de signalen blijven bestaan, neemt de
zorgcoördinator het meldcodeproces over.
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https://www.handelingsprotocol.nl/utrecht-vo-stap-3-gesprek-2/gespreksvoering
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VOLGENDE

Gesprek met ouders/verzorgers (1/2)

Om stevig sociaal veiligheidsbeleid vorm te geven is het van belang
dat ouders/verzorgers meedenken en bekend zijn met de regels en
richtlijnen binnen de school, dat ze weten wat er van hen
verwacht wordt en wat zij van de school kunnen verwachten. Via

Magister kunnen ouders/verzorgers volgen hoe het gaat met hun
kind(eren). Alle praktische informatie over het reilen en zeilen kan
gevonden worden op de schoolwiki, in nieuwsbrieven of wordt
verteld tijdens ouderavonden.

Driehoeksgesprekken
Opvoeding is een doorlopend onderwerp van gesprek waarbij
school en ouders/verzorgers samen onderzoeken waar kansen

liggen voor doorontwikkeling. Om die reden vinden er drie keer
per jaar driehoeksgesprekken plaats tussen de leerling,
ouders/verzorgers en de klassencoach, waarin de ontwikkeling van
de leerling wordt besproken. Deze gesprekken worden gekoppeld
aan het uitreiken van de rapporten. De uitkomsten van deze

gesprekken worden genoteerd in Magister.

Gesprek met ouders/verzorgers bij zorgen

Als de klassencoach zich zorgen maakt over een leerling of als een
docent zorgelijke signalen doorgeeft aan de klassencoach dan gaat

de klassencoach, na een individueel gesprek met de leerling, waar
nodig ook in gesprek met ouders/verzorgers. Het doel van dit
gesprek is het bespreekbaar maken van de zorgelijke signalen en
het zoeken naar oplossingen om deze zorgelijke signalen te

verminderen. In dit gesprek kunnen ook observaties,
verzuimregistraties, incidenten en mogelijk toets gegevens en
rapportcijfers besproken worden. Als de zorgen gerelateerd zijn
aan grensoverschrijdend gedrag hanteert de school het protocol
‘grensoverschrijdend gedrag’.

Als de ondersteuning van de klassencoach niet voldoende is om de
zorgen van de leerling te verminderen, dan neemt de

zorgcoördinator de zorg rondom deze leerling over van de
klassencoach.

Gesprek met ouders/verzorgers bij zorgen omtrent
kindermishandeling en huiselijk geweld

Als zorgen rondom de leerling duiden op een vermoeden van
kindermishandeling en huiselijk geweld gaat de klassencoach hier,
na gesprek met de leerling, over in gesprek met de

ouders/verzorgers*.

*Als er concrete aanwijzingen zijn dat door het voeren van het gesprek de veiligheid van een van de betrokkenen in het geding zou kunnen komen, dan kan er van een gesprek met
de ouders/verzorgers afgezien worden en zonder vooroverleg een melding worden gedaan. Dit is bijvoorbeeld het geval bij eergerelateerd geweld of disclosure
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Gesprek met ouders/verzorgers (1/2)

Om stevig sociaal veiligheidsbeleid vorm te geven is het van belang
dat ouders/verzorgers meedenken en bekend zijn met de regels en
richtlijnen binnen de school, dat ze weten wat er van hen
verwacht wordt en wat zij van de school kunnen verwachten. Via

Magister kunnen ouders/verzorgers volgen hoe het gaat met hun
kind(eren). Alle praktische informatie over het reilen en zeilen kan
gevonden worden op de schoolwiki, in nieuwsbrieven of wordt
verteld tijdens ouderavonden.

Driehoeksgesprekken
Opvoeding is een doorlopend onderwerp van gesprek waarbij
school en ouders/verzorgers samen onderzoeken waar kansen

liggen voor doorontwikkeling. Om die reden vinden er drie keer
per jaar driehoeksgesprekken plaats tussen de leerling,
ouders/verzorgers en de klassencoach, waarin de ontwikkeling van
de leerling wordt besproken. Deze gesprekken worden gekoppeld
aan het uitreiken van de rapporten. De uitkomsten van deze

gesprekken worden genoteerd in Magister.

Gesprek met ouders/verzorgers bij zorgen

Als de klassencoach zich zorgen maakt over een leerling of als een
docent zorgelijke signalen doorgeeft aan de klassencoach dan gaat

de klassencoach, na een individueel gesprek met de leerling, waar
nodig ook in gesprek met ouders/verzorgers. Het doel van dit
gesprek is het bespreekbaar maken van de zorgelijke signalen en
het zoeken naar oplossingen om deze zorgelijke signalen te

verminderen. In dit gesprek kunnen ook observaties,
verzuimregistraties, incidenten en mogelijk toets gegevens en
rapportcijfers besproken worden. Als de zorgen gerelateerd zijn
aan grensoverschrijdend gedrag hanteert de school het protocol
‘grensoverschrijdend gedrag’.

Als de ondersteuning van de klassencoach niet voldoende is om de
zorgen van de leerling te verminderen, dan neemt de

zorgcoördinator de zorg rondom deze leerling over van de
klassencoach.

Gesprek met ouders/verzorgers bij zorgen omtrent
kindermishandeling en huiselijk geweld

Als zorgen rondom de leerling duiden op een vermoeden van
kindermishandeling en huiselijk geweld gaat de klassencoach hier,
na gesprek met de leerling, over in gesprek met de

ouders/verzorgers*.

*Als er concrete aanwijzingen zijn dat door het voeren van het gesprek de veiligheid van een van de betrokkenen in het geding zou kunnen komen, dan kan er van een gesprek met
de ouders/verzorgers afgezien worden en zonder vooroverleg een melding worden gedaan. Dit is bijvoorbeeld het geval bij eergerelateerd geweld of disclosure
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Eergerelateerd geweld
Eergerelateerd geweld is de overkoepelende term voor alle vormen van
dwang, psychisch en fysiek geweld ter bescherming en herstel van de
familie-eer tegen de (vermeende) ‘eerschender’.
Eergerelateerd geweld is een verzamelnaam voor: bedreiging,
mishandeling, opsluiting, eermoord, trotsmoord, (gedwongen)
zelfmoord, verstoting, seksueel misbruik, genezingsrituelen en
bezweringen, verminking en besnijdenis.

Indien er een vermoeden is van eergerelateerd geweld wordt direct
overlegd met de aandachtsfunctionaris Veilig Thuis die vervolgens direct
contact opneemt met Veilig Thuis. Samen wordt bepaald wat
noodzakelijke vervolgstappen zijn.
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Gesprek met ouders/verzorgers (1/2)

Om stevig sociaal veiligheidsbeleid vorm te geven is het van belang
dat ouders/verzorgers meedenken en bekend zijn met de regels en
richtlijnen binnen de school, dat ze weten wat er van hen
verwacht wordt en wat zij van de school kunnen verwachten. Via

Magister kunnen ouders/verzorgers volgen hoe het gaat met hun
kind(eren). Alle praktische informatie over het reilen en zeilen kan
gevonden worden op de schoolwiki, in nieuwsbrieven of wordt
verteld tijdens ouderavonden.

Driehoeksgesprekken
Opvoeding is een doorlopend onderwerp van gesprek waarbij
school en ouders/verzorgers samen onderzoeken waar kansen

liggen voor doorontwikkeling. Om die reden vinden er drie keer
per jaar driehoeksgesprekken plaats tussen de leerling,
ouders/verzorgers en de klassencoach, waarin de ontwikkeling van
de leerling wordt besproken. Deze gesprekken worden gekoppeld
aan het uitreiken van de rapporten. De uitkomsten van deze

gesprekken worden genoteerd in Magister.

Gesprek met ouders/verzorgers bij zorgen

Als de klassencoach zich zorgen maakt over een leerling of als een
docent zorgelijke signalen doorgeeft aan de klassencoach dan gaat

de klassencoach, na een individueel gesprek met de leerling, waar
nodig ook in gesprek met ouders/verzorgers. Het doel van dit
gesprek is het bespreekbaar maken van de zorgelijke signalen en
het zoeken naar oplossingen om deze zorgelijke signalen te

verminderen. In dit gesprek kunnen ook observaties,
verzuimregistraties, incidenten en mogelijk toets gegevens en
rapportcijfers besproken worden. Als de zorgen gerelateerd zijn
aan grensoverschrijdend gedrag hanteert de school het protocol
‘grensoverschrijdend gedrag’.

Als de ondersteuning van de klassencoach niet voldoende is om de
zorgen van de leerling te verminderen, dan neemt de

zorgcoördinator de zorg rondom deze leerling over van de
klassencoach.

Gesprek met ouders/verzorgers bij zorgen omtrent
kindermishandeling en huiselijk geweld

Als zorgen rondom de leerling duiden op een vermoeden van
kindermishandeling en huiselijk geweld gaat de klassencoach hier,
na gesprek met de leerling, over in gesprek met de

ouders/verzorgers*.

*Als er concrete aanwijzingen zijn dat door het voeren van het gesprek de veiligheid van een van de betrokkenen in het geding zou kunnen komen, dan kan er van een gesprek met
de ouders/verzorgers afgezien worden en zonder vooroverleg een melding worden gedaan. Dit is bijvoorbeeld het geval bij eergerelateerd geweld of disclosure
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Disclosure
Een specifieke vorm van acute onveiligheid is ‘disclosure’. We spreken van
‘disclosure’ (ook wel onthulling genoemd) als leerlingen uit zichzelf een
schoolprofessional om hulp vragen bij huiselijk geweld of kindermishandeling, of
zich hierover uiten zonder hulp te vragen.
Dit betekent veelal dat de leerling een acute crisis ervaart en vreest voor de
veiligheid en/of het welzijn van zichzelf of gezinsleden. Het, zonder goede
voorbereiding, met ouder(s) bespreken van de geuite zorgen, kan ook leiden tot
(verergering van) situaties van acute of structurele onveiligheid.

Als er sprake is van ‘disclosure’ wordt direct overlegd met de aandachts-
functionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling die vervolgens direct contact
opneemt met Veilig Thuis. Samen wordt bepaald wat noodzakelijke
vervolgstappen zijn.
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Het doel van dit gesprek is het bespreekbaar maken van zorgelijke
signalen, het gezamenlijk zoeken naar oplossingen om de zorgen
te verminderen en het maken van concrete afspraken. Klik hier
voor tips met betrekking tot de gespreksvoering met

ouders/verzorgers over meldcode signalen.

Op het moment dat de klassencoach het idee heeft dat de zorgen
niet verminderen, dat de signalen blijven bestaan of
ouders/verzorgers zich niet aan de gemaakte afspraken houden,
neemt de zorgcoördinator het meldcodeproces over.

Noot: Indien mogelijk worden zowel de leerling als de ouders/verzorgers betrokken bij de gesprekken. Als de leerling 16 jaar of ouder is heeft het wettelijk gezien de mogelijkheid om
te beslissen dat ouders/verzorgers niet bij de gesprekken betrokken worden en/of niet op de hoogte gesteld worden van het gesprek en de eventuele vervolgstappen. School zal
echter altijd benadrukken dat het goed is om ouders/verzorgers wel bij de gesprekken te betrekken zodat er gezamenlijk gezocht kan worden naar oplossingen.

Gesprek met ouders/verzorgers (2/2)

KLASSENCOACH

Monitoren
welbevinden

Signaleren Dossier

Educatie

Overleg met
collega’s

Gesprek met 
leerlingen

Gesprek met 
ouders/verzorgers

https://www.handelingsprotocol.nl/utrecht-vo-stap-3-gesprek-2/gespreksvoering
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Naast de klassencoach zien leerlingen ook de docenten die hen lesgeven. De 

docent draagt op school onder andere verantwoordelijkheid voor het welbevinden 
en de ontwikkeling van leerlingen. Ook de docent werkt volgens het Merkkompas. 

Taakomschrijving docent
Op het gebied van sociale veiligheid heeft de docent de volgende taken. De docent:
• Creëert een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en

gewaardeerd voelen.
• Speelt in op de ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur,

gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing.
• Draagt zorg voor educatie op het gebied van relaties & seksualiteit en

burgerschap en is hierin geschoold (dit geldt voor bepaalde vakdocenten).
• Bezit kennis over en kan omgaan met verschillende leer- en doceerstijlen.
• Bezit basiskennis over en kan in de basis omgaan met leer- en

gedragsproblemen.
• Maakt (waar nodig) groepshandelingsplannen.
• Grijpt actief in bij sociaal pedagogische problemen en bedreigingen van sociale

veiligheid.

• Signaleert zorgsignalen bij leerlingen.

• Vult Magister in (in overleg met klassencoach).
• Beschikt over voldoende kennis en vaardigheden voor het signaleren van

kindermishandeling en huiselijk geweld.
• Bespreekt zorgen over een leerling actief met interne professionals en de

zorgcoördinator.
• Praat met de leerlingen over gesignaleerde zorgen.
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Elke leerling leert normen en waarden door opvoeding, ervaringen 
en door educatie. Groene Hart Rijnwoude werkt actief aan het 
bevorderen van sociale veiligheid door samenwerking met 
ouders/verzorgers, ketenpartners en door educatie aan te bieden 

over welbevinden, gezonde relaties en seksualiteit, 
burgerschapsvorming en mediawijsheid. Vanuit deze lessen en de 
kernwaarden en gedragsregels vormen leerlingen zich een beeld 
van de wereld waarin we samenleven. Hierdoor ontwikkelen 
leerlingen zich tot volwassenen met eigenwaarde en respect voor 
de verschillen en waarden die onze samenleving rijk is. Om lijn te 
brengen in hoe we leerlingen deze zaken leren geven we 
structureel en planmatig lessen over welbevinden, relaties en 

seksualiteit, burgerschapsvorming en mediawijsheid. 

De docenten biologie, levensbeschouwelijke vorming, 
aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer en culturele en 
kunstzinnige vorming (CKV) hebben hier een rol in. 

Relaties en seksualiteit
Docenten biologie en levensbeschouwelijke vorming geven

structureel les over dit thema middels de erkende* methode Lang
Leve de Liefde. Dit betekent dat er in de onderbouw en in de

bovenbouw 6 lessen over het onderwerp worden gegeven, waarbij

lichamelijke ontwikkeling (o.a. puberteit), veilig vrijen (preventie
onbedoelde zwangerschap en preventie soa), wensen en grenzen,
seksuele grensoverschrijding en (acceptatie van) seksuele
diversiteit aan bod komen. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt

van de aanvullende modules van Lang Leve de Liefde ‘Jij en de
Media’ in leerjaar 2 en ‘Wensen en Grenzen’ in leerjaar 3.

Burgerschapsvorming
Er is structureel aanbod voor burgerschapsvorming.
Burgerschapsvorming krijgt onder andere vorm tijdens de vakken
aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer, CKV en tijdens de
lessen rondom culturele en religieuze vorming en sociale

projecten. Hierbij is er structureel aandacht voor verschillen,
cultuur, religieuze stromingen, diversiteit in afkomst en
geaardheid, discriminatie, rouw, polarisatie en radicalisering.

DOCENT

Educatie

*Een erkende methode voldoet volgens het Loket Gezond Leven (RIVM) aan de criteria voor planmatig en succesvol werken aan gezonde leefstijl.

Signaleren

Dossier Overleg met
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Gesprek met 
leerlingen
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De docent draagt tijdens de lessen verantwoordelijkheid voor het
signaleren van moeilijkheden rondom het welbevinden en de
sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling en voor het
signaleren van sociale onveiligheid in de klas. Door de observaties

in de klas signaleert de docent moeilijkheden en (sociale)
onveiligheid.

Signalen van reguliere zorgen
De observaties in de klas kunnen bij de docent leiden tot zorgen
over het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van
een leerling (bijvoorbeeld een leerling die zich lichamelijk of
mentaal niet goed voelt). Bij deze zorgen wordt de zorgroute

gehanteerd (gesprekken met de leerling en ouders/verzorgers en
overleg met collega’s/eventuele overdracht aan de
zorgcoördinator) en worden de zorgen genoteerd in Magister.

Signalen van (sociale) onveiligheid in de thuissituatie

Bovenstaande zorgen kunnen samenhangen met een onveilige
thuissituatie. Zo kan het voorkomen dat een docent zorgen
signaleert die kunnen duiden op kindermishandeling en/of

huiselijk geweld (bijvoorbeeld opvallend gedrag, verslechterde
lichamelijke en uiterlijke verzorging, leerproblemen, fysieke

klachten en/of letsel). Ook zonder duidelijke signalen bij een
leerling kan het zijn dat de docent een vermoeden heeft van
huiselijk geweld en/of kindermishandeling (bijvoorbeeld door
gedrag van de ouder, een zorgelijke gezinssituatie of

ontwikkelingsbedreigingen zoals echtscheiding, huiselijk geweld
en/of schulden)*. De signalenlijst kindermishandeling 12-16 jaar
kan ondersteunen om de signalen overzichtelijk te krijgen.

Als de zorgen tot een vermoeden van kindermishandeling en/of
huiselijk geweld of acute onveiligheid leiden, dan worden de
stappen van de meldcode gevolgd (let op: eergerelateerd geweld
en disclosure vormen hier een uitzondering op).

Signalen van (sociale) onveiligheid in de klas
Indien signalen duiden op sociale onveiligheid op school en in de
klas, werkt de docent aan het vergroten van de sociale veiligheid.
Hierbij wordt indien nodig overlegd met collega’s en kan het

protocol ‘grensoverschrijdend gedrag’ geraadpleegd worden.

DOCENT

Signaleren

*Wanneer een docent zich door deze oudersignalen ook zorgen maakt over andere kinderen in het gezin wordt de ‘kindcheck’ uitgevoerd.
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https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-05/signalenkm12tot18.pdf
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een leerling (bijvoorbeeld een leerling die zich lichamelijk of
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Signalen van (sociale) onveiligheid in de thuissituatie
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klachten en/of letsel). Ook zonder duidelijke signalen bij een
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en/of schulden)*. De signalenlijst kindermishandeling 12-16 jaar
kan ondersteunen om de signalen overzichtelijk te krijgen.

Als de zorgen tot een vermoeden van kindermishandeling en/of
huiselijk geweld of acute onveiligheid leiden, dan worden de
stappen van de meldcode gevolgd (let op: eergerelateerd geweld
en disclosure vormen hier een uitzondering op).

Signalen van (sociale) onveiligheid in de klas
Indien signalen duiden op sociale onveiligheid op school en in de
klas, werkt de docent aan het vergroten van de sociale veiligheid.
Hierbij wordt indien nodig overlegd met collega’s en kan het

protocol ‘grensoverschrijdend gedrag’ geraadpleegd worden.
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Gesprek met 
leerlingen

Eergerelateerd geweld
Eergerelateerd geweld is de overkoepelende term voor alle vormen van
dwang, psychisch en fysiek geweld ter bescherming en herstel van de
familie-eer tegen de (vermeende) ‘eerschender’.
Eergerelateerd geweld is een verzamelnaam voor: bedreiging,
mishandeling, opsluiting, eermoord, trotsmoord, (gedwongen)
zelfmoord, verstoting, seksueel misbruik, genezingsrituelen en
bezweringen, verminking en besnijdenis.

Indien er een vermoeden is van eergerelateerd geweld wordt direct
overlegd met de aandachtsfunctionaris Veilig Thuis die vervolgens direct
contact opneemt met Veilig Thuis. Samen wordt bepaald wat
noodzakelijke vervolgstappen zijn.

*Wanneer een docent zich door deze oudersignalen ook zorgen maakt over andere kinderen in het gezin wordt de ‘kindcheck’ uitgevoerd.

https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-05/signalenkm12tot18.pdf
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De docent draagt tijdens de lessen verantwoordelijkheid voor het
signaleren van moeilijkheden rondom het welbevinden en de
sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling en voor het
signaleren van sociale onveiligheid in de klas. Door de observaties

in de klas signaleert de docent moeilijkheden en (sociale)
onveiligheid.

Signalen van reguliere zorgen
De observaties in de klas kunnen bij de docent leiden tot zorgen
over het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van
een leerling (bijvoorbeeld een leerling die zich lichamelijk of
mentaal niet goed voelt). Bij deze zorgen wordt de zorgroute

gehanteerd (gesprekken met de leerling en ouders/verzorgers en
overleg met collega’s/eventuele overdracht aan de
zorgcoördinator) en worden de zorgen genoteerd in Magister.

Signalen van (sociale) onveiligheid in de thuissituatie

Bovenstaande zorgen kunnen samenhangen met een onveilige
thuissituatie. Zo kan het voorkomen dat een docent zorgen
signaleert die kunnen duiden op kindermishandeling en/of

huiselijk geweld (bijvoorbeeld opvallend gedrag, verslechterde
lichamelijke en uiterlijke verzorging, leerproblemen, fysieke

klachten en/of letsel). Ook zonder duidelijke signalen bij een
leerling kan het zijn dat de docent een vermoeden heeft van
huiselijk geweld en/of kindermishandeling (bijvoorbeeld door
gedrag van de ouder, een zorgelijke gezinssituatie of

ontwikkelingsbedreigingen zoals echtscheiding, huiselijk geweld
en/of schulden)*. De signalenlijst kindermishandeling 12-16 jaar
kan ondersteunen om de signalen overzichtelijk te krijgen.

Als de zorgen tot een vermoeden van kindermishandeling en/of
huiselijk geweld of acute onveiligheid leiden, dan worden de
stappen van de meldcode gevolgd (let op: eergerelateerd geweld
en disclosure vormen hier een uitzondering op).

Signalen van (sociale) onveiligheid in de klas
Indien signalen duiden op sociale onveiligheid op school en in de
klas, werkt de docent aan het vergroten van de sociale veiligheid.
Hierbij wordt indien nodig overlegd met collega’s en kan het

protocol ‘grensoverschrijdend gedrag’ geraadpleegd worden.

DOCENT

Signaleren

Dossier Overleg met
collega’s

Educatie

Gesprek met 
leerlingen

Disclosure
Een specifieke vorm van acute onveiligheid is ‘disclosure’. We spreken van
‘disclosure’ (ook wel onthulling genoemd) als leerlingen uit zichzelf een
schoolprofessional om hulp vragen bij huiselijk geweld of kindermishandeling, of
zich hierover uiten zonder hulp te vragen.
Dit betekent veelal dat de leerling een acute crisis ervaart en vreest voor de
veiligheid en/of het welzijn van zichzelf of gezinsleden. Het, zonder goede
voorbereiding, met ouder(s) bespreken van de geuite zorgen, kan ook leiden tot
(verergering van) situaties van acute of structurele onveiligheid.

Als er sprake is van ‘disclosure’ wordt direct overlegd met de aandachts-
functionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling die vervolgens direct contact
opneemt met Veilig Thuis. Samen wordt bepaald wat noodzakelijke
vervolgstappen zijn.

*Wanneer een docent zich door deze oudersignalen ook zorgen maakt over andere kinderen in het gezin wordt de ‘kindcheck’ uitgevoerd.

https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-05/signalenkm12tot18.pdf
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De docent draagt tijdens de lessen verantwoordelijkheid voor het
signaleren van moeilijkheden rondom het welbevinden en de
sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling en voor het
signaleren van sociale onveiligheid in de klas. Door de observaties

in de klas signaleert de docent moeilijkheden en (sociale)
onveiligheid.

Signalen van reguliere zorgen
De observaties in de klas kunnen bij de docent leiden tot zorgen
over het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van
een leerling (bijvoorbeeld een leerling die zich lichamelijk of
mentaal niet goed voelt). Bij deze zorgen wordt de zorgroute

gehanteerd (gesprekken met de leerling en ouders/verzorgers en
overleg met collega’s/eventuele overdracht aan de
zorgcoördinator) en worden de zorgen genoteerd in Magister.

Signalen van (sociale) onveiligheid in de thuissituatie

Bovenstaande zorgen kunnen samenhangen met een onveilige
thuissituatie. Zo kan het voorkomen dat een docent zorgen
signaleert die kunnen duiden op kindermishandeling en/of

huiselijk geweld (bijvoorbeeld opvallend gedrag, verslechterde
lichamelijke en uiterlijke verzorging, leerproblemen, fysieke

klachten en/of letsel). Ook zonder duidelijke signalen bij een
leerling kan het zijn dat de docent een vermoeden heeft van
huiselijk geweld en/of kindermishandeling (bijvoorbeeld door
gedrag van de ouder, een zorgelijke gezinssituatie of

ontwikkelingsbedreigingen zoals echtscheiding, huiselijk geweld
en/of schulden)*. De signalenlijst kindermishandeling 12-16 jaar
kan ondersteunen om de signalen overzichtelijk te krijgen.

Als de zorgen tot een vermoeden van kindermishandeling en/of
huiselijk geweld of acute onveiligheid leiden, dan worden de
stappen van de meldcode gevolgd (let op: eergerelateerd geweld
en disclosure vormen hier een uitzondering op).

Signalen van (sociale) onveiligheid in de klas
Indien signalen duiden op sociale onveiligheid op school en in de
klas, werkt de docent aan het vergroten van de sociale veiligheid.
Hierbij wordt indien nodig overlegd met collega’s en kan het

protocol ‘grensoverschrijdend gedrag’ geraadpleegd worden.

DOCENT

Signaleren

Dossier Overleg met
collega’s

Educatie

Gesprek met 
leerlingen

Kindcheck
Wanneer moeilijkheden van de ouder (zoals signalen van
depressie, verslaving, huisuitzetting of geweld bij een
scheiding) er voor zorgen dat de klassencoach zich zorgen
maakt over andere kinderen in het gezin, wordt ook de
zorg voor deze kinderen meegenomen in de eventuele
vervolgstappen van de meldcode (overleg met collega’s en
communicatie met ouders/leerlingen).

*Wanneer een docent zich door deze oudersignalen ook zorgen maakt over andere kinderen in het gezin wordt de ‘kindcheck’ uitgevoerd.

https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-05/signalenkm12tot18.pdf
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Binnen de school worden alle signalen (zowel op sociaal als op
seksueel gebied) in Magister vastgelegd, waarbij de volgende
gegevens worden genoteerd:
• datum, plaats, situatie en overige aanwezigen (i.v.m. privacy

alleen initialen);
• welke signalen feitelijk worden geconstateerd (in omvang en

aantal);
• contacten die over deze signalen hebben plaatsgevonden met

leerling en/of ouders/verzorgers;
• afspraken die met betrokkenen zijn gemaakt om gedrag bij te 

sturen/te verbieden;
• stappen die worden genomen als afspraken niet worden 

nageleefd;
• aantekeningen over het verloop;
• hoe en wanneer ouders/verzorgers zijn geïnformeerd. 

Inzichtelijkheid voor ouders

Alle informatie wordt zo feitelijk mogelijk in het dossier 
opgenomen. Magister is inzichtelijk voor ouders/verzorgers en 
vormt de basis om met de leerling en ouders/verzorgers in gesprek 

te gaan. Wanneer ouders/verzorgers het niet eens zijn met wat in 
het dossier vermeld wordt en ze kunnen aantonen dat er 

onjuistheden in het dossier staan dan mogen ouders/verzorgers 

het dossier laten aanpassen. Kunnen ouders/verzorgers niet 
bewijzen dat er onjuistheden in het dossier staan dan hebben zij 
de mogelijkheid om hun zienswijze te laten toevoegen. Deze wordt 
door ouders/verzorgers schriftelijk aangeleverd en aan Magister 

toegevoegd. 

Dossiervorming bij zorgen omtrent kindermishandeling en
huiselijk geweld
Signalen die kunnen duiden op kindermishandeling of huiselijk 
geweld worden door de docent ook zorgvuldig genoteerd in 
Magister. Op het moment dat deze zorgen leiden tot een 
meldcodetraject dat wordt opgepakt door de zorgcoördinator, 

wordt de dossiervorming overgezet naar het dossier meldcode 
(buiten Magister). 

DOCENT

Signaleren

Overleg met
collega’s

Educatie

Gesprek met 
leerlingen

Dossier
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De docent bespreekt signalen en concrete zorgen over leerlingen
actief met collega’s en, waar mogelijk, werkt de docent met deze
collega’s samen om de zorgen van de leerling te verminderen. Dit
kunnen collega’s zijn die de leerling op een eerder moment

begeleid hebben (zoals andere docenten of interne
zorgprofessionals), maar dit kan ook de klassencoach of
zorgcoördinator zijn. Als de ondersteuning van de docent niet leidt
tot verbetering, wordt de zorg overgedragen aan de klassencoach.
Op het moment dat de docent advies nodig heeft over de
zorgroute kan de docent ook direct naar de zorgcoördinator gaan
(waarbij de klassencoach altijd betrokken wordt).

Overleg met collega’s rondom de meldcode
Als de zorgen duiden op een vermoeden van kindermishandeling
en/of huiselijk geweld of acute onveiligheid, dan worden de
stappen van de meldcode gevolgd. Eén van die stappen is het
overleg met collega’s. In het geval van de docent zijn dit collega’s

die de leerling ook zien, de klassencoach of de zorgcoördinator.
Ook kan de aandachtsfunctionaris Veilig Thuis gevraagd worden
om mee te denken, deze heeft een adviserende rol in de meldcode

en kan dus meedenken bij een vermoeden van huiselijk geweld of
kindermishandeling. Bijvoorbeeld als de docent een gesprek met

de leerling wil voorbereiden of als de docent niet weet hoe de
signalen geregistreerd moeten worden.

Op het moment dat het vermoeden van huiselijk geweld en/of
kindermishandeling niet afneemt, draagt de docent de zorg over
aan de klassencoach (of wanneer nodig aan de zorgcoördinator).

Overleg met
collega’s

DOCENT

Signaleren

Dossier

Educatie

Gesprek met 
leerlingen
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Een leerling ziet verschillende docenten. De docent voert, in
tegenstelling tot de klassencoach, geen structurele gesprekken
met de leerlingen over hun welbevinden. Wel heeft de docent een
signalerende functie bij zorgen over het welbevinden: bij zorgen

gaat de docent in gesprek met de betreffende leerling. Het doel
van dit gesprek is het bespreekbaar maken van de zorgelijke
signalen en het zoeken naar oplossingen om deze zorgelijke
signalen te verminderen. De klassencoach wordt altijd op de
hoogte gesteld van dit gesprek en de uitkomsten hiervan. Als het
gesprek tussen docent en leerling niet voldoende is om de zorgen
te verminderen, wordt de zorg rondom de leerling overgedragen
aan de klassencoach.

Gesprek met leerlingen bij zorgen omtrent kindermishandeling
en huiselijk geweld
Als zorgen rondom de leerling duiden op een vermoeden van
kindermishandeling en huiselijk geweld, gaat de docent hier met

de leerling over in gesprek. In dit gesprek worden de zorgelijke
signalen besproken, wordt gevraagd of de leerling deze zorgelijke
signalen herkent/erkent en wordt wanneer mogelijk samen

gezocht naar oplossingen. Voor tips met betrekking tot de
gespreksvoering met leerlingen over meldcode signalen klik hier

en klik vervolgens op ‘jongeren’.

Op het moment dat het gesprek met de leerling het vermoeden
van kindermishandeling en huiselijk geweld bevestigt of als de
docent hier twijfels over heeft, draagt de docent dit over aan de
klassencoach, die in gesprek gaat met leerlingen en

ouders/verzorgers en de verdere stappen van de meldcode
oppakt.

DOCENT

Signaleren

Dossier Overleg met
collega’s

Educatie

Gesprek met 
leerlingen

https://www.handelingsprotocol.nl/utrecht-vo-stap-3-gesprek-2/gespreksvoering
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VOLGENDE

ONDERWIJS-
ONDERSTEUNEND 

PERSONEEL

Signaleren Dossier Overleg met
collega’s

Binnen onze school zijn er een aantal collega’s met onderwijs ondersteunende taken
(OOP) werkzaam. Ondanks dat deze collega’s andere inhoudelijke werkzaamheden
hebben, komen hun taken op het gebied van sociale veiligheid overeen.

Administratie/receptioniste
De receptioniste is het eerste aanspreekpunt bij het binnengaan van de school. De
receptionist verwelkomt bezoekers en verwijst ze door naar de juiste persoon/ruimte.

De receptionist beantwoordt telefoonverkeer en verwerkt ziekmeldingen/leerlingen
die te laat komen. Vaak is deze functie gecombineerd met administratieve
werkzaamheden. Deze medewerker houdt allerlei gegevens bij van leerlingen en

personeel (bijvoorbeeld adressen, cijfers, klassenlijsten, school van herkomst e.d.) en
verwerkt deze in de juiste programma's. Deze medewerker notuleert vaak bij
vergaderingen. Ook onderhoudt de administratief medewerker contacten met
ouders/verzorgers, leerlingen en andere betrokkenen. De administratie is vaak ook
belast met het beantwoorden van telefoongesprekken en inkomende e-mail op het
algemene adres van een school.

Conciërge
Een conciërge zorgt ervoor dat het schoolgebouw in goede staat is en op veilige wijze
en op de juiste momenten open is. Dit betekent dat de conciërge onderhoudswerk en

schoonmaakwerk verricht. Daarnaast beheert de conciërge de middelen die hiervoor
nodig zijn en zorgt dat kleine werken die de conciërge zelf niet kan verrichten worden
uitbesteed. De conciërge is ook bedrijfshulpverlener op school en controleert of
veiligheidsmaatregelen worden nageleefd.

Onderwijsassistent
De onderwijsassistent ondersteunt individuele docenten of de school in het algemeen

door het overnemen van eenvoudige onderwijstaken. Dit kan bijvoorbeeld zijn: hulp bij
excursies, toezicht bij toetsen, opvangen van eruit gestuurde leerlingen,
administratieve handelingen.
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Signaleren Dossier Overleg met
collega’s

ONDERWIJS-
ONDERSTEUNEND 

PERSONEEL

VORIGE

Technisch Onderwijs Assistent (TOA)
De technisch onderwijs assistent assisteert docenten biologie, scheikunde en
natuurkunde met het wegzetten, uitvoeren en opruimen van proeven. De TOA
ondersteunt individuele docenten of de school in het algemeen door het
overnemen van eenvoudige onderwijstaken. Dit kan bijvoorbeeld zijn: hulp bij
excursies, toezicht bij toetsen, opvangen van eruit gestuurde leerlingen,
administratieve handelingen.

Taakomschrijving onderwijs ondersteunend personeel
Op het gebied van sociale veiligheid heeft het onderwijs ondersteunend personeel
de volgende taken:
• Bij binnenkomst van de school zijn de conciërge en de administratief

ondersteuner het eerste aanspreekpunt.
• Signaleren van (zorg)leerlingen.
• Signalen vastleggen in Magister.
• Controlerende rol in het gedrag/functioneren van leerlingen op school.
• Adequaat handelen en aanspreken indien er afwijkend/storend gedrag is van de

leerling.
• Zorgsignalen bespreken met klassencoach en/of zorg coördinator.



TERUG NAAR 
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Naast de klassencoach en lesgevende docenten, die voornamelijk
contact hebben met de leerlingen, heeft ook het onderwijs
ondersteunende personeel (OOP) een signalerende rol.

Het OOP observeert als onderdeel van hun dagelijks werk de
leerlingen en let hierbij op zorgelijke signalen, zoals opvallend
gedrag, lichamelijke- en uiterlijke verzorging, leerproblemen,
fysieke klachten, letsel, opvoeding en ontwikkelingsbedreigingen
zoals echtscheiding, huiselijk geweld en schulden.

Als de zorgen tot een vermoeden van kindermishandeling en/of
huiselijk geweld of acute onveiligheid leiden, dan betrekt het OOP

de zorgcoördinator/aandachtsfunctionaris Veilig Thuis en worden
de stappen van de meldcode gevolgd (let op: eergerelateerd
geweld en disclosure vormen hier een uitzondering op).

ONDERWIJS-
ONDERSTEUNEND 

PERSONEEL

Signaleren

Overleg met
collega’s

Dossier
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Naast de klassencoach en lesgevende docenten, die voornamelijk
contact hebben met de leerlingen, heeft ook het onderwijs
ondersteunende personeel (OOP) een signalerende rol.

Het OOP observeert als onderdeel van hun dagelijks werk de
leerlingen en let hierbij op zorgelijke signalen, zoals opvallend
gedrag, lichamelijke- en uiterlijke verzorging, leerproblemen,
fysieke klachten, letsel, opvoeding en ontwikkelingsbedreigingen
zoals echtscheiding, huiselijk geweld en schulden.

Als de zorgen tot een vermoeden van kindermishandeling en/of
huiselijk geweld of acute onveiligheid leiden, dan betrekt het OOP

de zorgcoördinator/aandachtsfunctionaris Veilig Thuis en worden
de stappen van de meldcode gevolgd (let op: eergerelateerd
geweld en disclosure vormen hier een uitzondering op).

ONDERWIJS-
ONDERSTEUNEND 

PERSONEEL

Signaleren

Overleg met
collega’s

Dossier

Eergerelateerd geweld
Eergerelateerd geweld is de overkoepelende term voor alle vormen van
dwang, psychisch en fysiek geweld ter bescherming en herstel van de
familie-eer tegen de (vermeende) ‘eerschender’.
Eergerelateerd geweld is een verzamelnaam voor: bedreiging,
mishandeling, opsluiting, eermoord, trotsmoord, (gedwongen)
zelfmoord, verstoting, seksueel misbruik, genezingsrituelen en
bezweringen, verminking en besnijdenis.

Indien er een vermoeden is van eergerelateerd geweld wordt direct
overlegd met de aandachtsfunctionaris Veilig Thuis die vervolgens direct
contact opneemt met Veilig Thuis. Samen wordt bepaald wat
noodzakelijke vervolgstappen zijn.
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Naast de klassencoach en lesgevende docenten, die voornamelijk
contact hebben met de leerlingen, heeft ook het onderwijs
ondersteunende personeel (OOP) een signalerende rol.

Het OOP observeert als onderdeel van hun dagelijks werk de
leerlingen en let hierbij op zorgelijke signalen, zoals opvallend
gedrag, lichamelijke- en uiterlijke verzorging, leerproblemen,
fysieke klachten, letsel, opvoeding en ontwikkelingsbedreigingen
zoals echtscheiding, huiselijk geweld en schulden.

Als de zorgen tot een vermoeden van kindermishandeling en/of
huiselijk geweld of acute onveiligheid leiden, dan betrekt het OOP

de zorgcoördinator/aandachtsfunctionaris Veilig Thuis en worden
de stappen van de meldcode gevolgd (let op: eergerelateerd
geweld en disclosure vormen hier een uitzondering op).
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Disclosure
Een specifieke vorm van acute onveiligheid is ‘disclosure’. We spreken van
‘disclosure’ (ook wel onthulling genoemd) als leerlingen uit zichzelf een
schoolprofessional om hulp vragen bij huiselijk geweld of kindermishandeling, of
zich hierover uiten zonder hulp te vragen.
Dit betekent veelal dat de leerling een acute crisis ervaart en vreest voor de
veiligheid en/of het welzijn van zichzelf of gezinsleden. Het, zonder goede
voorbereiding, met ouder(s) bespreken van de geuite zorgen, kan ook leiden tot
(verergering van) situaties van acute of structurele onveiligheid.

Als er sprake is van ‘disclosure’ wordt direct overlegd met de aandachts-
functionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling die vervolgens direct contact
opneemt met Veilig Thuis. Samen wordt bepaald wat noodzakelijke
vervolgstappen zijn.
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Binnen de school worden alle signalen (zowel op sociaal als op
seksueel gebied) in Magister vastgelegd, waarbij de volgende
gegevens worden genoteerd:
• datum, plaats, situatie en overige aanwezigen (i.v.m. privacy

alleen initialen);
• welke signalen feitelijk worden geconstateerd (in omvang en 

aantal);
• contacten die over deze signalen hebben plaatsgevonden met 

leerling en/of ouders/verzorgers;
• afspraken die met betrokkenen zijn gemaakt om gedrag bij te 

sturen/te verbieden;
• stappen die worden genomen als afspraken niet worden 

nageleefd;
• aantekeningen over het verloop;
• hoe en wanneer ouders/verzorgers zijn geïnformeerd. 

Inzichtelijkheid voor ouders

Alle informatie wordt zo feitelijk mogelijk in het dossier 
opgenomen. Magister is inzichtelijk voor ouders/verzorgers en 
vormt de basis om met de leerling en ouders/verzorgers in gesprek 

te gaan. Wanneer ouders/verzorgers het niet eens zijn met wat in 
het dossier vermeld wordt en kunnen ze aantonen dat er 

onjuistheden in het dossier staan dan mogen ouders/verzorgers 

het dossier laten aanpassen. Kunnen ouders/verzorgers niet 
bewijzen dat er onjuistheden in het dossier staan dan hebben zij 
de mogelijkheid om hun zienswijze te laten toevoegen. Deze wordt 
door ouders/verzorgers schriftelijk aangeleverd en in Magister 

toegevoegd. 

Dossiervorming bij zorgen omtrent kindermishandeling en
huiselijk geweld
Signalen die kunnen duiden op kindermishandeling of huiselijk 
geweld worden door de docent ook zorgvuldig genoteerd in 
Magister. Op het moment dat deze zorgen leiden tot een 
meldcodetraject dat wordt opgepakt door de zorgcoördinator, 

wordt de dossiervorming overgezet naar het dossier meldcode 
(buiten Magister). 
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Overleg met collega’s

Ook het Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP), waaronder
de administratie/receptioniste, conciërge, onderwijsassistent en
Technisch Onderwijs Assistent (TOA), signaleert binnen en buiten
de school zorgen en bedreigingen bij leerlingen.

Om zorg te dragen voor het borgen en gedegen verzamelen van
deze signalen bespreekt het OOP deze signalen met collega’s. Het
bespreken van signalen gebeurt bij voorkeur met de klassencoach
die direct bij de leerling betrokken is. Indien hiervoor geen
mogelijkheid bestaat kan ook gedacht worden aan lesgevende
docenten die een leerling op een eerder moment begeleid
hebben, de zorgcoördinator, de aandachtsfunctionaris Veilig Thuis

en/of de counselor.

Overleg met
collega’s

DossierSignaleren
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Kennis omtrent sociale en seksuele ontwikkeling dient geborgd en gedeeld te worden.

Deze taken vallen onder de verantwoordelijkheid van de directeur. Borging vindt
enerzijds plaats in beleid en handhaving en anderzijds middels het organiseren van
educatie, monitoring en analyse van de monitoring. De inspectie van het onderwijs
stelt dat sociaal veiligheidsbeleid ‘levend’ beleid moet zijn. Om deze reden zorgt de
directeur dat sociale veiligheid hoog op de agenda staat van alle betrokkenen.

Taakomschrijving
Op het gebied van sociale veiligheid heeft de directeur de volgende taken:
• Doorvoeren van schoolbeleid ‘sociale veiligheid’ in communicatieve middelen

(schoolgids, website en beleidsplan).
• Betrekken ouders/verzorgers, leerlingen en docenten bij het vormen en ‘levend’

houden van het sociaal veiligheidsbeleid.
• Implementeren, bespreken en handhaven omgangsnormen en schoolregels.

• Het ‘merkkompas’ doorlopend bespreekbaar maken.
• Teamcoördinatoren aansturen die een doorgaande leerlijn omtrent welbevinden,

seksuele ontwikkeling en burgerschap implementeren en monitoren.
• Coördineren van de deskundigheidsbevordering voor docenten: kennis,

vaardigheden, signalering en meldcode.

• Verzamelen (en analyseren) van signalen omtrent sociale onveiligheid en het

aanspreekpunt zijn hieromtrent. Incidenten worden verzameld in de
incidentenregistratie en/of in de rapportage meldcode.

• Zorgen voor monitoring van sociale veiligheid middels vragenlijsten voor leerlingen
en docenten. Ouders/verzorgers worden ook betrokken door eens per twee jaar
een oudertevredenheidsonderzoek uit te voeren.

• Jaarlijks de leerlingen van twee klassen 360° feedback laten geven aan een docent.

De feedback van de leerlingen wordt meegenomen in het functionerings- of
beoordelingsgesprek die de directeur met de docent voert.

• Analyseren van de vragenlijsten ‘sociale veiligheid’ van leerlingen en docenten, in
samenhang met signalen uit de incidentenregistratie en de rapportage meldcode
en aanpassen van, wanneer dat door de analyse nodig blijkt, het beleid sociale
veiligheid.

• Casemanager zijn bij calamiteiten.

• Melden bij Veilig Thuis in overleg met de zorgcoördinator en AF Veilig Thuis.
• Jaarlijks versturen van de rapportage van de meldcodetrajecten en de

incidentregistratie aan de Coördinator Sociale Veiligheid van SCOPE.
• Aanvragen van de vignetten Relaties & Seksualiteit en Welbevinden van de

Gezonde School aan en deze hernieuwen.
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Beleid staat of valt met de handhaving ervan. De teksten in het
beleidsplan, uit de schoolwiki en op de website betekenen niets
als deze niet in de praktijk worden gebracht. De directeur heeft de
taak en verantwoordelijkheid om te bewaken dat het beleid

‘levend’ gehouden wordt. De directeur bespreekt daarom
minimaal 1x per jaar (bv. begin van het jaar) het sociaal
veiligheidsbeleid met het team. Daarbij is aandacht voor o.a. het
merkkompas, de leerlijnen voor sociaal-emotionele ontwikkeling
en relaties en seksualiteit en de omgangsnormen en schoolregels.

Schoolprofessionals
In de eerste plaats wordt sociale veiligheid uitgedragen door alle

medewerkers in de school. Alle medewerkers in de school
‘belichamen’ het pedagogisch klimaat dat wordt nagestreefd en
dienen zich daarmee professioneel op te stellen en dit beleid te
onderschrijven. Het opgestelde merkkompas vormt de kern van
het beleid. De dialoog in het team over attitude wordt doorlopend

gevoerd. De opstelling naar leerlingen, collega’s en
ouders/verzorgers is immers iets dat dagelijks speelt en waarmee
ook talloze voorbeelden beschikbaar zijn om over in gesprek te

gaan.

Borging rollen
De verschillende rollen behorende bij dit beleid dienen geborgd te
worden binnen de school. Dit gebeurt door de rollen in de praktijk
in te vullen, maar ook door de rollen actief te bespreken binnen

teamvergaderingen of andere overleggen. Zo is, voor zowel
medewerkers als ouders/verzorgers en leerlingen, duidelijk bij wie
ze met welke vragen terecht kunnen. Het beleidsplan geeft
duidelijke kaders en beschrijvingen van de taken en rollen die
nodig zijn om sociale veiligheid te bereiken, te monitoren en te
behouden.

Monitoring en registratie

Monitoring is een eenvoudige manier om zicht te houden op de
beleving van sociale veiligheid en het welbevinden van zowel
leerlingen als medewerkers binnen de school. Monitoring vindt
plaats middels vragenlijsten rondom welbevinden en sociale
veiligheid en middels het registreren van incidenten en

meldcodetrajecten.

DIRECTEUR
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Bij het voeren van sociaal veiligheidsbeleid is het essentieel te
weten hoe het gesteld is met de beleving van sociale veiligheid en
het welbevinden van leerlingen binnen de school. Vanuit de wet
‘Veiligheid op school’ is het een verplichting om de sociale

veiligheidsbeleving en de sociaal-emotionele ontwikkeling van
leerlingen te monitoren, waaronder ook het monitoren van
grensoverschrijdend gedrag en signalen van huiselijk geweld en/of
kindermishandeling. Om deze ontwikkeling te volgen maakt de
school gebruik van het leerlingvolgsysteem Magister.
De directeur is verantwoordelijk voor verschillende taken rondom
de monitoring van het welbevinden en de sociale veiligheid, deze
verantwoordelijkheden worden hieronder beschreven.

Monitoring sociale veiligheid
De wet ‘Veiligheid op school’ verplicht de school om jaarlijks de
sociale veiligheidsbeleving en het welzijn van leerlingen te
monitoren. Dit doen wij door jaarlijks het tevredenheidsonderzoek

(van Kwaliteitsscholen) af te nemen bij zowel leerlingen als hun
ouders/verzorgers.
De directeur herinnert de klassencoaches aan hun taak deze

vragenlijsten af te nemen. Daarnaast analyseert de directeur de
uitkomsten van het onderzoek en doet de directeur, indien nodig,

aanpassingen op groeps- of schoolniveau. Ook bespreekt de
directeur de resultaten met het MT, het team en het leerlingpanel
en brengt ouders/verzorgers op de hoogte middels de nieuwsbrief.

Waar nodig worden de uitkomsten ook met externe

(zorg)professionals besproken. Bij zorgwekkende signalen wordt
gepaste actie ondernomen en kan het schoolbeleid aangepast
worden.
De afgenomen vragenlijsten moeten beschikbaar worden gesteld

voor de onderwijsinspectie. Hier geeft de directeur jaarlijks
toestemming voor.

Monitoring welbevinden (sociaal emotionele ontwikkeling)
Daarnaast monitort school het welbevinden en de sociaal-
emotionele ontwikkeling van leerlingen door gesprekken met de
klassencoach en door driehoeksgesprekken. De uitkomsten
hiervan worden genoteerd in het leerlingvolgsysteem Magister. De

directeur agendeert dit onderwerp jaarlijks.

‘Gezond leven? Check ‘t even’
Door middel van de ‘Gezond leven? Check het even!’ 
gezondheidsvragenlijst monitort de jeugdverpleegkundige van de 

GGD het algemeen welbevinden van leerlingen éénmaal in de 
onderbouw en éénmaal in de bovenbouw. De vragen in de 
gezondheidsvragenlijst gaan onder andere over lichamelijke 

gezondheid, over hoe leerlingen zich voelen en over hun leefstijl. 
De GGD verwerkt de uitslagen in een schoolprofiel, waarover ze in 

gesprek gaan met de jeugdverpleegkundige, de zorgcoördinator en 
de teamcoördinatoren. Dit kan mogelijk leiden tot 
aanknopingspunten voor de inrichting van het gezondheidsbeleid 

op school. 
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Incidentenregistratie sociale veiligheid
In de incidentenregistratie sociale veiligheid worden alle signalen
die de sociale veiligheid onder druk zetten verzameld. Hieronder
valt elk afzonderlijk incident waarbij sprake is van ingrijpende

vormen met ingrijpend effect op het welbevinden en/of de
seksuele ontwikkeling van betrokkenen. Onder een incident wordt
het volgende verstaan: fysiek geweld dat letsel tot gevolg heeft,
fysiek geweld waarbij wapens gebruikt zijn, wapenbezit
(onderscheiden in vuur-, steek- en overige wapens), seksueel
misbruik en seksuele intimidatie (waaronder loverboys), grove
pesterijen, discriminatie (onder meer naar ras, geslacht en
homodiscriminatie), bedreigingen, drugs (onderscheiden in bezit,

gebruik en verkoop) en vernieling of diefstal van goederen.

De directeur documenteert de incidenten chronologisch en
analyseert deze structureel. Doel van het document is het centraal
monitoren van gevallen hieromtrent, vroegtijdig trends te

herkennen en soortgelijk gedrag centraal te documenteren.

Rapportage meldcode

Voor elke afzonderlijke situatie met betrekking tot de meldcode,
wordt de rapportage meldcode ingevuld. Elk jaar bundelt de

directeur samen met de zorgcoördinator alle rapportages. De

rapportage meldcode dient als monitoringsinstrument om na te
gaan in hoeverre de school in aanraking komt met
(noemenswaardige) situaties rondom de meldcode, wat de aard
van deze incidenten is en of er extra ondersteuning vanuit het

bestuur nodig is om meldcode trajecten op scholen op te kunnen
pakken.

Analyse en terugkoppeling bestuur
De directeur analyseert jaarlijks de uitkomsten uit het
tevredenheidsonderzoek, eventuele uitkomsten uit de gesprekken
van de klassencoach en leerlingen/ouders, de uitkomsten uit de
‘Gezond leven? Check ‘t even’ en signalen uit de

incidentenregistratie en de rapportage meldcode en past, wanneer
dat door de analyse nodig blijkt, het beleid sociale veiligheid aan.

Jaarlijks wordt de rapportage van de meldcodetrajecten en de
incidentregistratie naar het bestuur verstuurd.
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Als school kunnen we geconfronteerd worden met calamiteiten,
zoals een levensbedreigende situatie, een ernstige
levensbedreigende ziekte, plotselinge dood, sterfte door ziekte,
(poging tot) zelfdoding, seksueel geweld op school, racisme,

bedreigingen/geweld en moord in of buiten school, via sociale
media cyberpesten/bangalijsten/dreigtweets/rekruteren door
loverboys en lovergirls. De wereld van school wordt dan door een
calamiteit op zijn kop gezet.

In de eerste ogenblikken na een rampbericht moeten er veel
beslissingen genomen worden. De Groene Hart scholen hanteren
daarom de procedure ‘Als een ramp onze school treft’, met

bijbehorende stappenkaart en checklist.

Dit draaiboek (digitale versie op intranet) dient onder handbereik
van de schoolleiding te blijven, zodat er bij calamiteiten direct
gebruik van gemaakt kan worden. Nb. genoemde procedures zijn

bedoeld als richtlijn.
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https://intranet.scopescholen.nl/wp-content/uploads/2021/09/Procedure-Als-een-ramp-onze-school-treft-2021-2022.pdf
https://intranet.scopescholen.nl/wp-content/uploads/2020/07/Stappenkaart-CSG-Groene-Hart-Als-een-Ramp-de-school-treft-2019-2020.pdf
https://intranet.scopescholen.nl/wp-content/uploads/2020/07/Checklist-bij-ernstig-incident-Als-een-ramp-de-school-treft.pdf
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Op basis van het aangelegde meldcodedossier, (eventueel) overleg
met externe professionals en het gesprek met de leerling en
ouders/verzorgers, wordt door de zorgcoördinator en directeur
gewogen of er een melding moet worden gedaan bij Veilig Thuis

én of er hulp kan worden geboden/georganiseerd voor de
leerling/het gezin. Zij worden hierover geadviseerd door de
aandachtsfunctionaris Veilig Thuis

Het is wettelijk verplicht de meldcode te volgen en je daarbij aan
de onderstaande meldnormen te houden:
• Meldnorm 1: Er wordt gemeld in alle gevallen van acute

onveiligheid en/of structurele onveiligheid.

• Meldnorm 2: Er wordt (ook) gemeld als de school meent dat zij, 
gelet op de competenties, de verantwoordelijkheden en de 
professionele grenzen, in onvoldoende mate effectieve hulp kan 
bieden of kan organiseren 

• Meldnorm 3: Er wordt (ook) gemeld als de school die hulp biedt 

of organiseert constateert dat de onveiligheid niet stopt of zich 
herhaalt.

Alle schoolprofessionals zijn verplicht zich aan de drie
meldnormen te houden en de afweging die zij hierin maken goed

vast te leggen in het dossier meldcode.

DIRECTEUR

Noot: Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving (AVG) van kracht geworden. De AVG is een algemeen kader dat niet inspeelt op specifieke situaties, zoals een vermoeden van 
Kindermishandeling. Daarom geldt als regel dat een specifieke wet prevaleert boven de algemene norm van de AVG. De wet meldcode gaat dus voor de AVG. Het recht om een dossier aan te 
maken en te melden bij Veilig Thuis is dus onverminderd van toepassing.
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De zorgcoördinator coördineert, als verantwoordelijke voor de interne
zorgstructuur van de school, de uitvoering van het zorgbeleid en levert een
bijdrage aan de ontwikkeling van het zorgbeleid en de leerlingbegeleiding.
Daarnaast levert de zorgcoördinator een bijdrage aan scholing en training van
docenten (in opleiding). De adviesrol rondom specifieke zorgen omtrent huiselijk
geweld en kindermishandeling ligt niet bij de zorgcoördinator, maar bij de

aandachtsfunctionarissen Veilig Thuis binnen de school.

De zorgcoördinator van Groene Hart Rijnwoude is Joëlle Tanis. Zij is tevens één
van de aandachtsfunctionarissen Veilig Thuis, wat betekent dat zij zowel taken
heeft in de reguliere zorgstructuur als in het oppakken van zorgen gerelateerd aan
de meldcode.

De taken van de zorgcoördinator
Op het gebied van sociale veiligheid heeft de zorgcoördinator de volgende taken:
• Coördineert de uitvoering van het zorgbeleid, waaronder:

• het coördineren van onderzoeken;
• het organiseren van interne zorgoverleggen;

• het bewaken van de voortgang van leerlingen waarvoor passende zorg is
georganiseerd;

• Heeft kennis van en contact met externe partijen waar leerlingen naar
doorverwezen kunnen worden (zie sociale kaart).

• Overlegt met teamcoördinatoren om leerlingbegeleiding goed op elkaar af te
stemmen.

• Begeleidt collega’s bij de uitvoer van zorgactiviteiten.
• Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van zorgbeleid, waaronder:

• Het analyseren van de zorgactiviteiten, toetsverslagen en
leerlingbesprekingen.

• Het adviseren van de directie bij de implementatie van het
onderwijskundig en onderwijsorganisatorisch beleid.

• Het bestuderen en implementeren van nieuwe ontwikkelingen inzake
leerlingenzorg.

• Levert een bijdrage aan het opstellen van het scholingsplan en het interne
scholingsaanbod en voert incidenteel scholingen en trainingen uit om ervoor
te zorgen dat (nieuwe) docenten afdoende kennis hebben over zorgleerlingen.
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• Functioneert als vraagbaak binnen de school voor algemene informatie over de
leerlingen met extra zorg/ondersteuningsbehoefte.

• Houdt eigen kennis en expertise omtrent leerlingen met extra
ondersteuningsbehoefte ‘up-to-date’.

• Voert, organiseert en documenteert gesprekken met leerlingen en

ouders/verzorgers.
• Herkent signalen die kunnen wijzen op ondersteuningsbehoeften.
• Neemt, wanneer dit geadviseerd wordt door de aandachtsfunctionaris Veilig

Thuis, contact op met Veilig Thuis voor advies of melding en voert in het geval
van een melding de volgende taken uit.

• voert procesmanagement op het moment dat de school overgaat tot melding;

• evalueert het effect van de genomen acties met betrokkenen en neemt indien

gewenst opnieuw contact op met Veilig Thuis.

• Ziet toe op AVG-conform handelen betreffende de privacy van de leerling en
diens gezin.



TERUG NAAR 
HOOFDPAGINAMonitoring welbevinden

Bij het voeren van sociaal veiligheidsbeleid is het essentieel dat we
weten hoe het gesteld is met de beleving van sociale veiligheid en
het welbevinden van leerlingen binnen de school. Vanuit de wet
‘Veiligheid op school’ is het een verplichting om de sociale

veiligheidsbeleving en de sociaal-emotionele ontwikkeling van
leerlingen te monitoren, waaronder ook het monitoren van
grensoverschrijdend gedrag en signalen van huiselijk geweld en/of
kindermishandeling. Om deze ontwikkeling te volgen, maakt de
school gebruik van het leerlingvolgsysteem Magister.
De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor verschillende taken
rondom de monitoring van het welbevinden, deze
verantwoordelijkheden worden hieronder beschreven.

Gezond leven? Check ‘t even’
Door middel van de ‘Gezond leven? Check het even!’
gezondheidsvragenlijst monitort de jeugdverpleegkundige van de
GGD het algemeen welbevinden van leerlingen éénmaal in de

onderbouw en éénmaal in de bovenbouw. De vragen in de
gezondheidsvragenlijst gaan onder andere over lichamelijke
gezondheid, over hoe leerlingen zich voelen en over hun leefstijl.

In de onderbouw worden alle leerlingen na het invullen van de
vragenlijst door de jeugdverpleegkundige uitgenodigd voor een

gesprek. Bovenbouwleerlingen kunnen uitgenodigd worden voor
een gesprek, maar leerlingen kunnen ook zelf aangeven graag een
gesprek te willen. In het gesprek staat de vraag en behoefte van de

leerling centraal. Het doel van deze gezondheidsmonitoring is om
eventuele problemen in de ontwikkeling zo vroeg mogelijk te

ontdekken. De jeugdverpleegkundige biedt leerlingen preventieve
zorg, kijkt naar de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling
van jongeren en heeft oog voor hun ontwikkelbehoeften.
Eventueel kan de jeugdverpleegkundige leerlingen doorverwijzen

naar passende zorg.
De GGD verwerkt de uitslagen van de gezondheidsvragenlijst van
de bovenbouw leerlingen anoniem en maakt een rapport voor de
school. De antwoorden van de bovenbouwleerlingen worden
afgezet tegen de gemiddelde cijfers in de regio Hollands Midden,
zo ontstaat er een schoolprofiel. De GGD gaat vervolgens in
gesprek met de jeugdverpleegkundige, de zorgcoördinator en de
teamcoördinatoren, om de resultaten te bespreken. Dit kan

mogelijk leiden tot aanknopingspunten voor de inrichting van het
gezondheidsbeleid op school.

Rapportage meldcode
Voor elke afzonderlijke situatie met betrekking tot de meldcode

wordt de rapportage meldcode ingevuld, de rapportages worden
in het dossier meldcode opgeslagen. Elk jaar bundelt de
zorgcoördinator, samen met de directeur, alle rapportages. De

rapportage meldcode dient als monitoringsinstrument om na te
gaan in hoeverre de school in aanraking komt met

(noemenswaardige) situaties rondom de meldcode, wat de aard
van deze incidenten is en of er extra ondersteuning vanuit het
bestuur nodig is om meldcodetrajecten op scholen te kunnen

oppakken.
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Als de zorgen rondom de leerling door de klassencoach/docent
overgedragen wordt aan de zorgcoördinator, bekijkt de
zorgcoördinator alle verzamelde zorgsignalen rondom de leerling
in Magister en vult deze waar nodig aan. De zorgcoördinator

noteert ook de gesprekken met de leerling en ouders/verzorgers,
de gesprekken met interne en/of externe zorgprofessionals en de
uitkomsten van onderzoeken en overleggen in Magister.

Dossier meldcode
Als het specifiek gaat om een vermoeden van kindermishandeling
en/of huiselijk geweld dan worden deze signalen beschreven in
een dossier meldcode (buiten Magister). Als er nog geen dossier

meldcode is dan wordt deze door de zorgcoördinator aangemaakt.
In het dossier meldcode worden de volgende gegevens genoteerd:
• relevante en/of eerder gesignaleerde zorgen uit het

leerlingvolgsysteem die duiden op (aanwijzingen voor);
• kindermishandeling en/of huiselijk geweld;

• de onderzoeken die met het oog daarop zijn gedaan en de
uitkomsten ervan;

• de gespreksverslagen van de gesprekken met leerlingen,

ouders/verzorgers en gemaakte afspraken;
• de inhoud van het overleg met collega's, andere

beroepskrachten en/of instanties zoals Veilig Thuis;

• alle andere stappen die in het kader van (het vermoeden van)
kindermishandeling zijn ondernomen;

• hoe de weging/inschatting van vermoedens van
kindermishandeling heeft plaatsgevonden;

• of een (en zo ja welk) risicotaxatie instrument daarbij is
gebruikt.

Tevens wordt in het leerlingvolgsysteem gekeken of er zorgen zijn
over het gezin wat betreft broertjes en/of zusjes. Ook de gegevens
die de signalen tegenspreken worden vastgelegd. Zo nodig worden
alle gegevens geobjectiveerd en geconcretiseerd.

Blijkt een vermoeden uiteindelijk onterecht, dan dient dit ook
uitdrukkelijk te worden vermeld in het dossier meldcode.
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Overleg met (interne en externe) professionals (1/2)

Bij gesignaleerde zorg kan de zorgcoördinator ondersteuning
krijgen van verschillende professionals’. De zorgcoördinator kan
zowel intern (met bijvoorbeeld directie en collega’s) als extern
(met bijvoorbeeld een samengestelde groep met relevante
partijen) in overleg gaan.

Naast dat de zorgcoördinator direct contact opneemt met de
zorgprofessionals, vindt ook casuïstiekoverleg plaats. Hierbij
kunnen interne en externe professionals door de zorgcoördinator
bij elkaar worden gebracht om de casus te bespreken. In dit
overleg kunnen zowel een analyse als een plan van aanpak worden
gevormd. De gemaakte afspraken worden genoteerd in Magister.
Leerlingen en ouders/verzorgers worden vanaf het begin bij alle

vormen van casuïstiek overleg betrokken*. Als dit niet tot de
mogelijkheden behoort, kan de casus alleen anoniem ingebracht
worden.

Casuïstiekoverleg met interne professionals vindt meestal plaats in
het intern ondersteuningsteam (bestaande uit de zorgcoördinator,
de klassencoach en de teamcoördinator). Hierin wordt bepaald
welke basisondersteuning binnen de school kan worden geboden
aan de leerling (bijvoorbeeld schoolpsycholoog, remedial teacher,
counselor of een training BOF/BOP/BOEV/No
Blame/Meidenvenijn).

Als blijkt dat basisondersteuning niet voldoende is, wordt de
leerling besproken in het FlexZAT (flexibel zorg- en adviesteam),
waarin schoolmaatschappelijk werk, jeugdgezondheidzorg, de
onderwijsspecialist, betrokken ouders/verzorgers en docenten en
eventueel andere professionals gezamenlijk (niet-
urgente/langdurige) casussen bespreken en concrete
handelingsadviezen bepalen (bijvoorbeeld doorverwijzing naar
externe partijen/interventies in het ondersteuningsnetwerk, zie
sociale kaart).

Overleg over zorgen omtrent kindermishandeling en huiselijk
geweld
Bij gesignaleerde zorg die mogelijk aanwijzing kan zijn van

kindermishandeling en/of huiselijk geweld wordt ook de
bovenstaande werkwijze gehanteerd*. Bij deze vorm van
gesignaleerde zorg wordt daarnaast altijd de
aandachtsfunctionaris Veilig Thuis betrokken: die heeft een
adviserende rol in de meldcode.

De zorgcoördinator en aandachtsfunctionaris Veilig Thuis kunnen
er voor kiezen de gesignaleerde zorg rondom de meldcode voor te
leggen aan Veilig Thuis. Indien de leerling en/of ouders/verzorgers
hiervoor (nog) geen toestemming gegeven hebben, kan dit

ZORG
COÖRDINATOR

*Tenzij er concrete aanwijzingen zijn dat door het voeren van het gesprek de veiligheid van een van de betrokkenen in het geding zou kunnen komen; dan kan er van een
gesprek met de ouders/verzorgers afgezien worden en zonder vooroverleg een melding worden gedaan. Dit is bijvoorbeeld het geval bij eergerelateerd geweld of disclosure
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Overleg met (interne en externe) professionals (1/2)

Bij gesignaleerde zorg kan de zorgcoördinator ondersteuning
krijgen van verschillende professionals’. De zorgcoördinator kan
zowel intern (met bijvoorbeeld directie en collega’s) als extern
(met bijvoorbeeld een samengestelde groep met relevante
partijen) in overleg gaan.

Naast dat de zorgcoördinator direct contact opneemt met de
zorgprofessionals, vindt ook casuïstiekoverleg plaats. Hierbij
kunnen interne en externe professionals door de zorgcoördinator
bij elkaar worden gebracht om de casus te bespreken. In dit
overleg kunnen zowel een analyse als een plan van aanpak worden
gevormd. De gemaakte afspraken worden genoteerd in Magister.
Leerlingen en ouders/verzorgers worden vanaf het begin bij alle

vormen van casuïstiek overleg betrokken*. Als dit niet tot de
mogelijkheden behoort, kan de casus alleen anoniem ingebracht
worden.

Casuïstiekoverleg met interne professionals vindt meestal plaats in
het intern ondersteuningsteam (bestaande uit de zorgcoördinator,
de klassencoach en de teamcoördinator). Hierin wordt bepaald
welke basisondersteuning binnen de school kan worden geboden
aan de leerling (bijvoorbeeld schoolpsycholoog, remedial teacher,
counselor of een training BOF/BOP/BOEV/No
Blame/Meidenvenijn).

Als blijkt dat basisondersteuning niet voldoende is, wordt de
leerling besproken in het FlexZAT (flexibel zorg- en adviesteam),
waarin schoolmaatschappelijk werk, jeugdgezondheidzorg, de
onderwijsspecialist, betrokken ouders/verzorgers en docenten en
eventueel andere professionals gezamenlijk (niet-
urgente/langdurige) casussen bespreken en concrete
handelingsadviezen bepalen (bijvoorbeeld doorverwijzing naar
externe partijen/interventies in het ondersteuningsnetwerk, zie
sociale kaart).

Overleg over zorgen omtrent kindermishandeling en huiselijk
geweld
Bij gesignaleerde zorg die mogelijk aanwijzing kan zijn van

kindermishandeling en/of huiselijk geweld wordt ook de
bovenstaande werkwijze gehanteerd*. Bij deze vorm van
gesignaleerde zorg wordt daarnaast altijd de
aandachtsfunctionaris Veilig Thuis betrokken: die heeft een
adviserende rol in de meldcode.

De zorgcoördinator en aandachtsfunctionaris Veilig Thuis kunnen
er voor kiezen de gesignaleerde zorg rondom de meldcode voor te
leggen aan Veilig Thuis. Indien de leerling en/of ouders/verzorgers
hiervoor (nog) geen toestemming gegeven hebben, kan dit

ZORG
COÖRDINATOR

*Tenzij er concrete aanwijzingen zijn dat door het voeren van het gesprek de veiligheid van een van de betrokkenen in het geding zou kunnen komen; dan kan er van een
gesprek met de ouders/verzorgers afgezien worden en zonder vooroverleg een melding worden gedaan. Dit is bijvoorbeeld het geval bij eergerelateerd geweld of disclosure
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Eergerelateerd geweld
Eergerelateerd geweld is de overkoepelende term voor alle vormen van
dwang, psychisch en fysiek geweld ter bescherming en herstel van de
familie-eer tegen de (vermeende) ‘eerschender’.
Eergerelateerd geweld is een verzamelnaam voor: bedreiging,
mishandeling, opsluiting, eermoord, trotsmoord, (gedwongen)
zelfmoord, verstoting, seksueel misbruik, genezingsrituelen en
bezweringen, verminking en besnijdenis.

Indien er een vermoeden is van eergerelateerd geweld wordt direct
overlegd met de aandachtsfunctionaris Veilig Thuis die vervolgens direct
contact opneemt met Veilig Thuis. Samen wordt bepaald wat
noodzakelijke vervolgstappen zijn.

Gesprek met 
ouders/verzorgers
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Overleg met (interne en externe) professionals (1/2)

Bij gesignaleerde zorg kan de zorgcoördinator ondersteuning
krijgen van verschillende professionals’. De zorgcoördinator kan
zowel intern (met bijvoorbeeld directie en collega’s) als extern
(met bijvoorbeeld een samengestelde groep met relevante
partijen) in overleg gaan.

Naast dat de zorgcoördinator direct contact opneemt met de
zorgprofessionals, vindt ook casuïstiekoverleg plaats. Hierbij
kunnen interne en externe professionals door de zorgcoördinator
bij elkaar worden gebracht om de casus te bespreken. In dit
overleg kunnen zowel een analyse als een plan van aanpak worden
gevormd. De gemaakte afspraken worden genoteerd in Magister.
Leerlingen en ouders/verzorgers worden vanaf het begin bij alle

vormen van casuïstiek overleg betrokken*. Als dit niet tot de
mogelijkheden behoort, kan de casus alleen anoniem ingebracht
worden.

Casuïstiekoverleg met interne professionals vindt meestal plaats in
het intern ondersteuningsteam (bestaande uit de zorgcoördinator,
de klassencoach en de teamcoördinator). Hierin wordt bepaald
welke basisondersteuning binnen de school kan worden geboden
aan de leerling (bijvoorbeeld schoolpsycholoog, remedial teacher,
counselor of een training BOF/BOP/BOEV/No
Blame/Meidenvenijn).

Als blijkt dat basisondersteuning niet voldoende is, wordt de
leerling besproken in het FlexZAT (flexibel zorg- en adviesteam),
waarin schoolmaatschappelijk werk, jeugdgezondheidzorg, de
onderwijsspecialist, betrokken ouders/verzorgers en docenten en
eventueel andere professionals gezamenlijk (niet-
urgente/langdurige) casussen bespreken en concrete
handelingsadviezen bepalen (bijvoorbeeld doorverwijzing naar
externe partijen/interventies in het ondersteuningsnetwerk, zie
sociale kaart).

Overleg over zorgen omtrent kindermishandeling en huiselijk
geweld
Bij gesignaleerde zorg die mogelijk aanwijzing kan zijn van

kindermishandeling en/of huiselijk geweld wordt ook de
bovenstaande werkwijze gehanteerd*. Bij deze vorm van
gesignaleerde zorg wordt daarnaast altijd de
aandachtsfunctionaris Veilig Thuis betrokken: die heeft een
adviserende rol in de meldcode.

De zorgcoördinator en aandachtsfunctionaris Veilig Thuis kunnen
er voor kiezen de gesignaleerde zorg rondom de meldcode voor te
leggen aan Veilig Thuis. Indien de leerling en/of ouders/verzorgers
hiervoor (nog) geen toestemming gegeven hebben, kan dit

ZORG
COÖRDINATOR

*Tenzij er concrete aanwijzingen zijn dat door het voeren van het gesprek de veiligheid van een van de betrokkenen in het geding zou kunnen komen; dan kan er van een
gesprek met de ouders/verzorgers afgezien worden en zonder vooroverleg een melding worden gedaan. Dit is bijvoorbeeld het geval bij eergerelateerd geweld of disclosure
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Disclosure
Een specifieke vorm van acute onveiligheid is ‘disclosure’. We spreken van
‘disclosure’ (ook wel onthulling genoemd) als leerlingen uit zichzelf een
schoolprofessional om hulp vragen bij huiselijk geweld of kindermishandeling, of
zich hierover uiten zonder hulp te vragen.
Dit betekent veelal dat de leerling een acute crisis ervaart en vreest voor de
veiligheid en/of het welzijn van zichzelf of gezinsleden. Het, zonder goede
voorbereiding, met ouder(s) bespreken van de geuite zorgen, kan ook leiden tot
(verergering van) situaties van acute of structurele onveiligheid.

Als er sprake is van ‘disclosure’ wordt direct overlegd met de aandachts-
functionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling die vervolgens direct contact
opneemt met Veilig Thuis. Samen wordt bepaald wat noodzakelijke
vervolgstappen zijn.

Gesprek met 
ouders/verzorgers
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geanonimiseerd. Veilig Thuis weegt op basis van de informatie de
ernst en geeft advies over gewenste vervolgstappen. Het kan zijn
dat van de betreffende zorg een dossier wordt gemaakt door Veilig
Thuis. Een dossier krijgt op dat moment geen persoonsgegevens,

maar een dossiernummer als uitgangspunt. De schoolnaam en
contactpersoon worden daarin vastgelegd evenals de adviezen en
besproken vervolgstappen van Veilig Thuis. Daarmee kan de
zorgcoördinator later op de casus terugkomen als er
vervolgstappen zijn genomen en/of adviezen (al dan niet) zijn
opgevolgd. Dat maakt dat een contact niet elke keer opnieuw
opgestart hoeft te worden.

Overleg met (interne en externe) professionals (2/2)
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Gesprek met leerlingen
Als de ondersteuning van de klassencoach niet voldoende is om de
zorgen van de leerling te verminderen, dan neemt de zorgcoördinator
de zorg rondom deze leerling over van de klassencoach. Onze
zorgcoördinator gaat dan (onder andere) met deze leerling in gesprek.

Indien de problemen gaan stapelen en er meer zorgen ontstaan dan
wordt de leerling besproken in het intern ondersteuningsteam
(bestaande uit de zorgcoördinator, de klassencoach en de
teamcoördinator) en wordt bepaald welke basisondersteuning binnen
de school geboden kan worden aan de leerling (bijvoorbeeld
schoolpsycholoog, remedial teacher, counselor of een training

BOF/BOP/BOEV/No Blame/Meidenvenijn). Na dit overleg wordt de
leerling op de hoogte gesteld van de genomen beslissing.

Als blijkt dat er meer nodig is dan basisondersteuning, wordt de
leerling besproken in het FlexZAT (flexibel zorg- en adviesteam). De
leerling wordt, naast ouders/verzorgers, uitgenodigd voor dit gesprek.
In het overleg wordt vastgesteld wat de ondersteuningsbehoefte van
de leerling is en worden concrete handelingsadviezen bepaald
(bijvoorbeeld doorverwijzing naar externe partijen/interventies in het
ondersteuningsnetwerk, zie sociale kaart). De leerling is mede
verantwoordelijk voor de afspraken die in dit FlexZAT worden
gemaakt.

Gesprek met leerlingen bij zorgen omtrent KMHG
Als zorgen rondom de leerling duiden op een vermoeden van
kindermishandeling en/of huiselijk geweld is hier door de

klassencoach al met de leerling over gepraat. Op het moment dat de
klassencoach het idee heeft dat de zorgen niet verminderen en dat de
signalen blijven bestaan, pakt de zorgcoördinator het meldcodeproces
over. Hierin wordt zorgcoördinator ondersteund door de
aandachtsfunctionaris Veilig Thuis.
Dit betekent dat de zorgcoördinator een dossier meldcode opstelt, in
gesprek gaat met leerling en ouders/verzorgers, overlegt met
interne/externe professionals en dat de zorgcoördinator overweegt of
een melding bij Veilig Thuis moet worden gedaan.

In het gesprek met de leerling* worden de zorgen besproken, wordt

informatie gegeven over het meldcodeproces en wordt aan de leerling
duidelijk gemaakt dat de school verplicht is om actie te ondernemen
op basis van de zorgen en signalen. Ook wordt in dit gesprek de
mening van de leerling gevraagd, waarbij de zorgcoördinator afweegt
in hoeverre deze mening meegenomen kan worden in de
vervolgstappen. De leerling wordt actief betrokken bij besluiten en
vervolgstappen (bijvoorbeeld doorverwijzing naar partijen in het
sociaal domein of het doen van een melding bij Veilig Thuis) en de
leerling wordt uitgelegd waarom beslissingen en vervolgstappen
worden genomen. In het gesprek met de leerling kan de
zorgcoördinator ook ondersteund worden door de teamcoördinator.
Indien de leerling het niet eens is met de besluiten/vervolgstappen

legt de zorgcoördinator uit te handelen vanuit het belang van de

leerling. Mocht de leerling het er nog steeds niet mee eens zijn dan
wijst de zorgcoördinator de leerling op diens recht op klacht/verzet en
bij wie de leerling daarvoor terecht kan.

ZORG
COÖRDINATOR

*Voor het gesprek met de leerling wordt de handreiking Participatie van Kinderen in de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gebruikt.
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https://lvak.nl/downloads/Handreiking_Participatie_van_kinderen_in_de_Meldcode_huiselijk_geweld_en_kindermishandeling_2018.pdf
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Gesprek met ouders/verzorgers (1/2)

Onze zorgcoördinator gaat op basis van het dossier van de leerling
en het gesprek met de leerling in gesprek met ouders/verzorgers.
Als ouders/verzorgers worden uitgenodigd voor een eerste
gesprek met de zorgcoördinator dan is dit doorgaans geen

verrassing. De klassencoach heeft meestal al vaker de zorg
uitgesproken en hierover met ouders/verzorgers afspraken
gemaakt. Het kan echter zijn dat de gesignaleerde zorg zo acuut is
dat er geen andere gesprekken hebben plaatsgevonden.

Bij de uitnodiging voor het gesprek met ouders/verzorgers wordt
het onderwerp van het gesprek vermeld en ook wordt vermeld
welke andere schoolprofessionals, naast de zorgcoördinator,

aanwezig zullen zijn. Ouders/verzorgers krijgen daardoor de kans
om zich voor te bereiden en om samen (met een gesprekspartner)
naar de afspraak te komen. In het gesprek wordt samen met
ouders/verzorgers gezocht naar hoe de zorg verminderd kan
worden en worden hier concrete afspraken over gemaakt. Na

afloop van het gesprek wordt er een verslag gemaakt welke in
Magister wordt opgeslagen. Ouders/verzorgers krijgen het verslag
te zien en kunnen dit ondertekenen. Als ze het oneens zijn met de

inhoud kunnen ze dit aangeven en tekenen voor ‘gezien’.

Indien de problemen gaan opstapelen en er meer zorgen ontstaan
dan wordt de leerling besproken in het intern ondersteuningsteam
(bestaande uit de zorgcoördinator, de klassencoach en de

teamcoördinator) en wordt bepaald welke basisondersteuning

binnen de school kan worden geboden aan de leerling
(bijvoorbeeld schoolpsycholoog, remedial teacher, counselor of
een training BOF/BOP/BOEV/No Blame/Meidenvenijn).
Ouders/verzorgers worden na dit overleg op de hoogte gesteld van

de genomen beslissing.

Als blijkt dat er meer nodig is dan basisondersteuning dan wordt
de leerling besproken in het FlexZAT (flexibel zorg- en adviesteam).
Ouders/verzorgers worden, naast de leerling, uitgenodigd voor dit
gesprek. In dit overleg wordt vastgesteld wat de
ondersteuningsbehoefte van de leerling is en hierbij worden
concrete handelingsadviezen bepaald (bijvoorbeeld doorverwijzing

naar externe partijen/interventies in het ondersteuningsnetwerk,
zie sociale kaart).

Gesprek met ouders/verzorgers bij zorgen omtrent
kindermishandeling en huiselijk geweld

Als zorgen rondom de leerling duiden op een vermoeden van
kindermishandeling en/of huiselijk geweld is hier door de
klassencoach al met de ouders/verzorgers over gepraat. Op het

moment dat de klassencoach het idee heeft dat de zorgen niet
verminderen en dat de signalen blijven bestaan, pakt de

zorgcoördinator het meldcodeproces over. Hierin wordt
zorgcoördinator ondersteund door de aandachtsfunctionaris Veilig
Thuis.

ZORG
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Dit betekent dat de zorgcoördinator een dossier meldcode opstelt,
in gesprek gaat met leerling en ouders/verzorgers* en overweegt
of een melding moet worden gedaan. Na het opstellen van het
dossier meldcode en het gesprek met de leerling gaat de

zorgcoördinator met ouders/verzorgers in gesprek. In dit gesprek
kan de zorgcoördinator ondersteund worden door de
teamcoördinator.

In het gesprek met ouders/verzorgers worden de zorgen
besproken, wordt informatie gegeven over het meldcodeproces en
wordt aan de ouders/verzorgers duidelijk gemaakt dat de school
verplicht is om actie te ondernemen op basis van de zorgen en

signalen. Doel van het gesprek is om afspraken met
ouders/verzorgers te maken over hoe zij de thuissituatie kunnen
verbeteren zodat de zorgen/signalen van huiselijk geweld en/of
kindermishandeling afnemen. Ook worden de mogelijkheden van
ondersteuning voor het gezin (intern of extern) besproken (zie

sociale kaart). Aan het einde van het gesprek met
ouders/verzorgers is duidelijk wat de vervolgstappen zijn en
worden deze uitgevoerd.

Als er niets verandert na het gesprek met ouders/verzorgers en/of

het inzetten van (interne of externe) hulp óf als het vermoeden

van kindermishandeling en/of huiselijk geweld alsnog blijft
bestaan, doet de zorgcoördinator een melding bij Veilig Thuis (zie
afwegingskader voor meer informatie). Als dit het geval is, vindt er
een gesprek met ouders/verzorgers plaats waarin benoemd wordt

dat een melding bij Veilig Thuis wordt gedaan.

Gesprek met ouders/verzorgers (2/2)

*Als er concrete aanwijzingen zijn dat door het voeren van het gesprek de veiligheid van een van de betrokkenen in het geding zou kunnen komen, dan kan er van een gesprek met
de ouders/verzorgers afgezien worden en zonder vooroverleg een melding worden gedaan. Dit is bijvoorbeeld het geval bij eergerelateerd geweld of disclosure
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Dit betekent dat de zorgcoördinator een dossier meldcode opstelt,
in gesprek gaat met leerling en ouders/verzorgers* en overweegt
of een melding moet worden gedaan. Na het opstellen van het
dossier meldcode en het gesprek met de leerling gaat de

zorgcoördinator met ouders/verzorgers in gesprek. In dit gesprek
kan de zorgcoördinator ondersteund worden door de
teamcoördinator.

In het gesprek met ouders/verzorgers worden de zorgen
besproken, wordt informatie gegeven over het meldcodeproces en
wordt aan de ouders/verzorgers duidelijk gemaakt dat de school
verplicht is om actie te ondernemen op basis van de zorgen en

signalen. Doel van het gesprek is om afspraken met
ouders/verzorgers te maken over hoe zij de thuissituatie kunnen
verbeteren zodat de zorgen/signalen van huiselijk geweld en/of
kindermishandeling afnemen. Ook worden de mogelijkheden van
ondersteuning voor het gezin (intern of extern) besproken (zie

sociale kaart). Aan het einde van het gesprek met
ouders/verzorgers is duidelijk wat de vervolgstappen zijn en
worden deze uitgevoerd.

Als er niets verandert na het gesprek met ouders/verzorgers en/of

het inzetten van (interne of externe) hulp óf als het vermoeden

van kindermishandeling en/of huiselijk geweld alsnog blijft
bestaan, doet de zorgcoördinator een melding bij Veilig Thuis (zie
afwegingskader voor meer informatie). Als dit het geval is, vindt er
een gesprek met ouders/verzorgers plaats waarin benoemd wordt

dat een melding bij Veilig Thuis wordt gedaan.

Gesprek met ouders/verzorgers (2/2)

*Als er concrete aanwijzingen zijn dat door het voeren van het gesprek de veiligheid van een van de betrokkenen in het geding zou kunnen komen, dan kan er van een gesprek met
de ouders/verzorgers afgezien worden en zonder vooroverleg een melding worden gedaan. Dit is bijvoorbeeld het geval bij eergerelateerd geweld of disclosure
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Eergerelateerd geweld
Eergerelateerd geweld is de overkoepelende term voor alle vormen van
dwang, psychisch en fysiek geweld ter bescherming en herstel van de
familie-eer tegen de (vermeende) ‘eerschender’.
Eergerelateerd geweld is een verzamelnaam voor: bedreiging,
mishandeling, opsluiting, eermoord, trotsmoord, (gedwongen)
zelfmoord, verstoting, seksueel misbruik, genezingsrituelen en
bezweringen, verminking en besnijdenis.

Indien er een vermoeden is van eergerelateerd geweld wordt direct
overlegd met de aandachtsfunctionaris Veilig Thuis die vervolgens direct
contact opneemt met Veilig Thuis. Samen wordt bepaald wat
noodzakelijke vervolgstappen zijn.
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Dit betekent dat de zorgcoördinator een dossier meldcode opstelt,
in gesprek gaat met leerling en ouders/verzorgers* en overweegt
of een melding moet worden gedaan. Na het opstellen van het
dossier meldcode en het gesprek met de leerling gaat de

zorgcoördinator met ouders/verzorgers in gesprek. In dit gesprek
kan de zorgcoördinator ondersteund worden door de
teamcoördinator.

In het gesprek met ouders/verzorgers worden de zorgen
besproken, wordt informatie gegeven over het meldcodeproces en
wordt aan de ouders/verzorgers duidelijk gemaakt dat de school
verplicht is om actie te ondernemen op basis van de zorgen en

signalen. Doel van het gesprek is om afspraken met
ouders/verzorgers te maken over hoe zij de thuissituatie kunnen
verbeteren zodat de zorgen/signalen van huiselijk geweld en/of
kindermishandeling afnemen. Ook worden de mogelijkheden van
ondersteuning voor het gezin (intern of extern) besproken (zie

sociale kaart). Aan het einde van het gesprek met
ouders/verzorgers is duidelijk wat de vervolgstappen zijn en
worden deze uitgevoerd.

Als er niets verandert na het gesprek met ouders/verzorgers en/of

het inzetten van (interne of externe) hulp óf als het vermoeden

van kindermishandeling en/of huiselijk geweld alsnog blijft
bestaan, doet de zorgcoördinator een melding bij Veilig Thuis (zie
afwegingskader voor meer informatie). Als dit het geval is, vindt er
een gesprek met ouders/verzorgers plaats waarin benoemd wordt

dat een melding bij Veilig Thuis wordt gedaan.

Gesprek met ouders/verzorgers (2/2)

*Als er concrete aanwijzingen zijn dat door het voeren van het gesprek de veiligheid van een van de betrokkenen in het geding zou kunnen komen, dan kan er van een gesprek met
de ouders/verzorgers afgezien worden en zonder vooroverleg een melding worden gedaan. Dit is bijvoorbeeld het geval bij eergerelateerd geweld of disclosure
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Gesprek met 
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ZORG
COÖRDINATOR

Gesprek met 
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Disclosure
Een specifieke vorm van acute onveiligheid is ‘disclosure’. We spreken van
‘disclosure’ (ook wel onthulling genoemd) als leerlingen uit zichzelf een
schoolprofessional om hulp vragen bij huiselijk geweld of kindermishandeling, of
zich hierover uiten zonder hulp te vragen.
Dit betekent veelal dat de leerling een acute crisis ervaart en vreest voor de
veiligheid en/of het welzijn van zichzelf of gezinsleden. Het, zonder goede
voorbereiding, met ouder(s) bespreken van de geuite zorgen, kan ook leiden tot
(verergering van) situaties van acute of structurele onveiligheid.

Als er sprake is van ‘disclosure’ wordt direct overlegd met de aandachts-
functionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling die vervolgens direct contact
opneemt met Veilig Thuis. Samen wordt bepaald wat noodzakelijke
vervolgstappen zijn.
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Wegen zorg omtrent kindermishandeling en huiselijk geweld

Op basis van het aangelegde meldcodedossier, (eventueel) overleg
met externe professionals en het gesprek met de leerling en
ouders/verzorgers, wordt door de zorgcoördinator en directeur
gewogen of er een melding moet worden gedaan bij Veilig Thuis
én of er hulp kan worden geboden/georganiseerd voor de

leerling/het gezin. Zij worden hierover geadviseerd door de
aandachtsfunctionaris Veilig Thuis

Het is wettelijk verplicht de meldcode te volgen en je daarbij aan
de onderstaande meldnormen te houden:
• Meldnorm 1: Er wordt gemeld in alle gevallen van acute

onveiligheid en/of structurele onveiligheid.
• Meldnorm 2: Er wordt (ook) gemeld als de school meent dat zij, 

gelet op de competenties, de verantwoordelijkheden en de 
professionele grenzen, in onvoldoende mate effectieve hulp kan 
bieden of kan organiseren 

• Meldnorm 3: Er wordt (ook) gemeld als de school die hulp biedt 
of organiseert constateert dat de onveiligheid niet stopt of zich 

herhaalt.

Alle schoolprofessionals zijn verplicht zich aan de drie
meldnormen te houden en de afweging die zij hierin maken goed
vast te leggen in het dossier meldcode.

ZORG
COÖRDINATOR

Noot: Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving (AVG) van kracht geworden. De AVG is een algemeen kader dat niet inspeelt op specifieke situaties, zoals een vermoeden van 
Kindermishandeling. Daarom geldt als regel dat een specifieke wet prevaleert boven de algemene norm van de AVG. De wet meldcode gaat dus voor de AVG. Het recht om een dossier aan te 
maken en te melden bij Veilig Thuis is dus onverminderd van toepassing.

Monitoren
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AANDACHTS-
FUNCTIONARIS

VEILIG THUIS

De aandachtsfunctionaris Veilig Thuis is een inhoudelijk geschoolde professional
met kennis van het sociaal veiligheidsbeleid en heeft binnen de school een
adviserende functie over de meldcode. De aandachtsfunctionaris heeft een
meerdaagse training gevolgd, is daardoor gecertificeerd en beschikt over
vaardigheden en kennis om een zorgproces af te wikkelen volgens de meldcode. De

aandachtsfunctionaris Veilig Thuis heeft expertise die zich richt op begeleiding en

coaching van collega’s, case-management, leerlingobservatie en advisering.

De aandachtsfunctionarissen Veilig Thuis op het Groene Hart Rijnwoude zijn Joëlle
Tanis en Ruth IJtsma.
Binnen het Groene Hart Rijnwoude overleggen de aandachtsfunctionarissen Veilig
Thuis regelmatig met elkaar. Ook zijn de aandachtsfunctionarissen Veilig Thuis
onderdeel van het netwerk van aandachtsfunctionarissen Veilig Thuis binnen de
SOPE scholengroep. Vanuit het samenwerkingsverband worden bijeenkomsten
georganiseerd die onder andere gericht zijn op kennisdeling, nascholing,
afstemming met samenwerkingspartners uit de gemeente(n), intervisie en
casuïstiek.

Taakomschrijving aandachtsfunctionaris Veilig Thuis:
Op het gebied van sociale veiligheid heeft de aandachtsfunctionaris Veilig Thuis de
volgende taken:
• Functioneert als vraagbaak binnen de school voor algemene informatie over de

meldcode en huiselijk geweld en kindermishandeling en is daarmee interne

coach voor de collega’s op het gebied van:

• Signaleren: de aandachtsfunctionaris Veilig Thuis kan helpen om tijdens het

signaleren vooral te letten op feitelijke signalen, door onder andere te werken

met signalenlijsten.

• Gesprekken met leerlingen en ouders/verzorgers: de aandachtsfunctionaris

Veilig Thuis kan de klassencoach begeleiden bij het voorbereiden van de

gesprekken met leerlingen en/of ouders/verzorgers over zorgelijke signalen

gerelateerd aan de meldcode. Indien nodig kan de aandachtsfunctionaris Veilig

Thuis, samen met de klassencoach, afwegen of het nodig is dat een extra

professional of de zorgcoördinator aansluit bij het gesprek.

https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-05/signalenkm12tot18.pdf
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• Dossiervorming: de aandachtsfunctionaris Veilig Thuis helpt de

klassencoach/docent/OOP bij het feitelijk beschrijven van signalen van

kindermishandeling en huiselijk geweld in het leerlingvolgsysteem.

• Draagt zorg voor het actueel houden van kennis en expertise betreffende de wet
meldcode, huiselijk geweld en kindermishandeling.

• Zorgt dat (nieuwe) docenten voldoende kennis hebben van het onderwerp en
zorgt dat het onderwerp geagendeerd blijft.

• Evalueert de werking van de meldcode regelmatig om zo nodig acties in gang te

zetten om de toepassing van de meldcode te optimaliseren.
• Adviseert over dossierontwikkeling, monitoring en verslaglegging.
• Waakt over de veiligheid van de leerling in het meldcodeproces bij het nemen

van beslissingen.
• Neemt contact op met Veilig Thuis voor advies.
• Ziet in meldcodetrajecten toe op AVG-conform handelen betreffende de privacy 

van de leerling en diens gezin.

Indirecte aandachtsfunctionaris Veilig Thuis

Naast de directe aandachtsfunctionaris Veilig Thuis op school is er binnen de SCOPE
scholengroep ook een indirecte aandachtsfunctionaris Veilig Thuis aangesteld. De
indirecte aandachtsfunctionaris Veilig Thuis adviseert en begeleidt de directie en de
directe aandachtsfunctionarissen Veilig Thuis binnen de school in de te nemen
stappen bij de implementatie en borging van de meldcode. De indirecte
aandachtsfunctionaris Veilig Thuis zorgt dat er volgens wettelijke kaders van de
meldcode wordt gewerkt, en zet zich in om naar deze kaders te handelen als hier

geen of onvoldoende sprake van is. Binnen SCOPE scholengroep is deze taak belegd
bij de adviseur Onderwijs en Kwaliteit.

De indirecte aandachtsfunctionaris Veilig Thuis is Lucy van Egmond

Wanneer in dit beleidsplan gesproken wordt over de aandachtsfunctionaris Veilig

Thuis dan wordt hiermee de directe aandachtsfunctionaris Veilig Thuis bedoeld,
die werkzaam is binnen de school.
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113 GATEKEEPER

Binnen Groene Hart Rijnwoude werken we met 113 Gatekeepers om suïcide tegen
te gaan.

De 113 Gatekeepers binnen Groene Hart Rijnwoude zijn: Wilmy Sonnemans, Misjel
Bruijne en Ruth IJtsma.

De 113 gatekeeper kan signalen ontvangen van een leerling zelf, een
leeftijdsgenoot, ouders/verzorgers of van een collega. De gatekeeper zal met grote
prioriteit, het liefst dezelfde dag, in gesprek gaan met de betreffende leerling.

De insteek van het gesprek is om te kunnen inschatten hoe serieus en hoe concreet
de suïcidegedachten omgezet zijn in plannen. Zowel bij suïcidegedachten als bij
suïcideplannen worden relevante betrokkenen ingeschakeld en vindt er
doorverwijzing naar passende hulpverlening plaats volgens de protocol suïcide
preventie.

Taakomschrijving
Op het gebied van sociale veiligheid heeft de 113 gatekeeper de volgende taken:

• leerling observatie;
• gespreksvoering met leerlingen;
• opstarten ‘procedure suïcide preventie’;
• dossiervorming in leerlingvolgsysteem;
• doorverwijzing naar passende hulpverlening;
• belooft nooit geheimhouding;
• samenwerking met relevante betrokkenen.
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Als een leerling gedrag laat zien dat zorgelijk is zijn er een drietal bovenschoolse
deskundigen te raadplegen: een psycholoog, een orthopedagoog en een remedial
teacher (RT).

Psycholoog
Naam: Tollien Zijlstra

De psycholoog gaat in gesprek met de teamcoördinator, zorgcoördinator en de
klassencoach. Dit team bespreekt welke hulp er nodig is en geeft advies over de

begeleiding van de leerling. Een uitkomst kan zijn dat er andere experts (zoals de
remedial teacher) ingeschakeld dienen te worden.

Taakomschrijving
Op het gebied van sociale veiligheid heeft de psycholoog de volgende taken:

• verzorgt de afname van testen bij leerlingen waar onderzoek nodig is naar leer-
en gedragsproblemen;

• neemt IQ onderzoeken af;
• neemt deel aan het intern ondersteuningsteam (IOT);
• fungeert als vraagbaak voor de zorgcoördinator;
• Is desgewenst aanwezig bij het Flexibel Zorg en Advies Team (FlexZAT).

Orthopedagoog
Naam: Lieneke Benthem

Indien nodig werkt de orthopedagoog met vragenlijsten om psychologische
problemen bij leerlingen te signaleren, daarnaast is de orthopedagoog
verantwoordelijk voor het coördineren van de remedial teaching (RT).
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Remedial Teacher (RT)
Namen: Ilse Kleinsma (dyscalculie) en Anneloes den Tuinder (dyslexie)

Remedial teaching (RT) staat letterlijk voor het herstellen van een hardnekkig
leerprobleem bij een leerling. De remedial teacher komt in beeld wanneer een
leerling dyslexie of dyscalculie heeft en in aanmerking komt voor voorzieningen
zoals ondersteuning van de remedial teacher, extra tijd bij proefwerken, enzovoort.
De remedial teachers werken middels het protocol dyslexie en het protocol
dyscalculie.

Door middel van intensieve begeleiding en probleemgerichte training wordt er
gewerkt aan het opheffen van of goed leren omgaan met het leerprobleem. Deze
hulp wordt geboden in alle leerwegen en in jaarlaag 1 door remedial teachers. De
hulp is er voor de vakgebieden Nederlands en rekenen.

Tijdens de eerste weken op school maken alle eerstejaarsleerlingen diverse testen.
Op basis hiervan wordt gekeken of extra hulp van een remedial teacher nodig is. De
remedial teachers coördineren deze brugklas screening en voeren voortesten uit bij
vermoeden van dyslexie/dyscalculie .

De remedial teachers geven leerlingen die dat nodig hebben tijdelijk specifieke
leerhulp en zetten hierover een verslag in Magister. Zo kunnen de klassencoaches
en lesgevende docenten ook bekijken op welke vlakken hulp is geboden en welke
strategieën werken bij de leerling. De remedial teachers werken samen met de

schoolpsycholoog en orthopedagoog.

De remedial teacher werkt binnenschools en kan deelnemen aan het intern
ondersteuningsteam (IOT) wanneer daar om gevraagd wordt.

https://groenehartscholen.schoolwiki.nl/docs/dyslexieprotocol
https://groenehartscholen.schoolwiki.nl/docs/dyscalculieprotocol
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Voor regelmatig voorkomende problemen op sociaal- emotioneel gebeid zijn er
verschillende groepsactiviteiten beschikbaar op het Groene Hart Rijnwoude:
• training beter omgaan met faalangst (BOF);
• training beter omgaan met presenteren (BOP);
• training beter omgaan met examenvrees (BOEV);
• ‘No Blame’, een methode met als doel het voorkomen en stoppen van

pestgedrag;
• meidenvenijn, een methode met als doel om meidenvenijn (pestgedrag tussen

meisjes onderling) aan te pakken. De methode kan ook preventief ingezet
worden.

Alle collega’s in welke rol dan ook dragen zorg voor een veilig klimaat. Dat betekent
dat ook voor de interne trainers geldt dat zij zich houden aan de afspraken rondom
sociale veiligheid.

Onze interne trainers zijn:
• Trainers BOF: Chantal Tromper (onderbouw) en Joëlle Tanis (onderbouw).
• Trainer BOP: Ruth IJtsma (bovenbouw).

• Trainer BOEV: Ruth IJtsma.

• Trainers ‘No Blame’: Ruth IJtsma, Hugo Rutgers en Ilonka van Vliet.

Training BOF/BOP/BOEV
Elke training wordt 1 keer per schooljaar aangeboden, afhankelijk van animo en
planning. Inventarisatie vindt plaats naar aanleiding van gesprekken door de
klassencoach en een vragenlijst. De vragenlijst en een gesprek met de trainer(s)
vormt de intake voorafgaand aan de cursus. De cursus wordt gegeven in blokuren
van 2 lesuren per moment. De maximale groepsgrootte is 12 leerlingen met 2

trainers voor de onderbouw. De cursus voor bovenbouw leerlingen, maximaal 10
leerlingen, wordt door 1 trainer gegeven.

BOF training met SoVa accenten (alleen voor klas 1): afhankelijk van de thema’s
worden er 8-10 bijeenkomsten georganiseerd. Bij voorkeur wekelijkse
bijeenkomsten. De training start in november/december en is alleen voor de
brugklassers

BOP/BOEV training: er worden 4-5 bijeenkomsten georganiseerd. Bij voorkeur
bijeenkomsten om de 2 weken. De start is afhankelijk van signaleringen door de

klassencoaches. Tijdens klassenbesprekingen wordt er regelmatig navraag over
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gedaan. De training is voor leerlingen uit leerjaar 3 en 4. De thema’s zijn: presenteren
voor de klas, presenteren voor het profielwerkstuk, examenvrees en angst voor
toetsing in de tentamenweek. Individuele begeleiding is voor enkele leerlingen een

betere optie. Tijdens de intake met de trainer/counselor kan voor een individuele
coaching worden gekozen.

Taakomschrijving trainer BOF/BOP/BOEV
• Inventarisatie deelnemers opstarten met vragenlijst.
• Het voeren van intakegesprekken.
• Onderbouw: een brief voor ouders/verzorgers meegeven.
• De training geven, docenten informeren indien de deelnemer lessen missen. Indien 

nodig nazorg organiseren. De bovenbouwleerlingen en de klassencoach 
communiceren de deelname naar ouders/verzorgers. 

Training ‘No blame’
Alle locaties van Groene Hart hebben gekozen voor een gezamenlijke aanpak van

pestgedrag middels de ‘NO BLAME’ methode. Deze methode is een krachtige aanpak
om leerlingen te stimuleren hun verantwoordelijkheid op zich te nemen voor gedrag

dat goed en sociaal gericht is. De No Blame trainer zal kansen bieden aan de gepeste,
de pesters/daders en omstanders om het pesten te stoppen. Niemand wordt
ondervraagd, beschuldigd of gestraft, maar de groep als geheel wordt duidelijk

gemaakt hoe ongelukkig het slachtoffer zich voelt. Vervolgens worden alle leerlingen
van de groep uitgenodigd iets te bedenken om de situatie te verbeteren. Op deze
manier ontstaat opluchting bij de leerlingen omdat ze niet beschuldigd of gestraft
worden. Wanneer er een beroep gedaan wordt op hun vermogen van de leerlingen
iets te verbeteren, blijkt dat vrijwel iedere leerling deze kans benut. Mocht deze
methode niet werken bij een pester/dader, dan kan er nader onderzoek nodig zijn
naar de achtergrond en gedragingen van de pester/dader.

In de meeste situaties zal er in een kleine groep NO BLAME worden toegepast. In
overleg met de klassencoach en de trainers kan er in klassenverband gewerkt worden
aan een veiligere sfeer in de klas. Hierbij wordt minder ingezoomd op pestgedrag naar
de enkele leerling. In klassenverband zijn twee trainers en de klassencoach betrokken.
Bij een grote klas is daar nog een extra docent bij. Aanmeldingen kunnen via

klassencoach en/of zorgcoördinator plaatsvinden.
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De teamcoördinator is als lid van het managementteam verantwoordelijk voor het
coördineren van de invulling en uitvoering van het onderwijskundig beleid binnen de
unit, het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van het beleid
van de onderwijsinstelling, het zorgdragen voor de ontwikkeling en afstemming van
de onderwijsprogramma's van de team, het leidinggeven aan het team en het
lesgeven binnen het team.
De team coördinatoren van Groene Hart Rijnwoude zijn: Wilmy Sonnemans (leerjaar

1 en 2) en Misjel Bruijne (leerjaar 3 en 4).

Taken teamcoördinator
Op het gebied van sociale veiligheid, heeft de teamcoördinator de volgende taken:
• Het aansturen van de dagelijkse gang van zaken van de docenten die binnen de

unit vallen en het coördineren van alle werkzaamheden.
• Het opstellen van een jaarlijks ontwikkelingsplan voor het team.
• Het toezien op naleving van de regels die gelden voor de unit en ingrijpen bij

overtredingen.
• Voorbereiden en voorzitten van vergaderingen van de unit, de klassenteams en de

rapportvergaderingen en zorgen voor de afwikkeling van de afspraken.

• Deelnemen aan checkgesprek om welbevinden te monitoren.
• Implementeren en monitoren van een doorgaande leerlijn omtrent welbevinden,

seksuele ontwikkeling, burgerschap en mediawijsheid.
• Begeleiden van de deskundigheidsbevordering van docenten: kennis,

vaardigheden, signalering en meldcode.
• Bij conflicten met ouders/verzorgers onderhandelen over het behoud van de

leerling voor de onderwijsinstelling.

• Ouders/verzorgers informeren over en zaken afstemmen tijdens ouderavonden,
voorlichtingsavonden, e.d.

• Gesprekken met leerlingen in het kader van de lessituatie, leerlingbegeleiding en
het nemen van maatregelen bij het overtreden van regels indien het zaken betreft
die niet door de klassencoach opgelost kunnen worden.

• Wekelijks overleg op het gebied van (leerling)zorg.
• Observeren/signaleren van leerlingen en dit in Magister noteren.
• Oppakken van signalen rondom een leerling van collega’s.
• Afstemmen met de zorgcoördinator over inzet IOT en (zo nodig) de deelnemer IOT.
• (Zo nodig) deelnemer in gesprek met ouders/verzorgers of leerling bij zorgen.
• Gesprekspartner tijdens een meldcodetraject.
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Bij het voeren van sociaal veiligheidsbeleid is het essentieel dat we
weten hoe het gesteld is met de beleving van sociale veiligheid en
het welbevinden van leerlingen binnen de school. Vanuit de wet
‘Veiligheid op school’ is het een verplichting om de sociale

veiligheidsbeleving en de sociaal-emotionele ontwikkeling van
leerlingen te monitoren, waaronder ook het monitoren van
grensoverschrijdend gedrag en signalen van huiselijk geweld en/of
kindermishandeling. Om deze ontwikkeling te volgen maakt de
school gebruik van het leerlingvolgsysteem Magister.
De teamcoördinator is verantwoordelijk voor verschillende taken
rondom de monitoring van het welbevinden, deze
verantwoordelijkheden worden hieronder beschreven.

‘Gezond leven? Check ‘t even’
Door middel van de ‘Gezond leven? Check het even!’ 
gezondheidsvragenlijst monitort de jeugdverpleegkundige van de 
GGD het algemeen welbevinden van leerlingen éénmaal in de 

onderbouw en éénmaal in de bovenbouw. De vragen in de 
gezondheidsvragenlijst gaan onder andere over lichamelijke 
gezondheid, over hoe leerlingen zich voelen en over hun leefstijl. 

In de onderbouw worden alle leerlingen na het invullen van de 
vragenlijst door de jeugdverpleegkundige uitgenodigd voor een 

gesprek. Bovenbouw leerlingen kunnen uitgenodigd worden voor 

een gesprek, maar leerlingen kunnen ook zelf aangeven graag een
gesprek te willen. In het gesprek staat de vraag en behoefte van de 
leerling centraal. Het doel van deze gezondheidsmonitoring is om 
eventuele problemen in de ontwikkeling zo vroeg mogelijk te 

ontdekken. De jeugdverpleegkundige biedt leerlingen preventieve 
zorg, kijkt naar de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling 
van jongeren en heeft oog voor hun ontwikkelbehoeften. 
Eventueel kan de jeugdverpleegkundige leerlingen doorverwijzen 
naar passende zorg. 

De GGD verwerkt de uitslagen van de gezondheidsvragenlijst van 
de bovenbouw leerlingen anoniem en maakt een rapport voor de 

school. De antwoorden van de bovenbouw leerlingen worden 
afgezet tegen de gemiddelde cijfers in de regio Hollands Midden, 
zo ontstaat er een schoolprofiel. De GGD gaat vervolgens in 
gesprek met de jeugdverpleegkundige, de zorgcoördinator en de 
teamcoördinatoren, om de resultaten te bespreken. Dit kan 

mogelijk leiden tot aanknopingspunten voor de inrichting van het 
gezondheidsbeleid op school. 
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Naast de klassencoach en docenten, die voornamelijk contact
hebben met de leerlingen, heeft ook de teamcoördinator een

signalerende rol.

De teamcoördinator ziet gedurende de dag ook leerlingen en let
hierbij op zorgelijke signalen zoals opvallend gedrag, lichamelijke-
en uiterlijke verzorging, leerproblemen, fysieke klachten en/of
letsel, opvoeding en ontwikkelingsbedreigingen zoals
echtscheiding, huiselijk geweld en schulden.

Als de zorgen tot een vermoeden van kindermishandeling,
huiselijk geweld en/of acute onveiligheid leiden dan betrekt de
teamcoördinator de zorgcoördinator/aandachtsfunctionaris Veilig
Thuis en worden de stappen van de meldcode gevolgd (let op:
eergerelateerd geweld en disclosure vormen hier een uitzondering

op).
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Eergerelateerd geweld
Eergerelateerd geweld is de overkoepelende term voor alle vormen van
dwang, psychisch en fysiek geweld ter bescherming en herstel van de
familie-eer tegen de (vermeende) ‘eerschender’.
Eergerelateerd geweld is een verzamelnaam voor: bedreiging,
mishandeling, opsluiting, eermoord, trotsmoord, (gedwongen)
zelfmoord, verstoting, seksueel misbruik, genezingsrituelen en
bezweringen, verminking en besnijdenis.

Indien er een vermoeden is van eergerelateerd geweld wordt direct
overlegd met de aandachtsfunctionaris Veilig Thuis die vervolgens direct
contact opneemt met Veilig Thuis. Samen wordt bepaald wat
noodzakelijke vervolgstappen zijn.
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Disclosure
Een specifieke vorm van acute onveiligheid is ‘disclosure’. We spreken van
‘disclosure’ (ook wel onthulling genoemd) als leerlingen uit zichzelf een
schoolprofessional om hulp vragen bij huiselijk geweld of kindermishandeling, of
zich hierover uiten zonder hulp te vragen.
Dit betekent veelal dat de leerling een acute crisis ervaart en vreest voor de
veiligheid en/of het welzijn van zichzelf of gezinsleden. Het, zonder goede
voorbereiding, met ouder(s) bespreken van de geuite zorgen, kan ook leiden tot
(verergering van) situaties van acute of structurele onveiligheid.

Als er sprake is van ‘disclosure’ wordt direct overlegd met de aandachts-
functionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling die vervolgens direct contact
opneemt met Veilig Thuis. Samen wordt bepaald wat noodzakelijke
vervolgstappen zijn.
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Ook door de teamcoördinator worden alle signalen (zowel op
sociaal als op seksueel gebied) in Magister vastgelegd, waarbij de
volgende gegevens worden genoteerd:
• datum, plaats, situatie en overige aanwezigen (i.v.m. privacy

alleen initialen);
• welke signalen feitelijk worden geconstateerd (in omvang en 

aantal);

• contacten die over deze signalen hebben plaatsgevonden met 
leerling en/of ouders/verzorgers;

• afspraken die met betrokkenen zijn gemaakt om gedrag bij te 
sturen/te verbieden;

• stappen die worden genomen als afspraken niet worden 
nageleefd;

• aantekeningen over het verloop;
• hoe en wanneer ouders/verzorgers zijn geïnformeerd. 

Inzichtelijkheid voor ouders
Alle informatie wordt zo feitelijk mogelijk in het dossier 
opgenomen. Magister is inzichtelijk voor ouders/verzorgers en 
vormt de basis om met de leerling en ouders/verzorgers in 

gesprek te gaan. Wanneer ouders/verzorgers het niet eens zijn 
met wat in het dossier vermeld wordt, en kunnen ze aantonen dat 

er onjuistheden in het dossier staan dan mogen zij het dossier 

laten aanpassen. Kunnen ouders/verzorgers niet bewijzen dat er 
onjuistheden in het dossier staan dan hebben zij de mogelijkheid 
om hun zienswijze te laten toevoegen. Deze wordt door 
ouders/verzorgers schriftelijk aangeleverd en in Magister 
toegevoegd. 

Dossiervorming bij zorgen omtrent kindermishandeling en

huiselijk geweld
Signalen die kunnen duiden op kindermishandeling en/of huiselijk 
geweld worden door de teamcoördinator ook zorgvuldig 
genoteerd in Magister. Op het moment dat deze zorgen leiden tot 
een meldcodetraject dat wordt opgepakt door de zorgcoördinator, 
wordt de dossiervorming overgezet naar het dossier meldcode 
(buiten Magister). 
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Ook de teamcoördinator signaleert zorgen en bedreigingen bij
leerlingen. Om ervoor te zorgen dat er iets met deze signalen
gebeurt, bespreekt de teamcoördinator de signalen met collega’s.
Dit kan bijvoorbeeld met de klassencoach, die direct bij de leerling
betrokken is, maar ook met de zorgcoördinator, interne
zorgprofessionals of de directeur.

Ook vindt casuïstiekoverleg plaats, waarbij interne en externe
professionals door de zorgcoördinator bij elkaar worden gebracht
om de casus te bespreken. In dit overleg kunnen zowel een
analyse alsmede een plan van aanpak worden gevormd. De
gemaakte afspraken worden genoteerd in Magister.
Casuïstiekoverleg met interne professionals vindt meestal plaats in

het intern ondersteuningsteam (bestaande uit de zorgcoördinator,
de klassencoach en de teamcoördinator). Hierin wordt bepaald
welke basisondersteuning binnen de school kan worden geboden
aan de leerling (bijvoorbeeld schoolpsycholoog, remedial teacher,
counselor of een training BOF (beter omgaan met faalangst),
training BOP (beter omgaan met presenteren), training BOEV
(beter omgaan met examenvrees) of het inzetten van No Blame of
Meidenvenijn).

Overleg over zorgen omtrent kindermishandeling en huiselijk
geweld
Bij gesignaleerde zorg die mogelijk aanwijzing kan zijn van
kindermishandeling en/of huiselijk geweld overlegt de
teamcoördinator met de klassencoach en/of zorgcoördinator. Ook
dan wordt voorgaande werkwijze gehanteerd. Bij deze vorm van

gesignaleerde zorg kan ook de aandachtsfunctionaris Veilig Thuis
betrokken worden: deze heeft een adviserende rol in de
meldcode.

Overleg met
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Zorggesprekken met leerlingen
De teamcoördinator voert gesprekken met leerlingen bij
incidenten in de lessituatie of als een leerling de schoolregels
overtreedt (en dit niet door de klassencoach opgelost kan

worden). Dit gebeurt volgens het protocol grensoverschrijdend
gedrag. In het gesprek wordt samen met de leerling gezocht naar
oplossingen om dit gedrag te verminderen en worden hier
concrete afspraken over gemaakt. Na afloop van het gesprek
wordt er een verslag gemaakt en in Magister opgeslagen. Op het
moment dat de uitkomst van dit gesprek is dat de leerling
geschorst of verwijderd wordt, dan is de teamcoördinator degene
die dit aan de leerling mededeelt.

Ook wordt de teamcoördinator betrokken als er een IOT-overleg
(intern ondersteuningsteam, bestaande uit de zorgcoördinator, de
klassencoach en de teamcoördinator) wordt georganiseerd. Hierin
wordt bepaald welke basisondersteuning binnen de school kan

worden geboden aan de leerling (bijvoorbeeld schoolpsycholoog,
remedial teacher, counselor of een training BOF (beter omgaan
met faalangst), training BOP (beter omgaan met presenteren),

training BOEV (beter omgaan met examenvrees) of het inzetten
van No Blame of Meidenvenijn). Na dit overleg wordt de leerling

op de hoogte gesteld van de genomen beslissing.

Gesprek met leerlingen bij zorgen omtrent kindermishandeling
en huiselijk geweld
Als zorgen rondom een leerling duiden op een vermoeden van 
kindermishandeling en/of huiselijk geweld is hier door de 

klassencoach al met de leerling over gepraat. Op het moment dat 
de klassencoach het idee heeft dat de zorgen niet verminderen en 
dat de signalen blijven bestaan, pakt de zorgcoördinator het 
meldcodeproces over en gaat deze onder andere met de leerling 
in gesprek. Wanneer de zorgcoördinator dit wenselijk vindt, kan de 
teamcoördinator als gesprekspartner aansluiten bij dit gesprek. 
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De teamcoördinator heeft ook een taak in de reguliere
communicatie met ouders/verzorgers, zoals het informeren over
en afstemmen tijdens ouderavonden/ voorlichtingsavonden, e.d.

Zorggesprekken met ouders
De teamcoördinator voert gesprekken met ouders/verzorgers op
het moment dat de leerling grensoverschrijdend gedrag laat zien
en ouders/verzorgers volgens het protocol grensoverschrijdend
gedrag betrokken dienen te worden. In het gesprek wordt samen
met ouders/verzorgers gezocht naar oplossingen om dit gedrag te
verminderen en worden hier concrete afspraken over gemaakt. Na
afloop van het gesprek wordt er een verslag gemaakt en in

Magister opgeslagen. Ouders/verzorgers krijgen het verslag te zien
en kunnen dit ondertekenen. Als ze het oneens zijn met de inhoud
kunnen ze dit aangeven en tekenen voor ‘gezien’. Op het moment
dat de uitkomst van dit gesprek/deze gesprekken is dat de leerling
geschorst of verwijderd moet worden en ouders/verzorgers zijn

het hier niet mee eens, dan is de teamcoördinator degene die hier
met hen over in gesprek gaat.

Ook wordt de teamcoördinator betrokken als er een IOT-overleg
(intern ondersteuningsteam, bestaande uit de zorgcoördinator, de

klassencoach en de teamcoördinator) wordt georganiseerd. Hierin

wordt bepaald welke basisondersteuning binnen de school kan
worden geboden aan de leerling (bijvoorbeeld schoolpsycholoog,
remedial teacher, counselor of een training BOF/BOP/BOEV/No
Blame/Meidenvenijn). Na dit overleg worden de

ouders/verzorgers op de hoogte gesteld van de genomen
beslissing.

Gesprek met ouders/verzorgers bij zorgen omtrent
kindermishandeling en huiselijk geweld
Als zorgen rondom een leerling duiden op een vermoeden van 
kindermishandeling en/of huiselijk geweld, is hier door de 
klassencoach al met de leerling over gepraat. Op het moment dat 

de klassencoach het idee heeft dat de zorgen niet verminderen en 
dat de signalen blijven bestaan, pakt de zorgcoördinator het 
meldcodeproces over en gaat deze onder andere met de 
ouders/verzorgers in gesprek. Wanneer de zorgcoördinator dit 
wenselijk vindt, kan de teamcoördinator als gesprekspartner 

aansluiten bij dit gesprek. 
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Klik hier voor de 
Werkwijze Veilig Thuis

Klik hier voor de Wet 
meldcode & AVG

Klik hier voor de Wet 
meldcode

De meldcode is hieronder schematisch weergegeven. Klik op de personen om te lezen welke taken omtrent de 
meldcode bij hen zijn belegd en klik op de gekleurde cirkels hieronder om te lezen wat deze taken inhouden. 

Gesprek met 
leerlingen

Betrokken bij het melden 
bij Veilig Thuis

ACHTERGRONDINFORMATIE
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DE ROL VAN DE DOCENT & KLASSENCOACH IN DE MELDCODE

De docenten en klassencoaches dragen tijdens hun werkzaamheden

verantwoordelijkheid voor het welbevinden, de opvoeding en de
ontwikkeling van leerlingen en hebben daarom ook een rol in de
meldcode.

De rol van de docent in de meldcode
Binnen onze school zijn de docenten verantwoordelijk voor de
volgende stappen in de meldcode:
• het signaleren van zorgen in de ontwikkeling van leerlingen en/of

de opvoeding die ouders/verzorgers hanteren;
• het concretiseren van deze zorgen en hierover overleggen met

collega’s (bijvoorbeeld de klassencoach, aandachtsfunctionaris
Veilig Thuis of de zorgcoördinator);

• in gesprek gaan met de betreffende leerling* en samen zoeken

naar een oplossing om de zorgen te verminderen;
• de signalen, gesprekken en vervolgstappen vastleggen in Magister.

Op het moment dat het vermoeden van huiselijk geweld en/of

kindermishandeling blijft bestaan, draagt de docent de zorg over aan
de klassencoach (of wanneer nodig aan de zorgcoördinator).

De rol van de klassencoach in de meldcode
De klassencoach heeft dezelfde verantwoordelijkheden in de
meldcode als de docenten, maar gaat daarnaast ook in gesprek met
ouders/verzorgers om samen te werken aan een oplossing (dit doet
een docent in principe niet).

Als er na afstemming met de leerlingen en/of ouders/verzorgers geen
verbetering optreedt in signalen en het vermoeden van huiselijk
geweld en/of kindermishandeling toeneemt en/of er sprake is van
acute onveiligheid, draagt de klassencoach de zorg over aan de
zorgcoördinator. Deze doorloopt in afstemming met de klassencoach
de verdere stappen van de meldcode.

Voor alle taken rondom sociale veiligheid van de docent/klassencoach: ga terug naar de hoofdpagina en klik op docent of klassencoach. 

*Voor het gesprek met de leerling wordt de handreiking Participatie van Kinderen in de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gebruikt.

https://lvak.nl/downloads/Handreiking_Participatie_van_kinderen_in_de_Meldcode_huiselijk_geweld_en_kindermishandeling_2018.pdf
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ACHTERGRONDINFORMATIE

DE ROL VAN DE ZORGCOÖRDINATOR IN DE MELDCODE

Binnen een meldcodetraject is de zorgcoördinator degene die (in

samenwerking met collega’s) het meldcode doorloopt. De
zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de volgende taken rondom
de meldcode:
• herkent signalen die kunnen wijzen op ondersteuningsbehoeften;
• stelt een dossier meldcode op als een meldcodetraject in werking 

treedt;
• organiseert, voert en documenteert gesprekken met leerlingen en

ouders/verzorgers;
• maakt afspraken met leerlingen en ouders/verzorgers om de

veiligheid te herstellen;
• neemt, wanneer dit geadviseerd wordt door de

aandachtsfunctionaris Veilig Thuis, contact op met Veilig Thuis
voor advies of melding;

• voert procesmanagement op het moment dat de school overgaat
tot melding;

• evalueert het effect van de genomen acties met betrokkenen en
neemt indien gewenst opnieuw contact op met Veilig Thuis;

• handelt in een meldcodetraject conform AVG.

Voor alle taken rondom sociale veiligheid van de zorgcoördinator: ga terug naar de hoofdpagina en klik op zorgcoördinator. 
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DE ROL VAN DE AANDACHTSFUNCTIONARIS VEILIG THUIS IN DE MELDCODE

Binnen de school heeft de aandachtsfunctionaris Veilig Thuis een

adviserende rol rondom de meldcode en in meldcodetrajecten. De
aandachtsfunctionaris Veilig Thuis is verantwoordelijk voor de
volgende taken rondom de meldcode:
• Functioneren als vraagbaak binnen de school voor algemene

informatie over de meldcode en huiselijk geweld en
kindermishandeling en is daarmee interne coach voor de collega’s
op het gebied van:

• Signaleren: de aandachtsfunctionaris Veilig Thuis kan helpen om

tijdens het signaleren vooral te letten op feitelijke signalen, door

onder andere te werken met signalenlijsten;

• Gesprekken met leerlingen en ouders/verzorgers: de

aandachtsfunctionaris Veilig Thuis kan de klassencoach

begeleiden bij het voorbereiden van de gesprekken met

leerlingen en/of ouders/verzorgers over zorgelijke signalen

gerelateerd aan de meldcode. Indien nodig kan de

aandachtsfunctionaris Veilig Thuis, samen met de klassencoach,

afwegen of het nodig is dat een extra professional of de

zorgcoördinator aansluit bij het gesprek.

• Dossiervorming: de aandachtsfunctionaris Veilig Thuis helpt de

klassencoach/docent/OOP bij het feitelijk beschrijven van

signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld in Magister.

• Zorg dragen voor het actueel houden van kennis en expertise
betreffende de wet meldcode, huiselijk geweld en
kindermishandeling.

• Zorgen dat (nieuwe) docenten voldoende kennis hebben van het
onderwerp en zorgt dat het onderwerp geagendeerd blijft.

• Regelmatig evalueren van de werking van de meldcode om zo
nodig acties in gang te zetten om de toepassing van de meldcode
te optimaliseren.

• Adviseren over dossierontwikkeling, monitoring en verslaglegging
rondom de meldcode.

• Waken over de veiligheid van de leerling in het meldcodeproces bij
het nemen van beslissingen.

• Eventueel contact opnemen met Veilig Thuis voor advies.
• Toezien op AVG-conform handelen in meldcodetrajecten.

https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-05/signalenkm12tot18.pdf
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DE ROL VAN DE DIRECTEUR IN DE MELDCODE

De directeur heeft binnen een meldcodetraject vooral een 

ondersteunende rol voor de zorgcoördinator op het moment dat de 
zorgcoördinator overweegt een melding te doen/een melding doet bij 
Veilig Thuis. 

Daarnaast verstuurt de directeur jaarlijks de rapportage van de 
meldcodetrajecten aan de Coördinator Sociale Veiligheid van SCOPE.

Voor alle taken rondom sociale veiligheid van de directeur: ga terug naar de hoofdpagina en klik op directeur.
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De meldcode is hieronder schematisch weergegeven. Klik op de personen om te lezen welke taken omtrent de 
meldcode bij hen zijn belegd en klik op de gekleurde cirkels hieronder om te lezen wat deze taken inhouden. 

Klik hier voor de 
Werkwijze Veilig Thuis

Klik hier voor de Wet 
meldcode & AVG

Klik hier voor de Wet 
meldcode

ACHTERGRONDINFORMATIE

De docent en de klassencoach dragen verantwoordelijkheid voor het
signaleren van moeilijkheden rondom het welbevinden en de sociaal-

emotionele ontwikkeling van een leerling en voor het signaleren van
sociale onveiligheid in de klas. Door middel van observaties in de klas
signaleren zij deze moeilijkheden en gevoelens van (sociale)
onveiligheid. Daarnaast kan de klassencoach dit ook signaleren door
middel van de structurele monitoring (vragenlijsten en gesprekken).

De zorgen van een leerling kunnen samenhangen met een onveilige
thuissituatie. Zo kan het voorkomen dat een docent/klassencoach
signalen oppikt die kunnen duiden op kindermishandeling en/of
huiselijk geweld (bijvoorbeeld opvallend gedrag, verslechterde
lichamelijke en uiterlijke verzorging, leerproblemen, fysieke klachten
en letsel). Ook zonder duidelijke signalen bij een leerling kan het zijn
dat de docent/klassencoach een vermoeden heeft van huiselijk

geweld en/of kindermishandeling (bijvoorbeeld door gedrag van de
ouder/verzorger, een zorgelijke gezinssituatie of
ontwikkelingsbedreigingen zoals echtscheiding, huiselijk geweld en
schulden). De signalenlijst kindermishandeling 12-16 jaar kan
ondersteunen om de signalen overzichtelijk te krijgen.

Als de zorgen tot een vermoeden van kindermishandeling en/of 
huiselijk geweld of acute onveiligheid leiden, worden de stappen van 

de meldcode gevolgd (let op: eergerelateerd geweld en disclosure
vormen hier een uitzondering op). 

DOCENT & KLASSENCOACH

DE MELDCODE – SIGNALEREN

https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-05/signalenkm12tot18.pdf
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onveiligheid. Daarnaast kan de klassencoach dit ook signaleren door
middel van de structurele monitoring (vragenlijsten en gesprekken).

De zorgen van een leerling kunnen samenhangen met een onveilige
thuissituatie. Zo kan het voorkomen dat een docent/klassencoach
signalen oppikt die kunnen duiden op kindermishandeling en/of
huiselijk geweld (bijvoorbeeld opvallend gedrag, verslechterde
lichamelijke en uiterlijke verzorging, leerproblemen, fysieke klachten
en letsel). Ook zonder duidelijke signalen bij een leerling kan het zijn
dat de docent/klassencoach een vermoeden heeft van huiselijk

geweld en/of kindermishandeling (bijvoorbeeld door gedrag van de
ouder/verzorger, een zorgelijke gezinssituatie of
ontwikkelingsbedreigingen zoals echtscheiding, huiselijk geweld en
schulden). De signalenlijst kindermishandeling 12-16 jaar kan
ondersteunen om de signalen overzichtelijk te krijgen.

Als de zorgen tot een vermoeden van kindermishandeling en/of 
huiselijk geweld of acute onveiligheid leiden, worden de stappen van 

de meldcode gevolgd (let op: eergerelateerd geweld en disclosure
vormen hier een uitzondering op). 

DOCENT & KLASSENCOACH

DE MELDCODE – SIGNALEREN

Eergerelateerd geweld
Eergerelateerd geweld is de overkoepelende term voor alle vormen van
dwang, psychisch en fysiek geweld ter bescherming en herstel van de
familie-eer tegen de (vermeende) ‘eerschender’.
Eergerelateerd geweld is een verzamelnaam voor: bedreiging,
mishandeling, opsluiting, eermoord, trotsmoord, (gedwongen)
zelfmoord, verstoting, seksueel misbruik, genezingsrituelen en
bezweringen, verminking en besnijdenis.

Indien er een vermoeden is van eergerelateerd geweld wordt direct
overlegd met de aandachtsfunctionaris Veilig Thuis die vervolgens direct
contact opneemt met Veilig Thuis. Samen wordt bepaald wat
noodzakelijke vervolgstappen zijn.

https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-05/signalenkm12tot18.pdf
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De docent en de klassencoach dragen verantwoordelijkheid voor het
signaleren van moeilijkheden rondom het welbevinden en de sociaal-

emotionele ontwikkeling van een leerling en voor het signaleren van
sociale onveiligheid in de klas. Door middel van observaties in de klas
signaleren zij deze moeilijkheden en gevoelens van (sociale)
onveiligheid. Daarnaast kan de klassencoach dit ook signaleren door
middel van de structurele monitoring (vragenlijsten en gesprekken).

De zorgen van een leerling kunnen samenhangen met een onveilige
thuissituatie. Zo kan het voorkomen dat een docent/klassencoach
signalen oppikt die kunnen duiden op kindermishandeling en/of
huiselijk geweld (bijvoorbeeld opvallend gedrag, verslechterde
lichamelijke en uiterlijke verzorging, leerproblemen, fysieke klachten
en letsel). Ook zonder duidelijke signalen bij een leerling kan het zijn
dat de docent/klassencoach een vermoeden heeft van huiselijk

geweld en/of kindermishandeling (bijvoorbeeld door gedrag van de
ouder/verzorger, een zorgelijke gezinssituatie of
ontwikkelingsbedreigingen zoals echtscheiding, huiselijk geweld en
schulden). De signalenlijst kindermishandeling 12-16 jaar kan
ondersteunen om de signalen overzichtelijk te krijgen.

Als de zorgen tot een vermoeden van kindermishandeling en/of 
huiselijk geweld of acute onveiligheid leiden, worden de stappen van 

de meldcode gevolgd (let op: eergerelateerd geweld en disclosure
vormen hier een uitzondering op). 

DOCENT & KLASSENCOACH

DE MELDCODE – SIGNALEREN

Disclosure
Een specifieke vorm van acute onveiligheid is ‘disclosure’. We spreken van
‘disclosure’ (ook wel onthulling genoemd) als leerlingen uit zichzelf een
schoolprofessional om hulp vragen bij huiselijk geweld of kindermishandeling, of
zich hierover uiten zonder hulp te vragen.
Dit betekent veelal dat de leerling een acute crisis ervaart en vreest voor de
veiligheid en/of het welzijn van zichzelf of gezinsleden. Het, zonder goede
voorbereiding, met ouder(s) bespreken van de geuite zorgen, kan ook leiden tot
(verergering van) situaties van acute of structurele onveiligheid.

Als er sprake is van ‘disclosure’ wordt direct overlegd met de aandachts-
functionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling die vervolgens direct contact
opneemt met Veilig Thuis. Samen wordt bepaald wat noodzakelijke
vervolgstappen zijn.

https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-05/signalenkm12tot18.pdf
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ACHTERGRONDINFORMATIE

DE MELDCODE – OVERLEG MET COLLEGA’S

Als de zorgen tot een vermoeden van kindermishandeling en/of
huiselijk geweld of acute onveiligheid leiden, dan worden de stappen

van de meldcode gevolgd. Eén van die stappen is het overleg met
collega’s.

Overleg kan plaatsvinden met collega’s die de leerling ook zien of met
de zorgcoördinator. De docent kan daarnaast ook overleggen met de
klassencoach van de betreffende leerling of de aandachtsfunctionaris
Veilig Thuis kan gevraagd worden om mee te denken. De
aandachtsfunctionaris Veilig Thuis heeft een adviserende rol in de
meldcode en kan dus meedenken bij een vermoeden van huiselijk
geweld of kindermishandeling, als de docent/klassencoach een
gesprek met de leerling (of de ouders/verzorgers) wil voorbereiden of
als de docent/klassencoach niet weet hoe de signalen geregistreerd
moeten worden.

DOCENT & KLASSENCOACH
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ACHTERGRONDINFORMATIE

Als zorgen rondom de leerling duiden op een vermoeden van
kindermishandeling en/of huiselijk geweld gaat de

docent/klassencoach hier met de leerling over in gesprek. In dit
gesprek worden de signalen rondom de meldcode besproken, wordt
gevraagd of de leerling deze signalen herkent/erkent en wordt
wanneer mogelijk samen gezocht naar oplossingen. Voor tips met
betrekking tot de gespreksvoering met leerlingen over meldcode
signalen klik hier en klik vervolgens op ‘jongeren’.

DE MELDCODE – GESPREK MET LEERLINGEN

DOCENT & KLASSENCOACH

https://www.handelingsprotocol.nl/utrecht-vo-stap-3-gesprek-2/gespreksvoering
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ACHTERGRONDINFORMATIE

Deze stap in de meldcode wordt in principe alleen door de
klassencoach uitgevoerd.

Als zorgen rondom de leerling duiden op een vermoeden van
kindermishandeling en/of huiselijk geweld gaat de klassencoach hier,
na gesprek met de leerling, over in gesprek met de ouders/verzorgers
(tenzij er sprake is van eergerelateerd geweld of disclosure, dan vindt
eerst contact plaats van Veilig Thuis).

Het doel van dit gesprek is het bespreekbaar maken van signalen, het
gezamenlijk zoeken naar oplossingen om de zorgen te verminderen
en het maken van concrete afspraken. Klik hier voor tips met
betrekking tot de gespreksvoering met ouders/verzorgers over
meldcode signalen.

DE MELDCODE – GESPREK MET OUDERS/VERZORGERS

DOCENT & KLASSENCOACH

https://www.handelingsprotocol.nl/utrecht-vo-stap-3-gesprek-2/gespreksvoering
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Deze stap in de meldcode wordt in principe alleen door de
klassencoach uitgevoerd.

Als zorgen rondom de leerling duiden op een vermoeden van
kindermishandeling en/of huiselijk geweld gaat de klassencoach hier,
na gesprek met de leerling, over in gesprek met de ouders/verzorgers
(tenzij er sprake is van eergerelateerd geweld of disclosure, dan vindt
eerst contact plaats van Veilig Thuis).

Het doel van dit gesprek is het bespreekbaar maken van signalen, het
gezamenlijk zoeken naar oplossingen om de zorgen te verminderen
en het maken van concrete afspraken. Klik hier voor tips met
betrekking tot de gespreksvoering met ouders/verzorgers over
meldcode signalen.

DE MELDCODE – GESPREK MET OUDERS/VERZORGERS

DOCENT & KLASSENCOACH

Eergerelateerd geweld
Eergerelateerd geweld is de overkoepelende term voor alle vormen van
dwang, psychisch en fysiek geweld ter bescherming en herstel van de
familie-eer tegen de (vermeende) ‘eerschender’.
Eergerelateerd geweld is een verzamelnaam voor: bedreiging,
mishandeling, opsluiting, eermoord, trotsmoord, (gedwongen)
zelfmoord, verstoting, seksueel misbruik, genezingsrituelen en
bezweringen, verminking en besnijdenis.

Indien er een vermoeden is van eergerelateerd geweld wordt direct
overlegd met de aandachtsfunctionaris Veilig Thuis die vervolgens direct
contact opneemt met Veilig Thuis. Samen wordt bepaald wat
noodzakelijke vervolgstappen zijn.

https://www.handelingsprotocol.nl/utrecht-vo-stap-3-gesprek-2/gespreksvoering
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Deze stap in de meldcode wordt in principe alleen door de
klassencoach uitgevoerd.

Als zorgen rondom de leerling duiden op een vermoeden van
kindermishandeling en/of huiselijk geweld gaat de klassencoach hier,
na gesprek met de leerling, over in gesprek met de ouders/verzorgers
(tenzij er sprake is van eergerelateerd geweld of disclosure, dan vindt
eerst contact plaats van Veilig Thuis).

Het doel van dit gesprek is het bespreekbaar maken van signalen, het
gezamenlijk zoeken naar oplossingen om de zorgen te verminderen
en het maken van concrete afspraken. Klik hier voor tips met
betrekking tot de gespreksvoering met ouders/verzorgers over
meldcode signalen.

DE MELDCODE – GESPREK MET OUDERS/VERZORGERS

DOCENT & KLASSENCOACH

Disclosure
Een specifieke vorm van acute onveiligheid is ‘disclosure’. We spreken van
‘disclosure’ (ook wel onthulling genoemd) als leerlingen uit zichzelf een
schoolprofessional om hulp vragen bij huiselijk geweld of kindermishandeling, of
zich hierover uiten zonder hulp te vragen.
Dit betekent veelal dat de leerling een acute crisis ervaart en vreest voor de
veiligheid en/of het welzijn van zichzelf of gezinsleden. Het, zonder goede
voorbereiding, met ouder(s) bespreken van de geuite zorgen, kan ook leiden tot
(verergering van) situaties van acute of structurele onveiligheid.

Als er sprake is van ‘disclosure’ wordt direct overlegd met de aandachts-
functionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling die vervolgens direct contact
opneemt met Veilig Thuis. Samen wordt bepaald wat noodzakelijke
vervolgstappen zijn.

https://www.handelingsprotocol.nl/utrecht-vo-stap-3-gesprek-2/gespreksvoering
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ACHTERGRONDINFORMATIE

Als zorgen rondom de leerling duiden op een vermoeden van
kindermishandeling en/of huiselijk geweld dan worden deze signalen

beschreven in een dossier meldcode (buiten Magister). Als er nog
geen dossier meldcode is dan wordt deze door de zorgcoördinator
aangemaakt. In het dossier meldcode worden de volgende gegevens
genoteerd:
• Relevante en/of eerder gesignaleerde zorgen uit het 

leerlingvolgsysteem die duiden op (aanwijzingen voor/vermoeden 
van) kindermishandeling en/of huiselijk geweld. 

• De onderzoeken die met het oog daarop zijn gedaan en de 
uitkomsten daarvan.

• De gespreksverslagen van de gesprekken met leerlingen, 
ouders/verzorgers en de gemaakte afspraken.

• De inhoud van het overleg met collega's, andere beroepskrachten 
en/of instanties zoals Veilig Thuis.

• Alle andere stappen die in het kader van (het vermoeden van) 
kindermishandeling en huiselijk geweld zijn ondernomen. 

• Hoe de weging/inschatting van vermoedens van 
kindermishandeling en/of huiselijk geweld heeft plaatsgevonden. 

• Of er een (en zo ja welk) risicotaxatie instrument is gebruikt. 

Zo nodig worden alle gegevens in het dossier meldcode 
geobjectiveerd en geconcretiseerd. Tevens wordt in het 

leerlingvolgsysteem gezocht naar signalen die duiden op een 
onveilige gezinssituatie. Op die manier wordt er in kaart gebracht of 
er sprake is van een onveilige thuissituatie voor eventuele broertjes 
en/of zusjes.

Ook de gegevens die de signalen tegenspreken worden vastgelegd. 
Blijkt een vermoeden uiteindelijk onterecht, dan dient dit ook 
uitdrukkelijk te worden vermeld in het dossier meldcode.

DE MELDCODE – DOSSIER MELDCODE

ZORGCOÖRDINATOR
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ACHTERGRONDINFORMATIE

In de meeste situaties van een vermoeden van HGKM neemt de
zorgcoördinator direct contact op met de aandachtsfunctionaris Veilig

Thuis. Vervolgens nemen de zorgcoördinator en de
aandachtsfunctionaris Veilig Thuis contact op met Veilig Thuis om de
gesignaleerde zorg rondom de meldcode voor te leggen*. Dat kan op
basis van een concreet (al dan niet urgent) signaal en/of het
meldcodedossier. Indien de leerling en/of ouders/verzorgers hiervoor
(nog) geen toestemming gegeven hebben, kan dit geanonimiseerd.
Veilig Thuis weegt op basis van de informatie de ernst van de situatie
en geeft advies over gewenste vervolgstappen. Het kan zijn dat van
de betreffende zorg een dossier wordt gemaakt door Veilig Thuis. Een
dossier krijgt op dat moment geen persoonsgegevens, maar een
dossiernummer als uitgangspunt. De schoolnaam en contactpersoon
worden daarin vastgelegd evenals de adviezen en besproken
vervolgstappen van Veilig Thuis. Daarmee kan de zorgcoördinator

later op de casus terugkomen als er vervolgstappen zijn genomen
en/of adviezen (al dan niet) zijn opgevolgd. Dat maakt dat een
contact niet elke keer opnieuw opgestart hoeft te worden.

Daarnaast kan de zorgcoördinator bij gesignaleerde zorg die mogelijk
aanwijzing kan zijn van kindermishandeling en/of huiselijk geweld

verschillende (interne en externe) professionals raadplegen:
• De zorgcoördinator kan direct contact opnemen met interne

professionals (zoals de schoolpsycholoog of de counselor) of
externe professionals (zie sociale kaart).

• Ook kan casuïstiekoverleg met interne professionals plaatsvinden
middels het intern ondersteuningsteam (bestaande uit de
zorgcoördinator, de klassencoach en de teamcoördinator). Hierin
wordt bepaald welke basisondersteuning binnen de school kan
worden geboden aan de leerling.

• Als blijkt dat basisondersteuning niet voldoende is, wordt de
leerling besproken in het FlexZAT, waarin schoolmaatschappelijk
werk, jeugdgezondheidzorg, de onderwijsspecialist, betrokken
ouders/verzorgers, docenten en eventueel andere professionals

gezamenlijk (niet-urgente/langdurige) casussen bespreken en
concrete handelingsadviezen bepalen.

*Op het moment dat er concrete aanwijzingen voor onveiligheid van de betrokkenen zijn, wordt er ook gelijk contact opgenomen met Veilig Thuis. Dit is bijvoorbeeld het geval bij 
eergerelateerd geweld of disclosure.

ZORGCOÖRDINATOR

DE MELDCODE – OVERLEG MET PROFESSIONALS
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ACHTERGRONDINFORMATIE

In de meeste situaties van een vermoeden van HGKM neemt de
zorgcoördinator direct contact op met de aandachtsfunctionaris Veilig

Thuis. Vervolgens nemen de zorgcoördinator en de
aandachtsfunctionaris Veilig Thuis contact op met Veilig Thuis om de
gesignaleerde zorg rondom de meldcode voor te leggen*. Dat kan op
basis van een concreet (al dan niet urgent) signaal en/of het
meldcodedossier. Indien de leerling en/of ouders/verzorgers hiervoor
(nog) geen toestemming gegeven hebben, kan dit geanonimiseerd.
Veilig Thuis weegt op basis van de informatie de ernst van de situatie
en geeft advies over gewenste vervolgstappen. Het kan zijn dat van
de betreffende zorg een dossier wordt gemaakt door Veilig Thuis. Een
dossier krijgt op dat moment geen persoonsgegevens, maar een
dossiernummer als uitgangspunt. De schoolnaam en contactpersoon
worden daarin vastgelegd evenals de adviezen en besproken
vervolgstappen van Veilig Thuis. Daarmee kan de zorgcoördinator

later op de casus terugkomen als er vervolgstappen zijn genomen
en/of adviezen (al dan niet) zijn opgevolgd. Dat maakt dat een
contact niet elke keer opnieuw opgestart hoeft te worden.

Daarnaast kan de zorgcoördinator bij gesignaleerde zorg die mogelijk
aanwijzing kan zijn van kindermishandeling en/of huiselijk geweld

verschillende (interne en externe) professionals raadplegen:
• De zorgcoördinator kan direct contact opnemen met interne

professionals (zoals de schoolpsycholoog of de counselor) of
externe professionals (zie sociale kaart).

• Ook kan casuïstiekoverleg met interne professionals plaatsvinden
middels een intern ondersteuningsteam (bestaande uit de
zorgcoördinator, de klassencoach en de teamcoördinator). Hierin
wordt bepaald welke basisondersteuning binnen de school kan
worden geboden aan de leerling.

• Als blijkt dat basisondersteuning niet voldoende is, wordt de
leerling besproken in het FlexZAT, waarin schoolmaatschappelijk
werk, jeugdgezondheidzorg, de onderwijsspecialist, betrokken
ouders/verzorgers, docenten en eventueel andere professionals

gezamenlijk (niet-urgente/langdurige) casussen bespreken en
concrete handelingsadviezen bepalen.

ZORGCOÖRDINATOR

DE MELDCODE – OVERLEG MET PROFESSIONALS

*Op het moment dat er concrete aanwijzingen voor onveiligheid van de betrokkenen zijn, wordt er ook gelijk contact opgenomen met Veilig Thuis. Dit is bijvoorbeeld het geval bij 
eergerelateerd geweld of disclosure.

Eergerelateerd geweld
Eergerelateerd geweld is de overkoepelende term voor alle vormen van
dwang, psychisch en fysiek geweld ter bescherming en herstel van de
familie-eer tegen de (vermeende) ‘eerschender’.
Eergerelateerd geweld is een verzamelnaam voor: bedreiging,
mishandeling, opsluiting, eermoord, trotsmoord, (gedwongen)
zelfmoord, verstoting, seksueel misbruik, genezingsrituelen en
bezweringen, verminking en besnijdenis.

Indien er een vermoeden is van eergerelateerd geweld wordt direct
overlegd met de aandachtsfunctionaris Veilig Thuis die vervolgens direct
contact opneemt met Veilig Thuis. Samen wordt bepaald wat
noodzakelijke vervolgstappen zijn.
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ACHTERGRONDINFORMATIE

In de meeste situaties van een vermoeden van HGKM neemt de
zorgcoördinator direct contact op met de aandachtsfunctionaris Veilig

Thuis. Vervolgens nemen de zorgcoördinator en de
aandachtsfunctionaris Veilig Thuis contact op met Veilig Thuis om de
gesignaleerde zorg rondom de meldcode voor te leggen*. Dat kan op
basis van een concreet (al dan niet urgent) signaal en/of het
meldcodedossier. Indien de leerling en/of ouders/verzorgers hiervoor
(nog) geen toestemming gegeven hebben, kan dit geanonimiseerd.
Veilig Thuis weegt op basis van de informatie de ernst van de situatie
en geeft advies over gewenste vervolgstappen. Het kan zijn dat van
de betreffende zorg een dossier wordt gemaakt door Veilig Thuis. Een
dossier krijgt op dat moment geen persoonsgegevens, maar een
dossiernummer als uitgangspunt. De schoolnaam en contactpersoon
worden daarin vastgelegd evenals de adviezen en besproken
vervolgstappen van Veilig Thuis. Daarmee kan de zorgcoördinator

later op de casus terugkomen als er vervolgstappen zijn genomen
en/of adviezen (al dan niet) zijn opgevolgd. Dat maakt dat een
contact niet elke keer opnieuw opgestart hoeft te worden.

Daarnaast kan de zorgcoördinator bij gesignaleerde zorg die mogelijk
aanwijzing kan zijn van kindermishandeling en/of huiselijk geweld

verschillende (interne en externe) professionals raadplegen:
• De zorgcoördinator kan direct contact opnemen met interne

professionals (zoals de schoolpsycholoog of de counselor) of
externe professionals (zie sociale kaart).

• Ook kan casuïstiekoverleg met interne professionals plaatsvinden
middels een intern ondersteuningsteam (bestaande uit de
zorgcoördinator, de klassencoach en de teamcoördinator). Hierin
wordt bepaald welke basisondersteuning binnen de school kan
worden geboden aan de leerling.

• Als blijkt dat basisondersteuning niet voldoende is, wordt de
leerling besproken in het FlexZAT, waarin schoolmaatschappelijk
werk, jeugdgezondheidzorg, de onderwijsspecialist, betrokken
ouders/verzorgers, docenten en eventueel andere professionals

gezamenlijk (niet-urgente/langdurige) casussen bespreken en
concrete handelingsadviezen bepalen.

ZORGCOÖRDINATOR

DE MELDCODE – OVERLEG MET PROFESSIONALS

*Op het moment dat er concrete aanwijzingen voor onveiligheid van de betrokkenen zijn, wordt er ook gelijk contact opgenomen met Veilig Thuis. Dit is bijvoorbeeld het geval bij 
eergerelateerd geweld of disclosure.

Disclosure
Een specifieke vorm van acute onveiligheid is ‘disclosure’. We spreken van
‘disclosure’ (ook wel onthulling genoemd) als leerlingen uit zichzelf een
schoolprofessional om hulp vragen bij huiselijk geweld of kindermishandeling, of
zich hierover uiten zonder hulp te vragen.
Dit betekent veelal dat de leerling een acute crisis ervaart en vreest voor de
veiligheid en/of het welzijn van zichzelf of gezinsleden. Het, zonder goede
voorbereiding, met ouder(s) bespreken van de geuite zorgen, kan ook leiden tot
(verergering van) situaties van acute of structurele onveiligheid.

Als er sprake is van ‘disclosure’ wordt direct overlegd met de aandachts-
functionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling die vervolgens direct contact
opneemt met Veilig Thuis. Samen wordt bepaald wat noodzakelijke
vervolgstappen zijn.
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ACHTERGRONDINFORMATIE

Als zorgen rondom de leerling duiden op een vermoeden van
kindermishandeling en/of huiselijk geweld, is hier door de

docent/klassencoach al met de leerling over gesproken. Op het
moment dat de docent/klassencoach het idee heeft dat de zorgen
niet verminderen en dat de signalen blijven bestaan, pakt de
zorgcoördinator het meldcodeproces over. Dit betekent dat de
zorgcoördinator een dossier meldcode opstelt, in gesprek gaat met
de leerling en ouders/verzorgers, overlegt met interne/externe
professionals en overweegt of er een melding bij Veilig Thuis gedaan
moet worden. In dit proces wordt de zorgcoördinator ondersteund
door de aandachtsfunctionaris Veilig Thuis.

In het gesprek met de leerling* worden de zorgen besproken, wordt
informatie gegeven over het meldcodeproces en wordt aan de
leerling duidelijk gemaakt dat de school verplicht is om actie te

ondernemen op basis van de zorgen en signalen. Ook wordt in dit
gesprek de mening van de leerling gevraagd, waarbij de
zorgcoördinator afweegt in hoeverre deze mening meegenomen kan
worden in de vervolgstappen. De leerling wordt actief betrokken bij

de besluiten en vervolgstappen (bijvoorbeeld doorverwijzing naar
partijen in het sociaal domein of het doen van een melding bij Veilig

Thuis) en de leerling wordt uitgelegd waarom bepaalde beslissingen
en vervolgstappen worden genomen. Indien de leerling het niet eens
is met de besluiten/vervolgstappen legt de zorgcoördinator uit dat er
wordt gehandeld vanuit het belang van de leerling. Mocht de leerling
het daar nog steeds niet mee eens zijn dan wijst de zorgcoördinator
de leerling op zijn recht op klacht/verzet en bij wie hij daarvoor
terecht kan.
Tijdens het gesprek met de leerling kan de zorgcoördinator, naast de
aandachtsfunctionaris Veilig Thuis, ook ondersteund worden door de
teamcoördinator.

*Voor het gesprek met de leerling wordt de handreiking Participatie van Kinderen in de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gebruikt.

ZORGCOÖRDINATOR

DE MELDCODE – GESPREK MET LEERLINGEN

https://lvak.nl/downloads/Handreiking_Participatie_van_kinderen_in_de_Meldcode_huiselijk_geweld_en_kindermishandeling_2018.pdf
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ACHTERGRONDINFORMATIE

Als zorgen rondom de leerling duiden op een vermoeden van
kindermishandeling en huiselijk geweld, is hier door de klassencoach

al met de ouders/verzorgers over gesproken. Op het moment dat de
klassencoach het idee heeft dat de zorgen niet verminderen en dat
de signalen blijven bestaan, neemt de zorgcoördinator het
meldcodeproces over. In dit proces wordt de zorgcoördinator
ondersteund door de aandachtsfunctionaris Veilig Thuis.

Na het opstellen van het dossier meldcode en het gesprek met de
leerling gaat de zorgcoördinator met de ouders/verzorgers* in
gesprek. In dit gesprek worden de zorgen besproken, wordt
informatie gegeven over het meldcodeproces en wordt aan de
ouders/verzorgers duidelijk gemaakt dat de school verplicht is om
actie te ondernemen op basis van de zorgen en signalen. Doel van
het gesprek is om afspraken met ouders/verzorgers te maken over

hoe zij de thuissituatie kunnen verbeteren zodat de zorgen/signalen
van kindermishandeling en huiselijk geweld afnemen. Ook worden de
mogelijkheden van ondersteuning voor het gezin (intern of extern)
besproken (zie sociale kaart). Aan het eind van het gesprek met

ouders/verzorgers is duidelijk wat de vervolgstappen zijn en worden
deze uitgevoerd.

Als er niets verandert na het gesprek met ouders/verzorgers en/of
het inzetten van (interne of externe) hulp óf als het vermoeden van
kindermishandeling en huiselijk geweld blijft bestaan, doet de
zorgcoördinator een melding bij Veilig Thuis (zie afwegingskader voor
meer informatie). Als dit het geval is vindt een gesprek met
ouders/verzorgers plaats, waarin benoemd wordt dat er een melding
bij Veilig Thuis wordt gedaan en dat zij hierover schriftelijk bericht
ontvangen van Veilig Thuis.
Tijdens de gesprekken met ouders/verzorgers kan de zorgcoördinator,
naast de aandachtsfunctionaris Veilig Thuis, ook ondersteund worden
door de teamcoördinator.

*Als er concrete aanwijzingen zijn dat door het voeren van het gesprek de veiligheid van een van de betrokkenen in het geding zou kunnen komen, dan kan er van een gesprek met de 
ouders/verzorgers afgezien worden en zonder vooroverleg een melding worden gedaan. Dit is bijvoorbeeld het geval bij eergerelateerd geweld of disclosure

ZORGCOÖRDINATOR

DE MELDCODE – GESPREK MET OUDERS/VERZORGERS
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ACHTERGRONDINFORMATIE

Als zorgen rondom de leerling duiden op een vermoeden van
kindermishandeling en huiselijk geweld, is hier door de klassencoach

al met de ouders/verzorgers over gesproken. Op het moment dat de
klassencoach het idee heeft dat de zorgen niet verminderen en dat
de signalen blijven bestaan, neemt de zorgcoördinator het
meldcodeproces over. In dit proces wordt de zorgcoördinator
ondersteund door de aandachtsfunctionaris Veilig Thuis.

Na het opstellen van het dossier meldcode en het gesprek met de
leerling gaat de zorgcoördinator met de ouders/verzorgers* in
gesprek. In dit gesprek worden de zorgen besproken, wordt
informatie gegeven over het meldcodeproces en wordt aan de
ouders/verzorgers duidelijk gemaakt dat de school verplicht is om
actie te ondernemen op basis van de zorgen en signalen. Doel van
het gesprek is om afspraken met ouders/verzorgers te maken over

hoe zij de thuissituatie kunnen verbeteren zodat de zorgen/signalen
van kindermishandeling en huiselijk geweld afnemen. Ook worden de
mogelijkheden van ondersteuning voor het gezin (intern of extern)
besproken (zie sociale kaart). Aan het eind van het gesprek met

ouders/verzorgers is duidelijk wat de vervolgstappen zijn en worden
deze uitgevoerd.

Als er niets verandert na het gesprek met ouders/verzorgers en/of
het inzetten van (interne of externe) hulp óf als het vermoeden van
kindermishandeling en huiselijk geweld blijft bestaan, doet de
zorgcoördinator een melding bij Veilig Thuis (zie afwegingskader voor
meer informatie). Als dit het geval is vindt een gesprek met
ouders/verzorgers plaats, waarin benoemd wordt dat er een melding
bij Veilig Thuis wordt gedaan en dat zij hierover schriftelijk bericht
ontvangen van Veilig Thuis.
Tijdens de gesprekken met ouders/verzorgers kan de zorgcoördinator,
naast de aandachtsfunctionaris Veilig Thuis, ook ondersteund worden
door de teamcoördinator.

ZORGCOÖRDINATOR

DE MELDCODE – GESPREK MET OUDERS/VERZORGERS

*Als er concrete aanwijzingen zijn dat door het voeren van het gesprek de veiligheid van een van de betrokkenen in het geding zou kunnen komen, dan kan er van een gesprek met de 
ouders/verzorgers afgezien worden en zonder vooroverleg een melding worden gedaan. Dit is bijvoorbeeld het geval bij eergerelateerd geweld of disclosure

Eergerelateerd geweld
Eergerelateerd geweld is de overkoepelende term voor alle vormen van
dwang, psychisch en fysiek geweld ter bescherming en herstel van de
familie-eer tegen de (vermeende) ‘eerschender’.
Eergerelateerd geweld is een verzamelnaam voor: bedreiging,
mishandeling, opsluiting, eermoord, trotsmoord, (gedwongen)
zelfmoord, verstoting, seksueel misbruik, genezingsrituelen en
bezweringen, verminking en besnijdenis.

Indien er een vermoeden is van eergerelateerd geweld wordt direct
overlegd met de aandachtsfunctionaris Veilig Thuis die vervolgens direct
contact opneemt met Veilig Thuis. Samen wordt bepaald wat
noodzakelijke vervolgstappen zijn.
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Als zorgen rondom de leerling duiden op een vermoeden van
kindermishandeling en huiselijk geweld, is hier door de klassencoach

al met de ouders/verzorgers over gesproken. Op het moment dat de
klassencoach het idee heeft dat de zorgen niet verminderen en dat
de signalen blijven bestaan, neemt de zorgcoördinator het
meldcodeproces over. In dit proces wordt de zorgcoördinator
ondersteund door de aandachtsfunctionaris Veilig Thuis.

Na het opstellen van het dossier meldcode en het gesprek met de
leerling gaat de zorgcoördinator met de ouders/verzorgers* in
gesprek. In dit gesprek worden de zorgen besproken, wordt
informatie gegeven over het meldcodeproces en wordt aan de
ouders/verzorgers duidelijk gemaakt dat de school verplicht is om
actie te ondernemen op basis van de zorgen en signalen. Doel van
het gesprek is om afspraken met ouders/verzorgers te maken over

hoe zij de thuissituatie kunnen verbeteren zodat de zorgen/signalen
van kindermishandeling en huiselijk geweld afnemen. Ook worden de
mogelijkheden van ondersteuning voor het gezin (intern of extern)
besproken (zie sociale kaart). Aan het eind van het gesprek met

ouders/verzorgers is duidelijk wat de vervolgstappen zijn en worden
deze uitgevoerd.

Als er niets verandert na het gesprek met ouders/verzorgers en/of
het inzetten van (interne of externe) hulp óf als het vermoeden van
kindermishandeling en huiselijk geweld blijft bestaan, doet de
zorgcoördinator een melding bij Veilig Thuis (zie afwegingskader voor
meer informatie). Als dit het geval is vindt een gesprek met
ouders/verzorgers plaats, waarin benoemd wordt dat er een melding
bij Veilig Thuis wordt gedaan en dat zij hierover schriftelijk bericht
ontvangen van Veilig Thuis.
Tijdens de gesprekken met ouders/verzorgers kan de zorgcoördinator,
naast de aandachtsfunctionaris Veilig Thuis, ook ondersteund worden
door de teamcoördinator.
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DE MELDCODE – GESPREK MET OUDERS/VERZORGERS

*Als er concrete aanwijzingen zijn dat door het voeren van het gesprek de veiligheid van een van de betrokkenen in het geding zou kunnen komen, dan kan er van een gesprek met de 
ouders/verzorgers afgezien worden en zonder vooroverleg een melding worden gedaan. Dit is bijvoorbeeld het geval bij eergerelateerd geweld of disclosure

Disclosure
Een specifieke vorm van acute onveiligheid is ‘disclosure’. We spreken van
‘disclosure’ (ook wel onthulling genoemd) als leerlingen uit zichzelf een
schoolprofessional om hulp vragen bij huiselijk geweld of kindermishandeling, of
zich hierover uiten zonder hulp te vragen.
Dit betekent veelal dat de leerling een acute crisis ervaart en vreest voor de
veiligheid en/of het welzijn van zichzelf of gezinsleden. Het, zonder goede
voorbereiding, met ouder(s) bespreken van de geuite zorgen, kan ook leiden tot
(verergering van) situaties van acute of structurele onveiligheid.

Als er sprake is van ‘disclosure’ wordt direct overlegd met de aandachts-
functionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling die vervolgens direct contact
opneemt met Veilig Thuis. Samen wordt bepaald wat noodzakelijke
vervolgstappen zijn.
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ACHTERGRONDINFORMATIE

Op basis van voorgaande stappen beslist de zorgcoördinator (in
samenwerking met de aandachtsfunctionaris Veilig Thuis en/of de

directeur) of er een melding gedaan moet worden bij Veilig Thuis én
of er hulp kan worden geboden/georganiseerd voor de leerling/het
gezin.

Het is wettelijk verplicht de meldcode te volgen en je daarbij aan de
onderstaande meldnormen te houden:
• Meldnorm 1: Er wordt gemeld in alle gevallen van acute

onveiligheid en/of structurele onveiligheid.
• Meldnorm 2: Er wordt (ook) gemeld als de school meent dat zij, 

gelet op de competenties, de verantwoordelijkheden en de 
professionele grenzen, in onvoldoende mate effectieve hulp kan 
bieden of kan organiseren. 

• Meldnorm 3: Er wordt (ook) gemeld als de school die hulp biedt of 
organiseert constateert dat de onveiligheid niet stopt of zich 

herhaalt.

Alle schoolprofessionals zijn verplicht zich aan de drie meldnormen te
houden en de afweging die zij hierin maken goed vast te leggen in het
dossier meldcode.

Het afwegingskader
Deze drie meldnormen zijn vertaald in vijf afwegingsvragen, die in het
afwegingskader staan. Het afwegingskader ondersteunt de
zorgcoördinator bij het maken van deze afwegingen en zorgt ervoor
dat eventuele vervolgstappen in de juiste volgorde worden genomen.

Veiligheid Hulp ResultaatHulp
accepteren

Vermoeden

ZORGCOÖRDINATOR

WEGEN ZORG - HET AFWEGINGSKADER
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ZORG MONITOREN

Nadat het afwegingskader is doorlopen, zijn er diverse uitkomsten
mogelijk. Het meldcodedossier kan zijn afgesloten, er kan hulp

worden georganiseerd of er kan een melding worden gedaan bij
Veilig Thuis. De betrokken docenten/klassencoaches blijven dan nog
steeds verantwoordelijk voor het signaleren van
ontwikkelingsbedreigingen en het bespreken van deze signalen met
ouders/verzorgers en (externe) professionals.
Als er in de eerste plaats geen melding bij Veilig Thuis is gedaan blijft
monitoren belangrijk. Er kunnen later immers signalen ontstaan
waardoor de meldcode alsnog verder doorlopen moet worden.
Ook wanneer er al wel een melding bij Veilig Thuis is gedaan, is het
van belang om te blijven monitoren met het oog op nieuwe signalen
of toename van bestaande signalen. Daarbij kan het van belang zijn
om eventuele nieuwe zorg (weer) te bespreken met

ouders/verzorgers, deze kenbaar te maken aan betrokken
hulpverleners en/of te melden bij Veilig Thuis. Dit kan dus tot een

tweede melding leiden, waarbij het Veilig Thuis opnieuw de
verantwoordelijkheid heeft om de zaak te onderzoeken.
Met deze werkwijze wordt monitoring een cyclisch proces, ongeacht
het stadium van het meldcodetraject.
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De Wet meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (algemeen)

Voor het onderwijs is de wet meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
van kracht. Deze wet stelt het gebruik van een meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling verplicht voor alle professionals die met jeugdigen en
opvoeders werken.

Het proces in stappen
De meldcode ondersteunt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld

en/of kindermishandeling en acute of structurele onveiligheid.
Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals welke vervolgstappen ze
moeten nemen.

Stap 1: Signalen in kaart brengen
Stap 2: Overleg met de aandachtsfunctionaris Veilig Thuis en/of externe

professionals
Stap 3: Gesprek met ouders/verzorgers
Stap 4: Wegen van huiselijk geweld en kindermishandeling door de
aandachtsfunctionaris Veilig Thuis en directeur

Op basis van stap 1 t/m 3 hebben de aandachtsfunctionaris Veilig Thuis en de
directeur:

• een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling?

• een vermoeden van acute of structurele onveiligheid?

Als de zorgen zijn weggenomen, wordt de meldcode afgesloten en het dossier

meldcode bijgewerkt. Is er nog steeds een vermoeden van kindermishandeling
of huiselijk geweld, dan wordt in stap 5 een beslissing over melden en
hulpverlenen genomen.

Stap 5: Neem twee beslissingen
• Al dan niet doen van een melding bij Veilig Thuis.
• Al dan niet zelf hulp bieden of het organiseren hiervan. Hierover dient

overleg met Veilig Thuis plaats te vinden.

De twee beslissingen in stap 5 worden genomen op basis van de drie
onderstaande meldnormen:
Meldnorm 1: Er wordt gemeld in alle gevallen van acute onveiligheid en/of

structurele onveiligheid.

Meldnorm 2: Er wordt (ook) gemeld als de school meent dat zij, gelet op de
competenties, de verantwoordelijkheden en de professionele
grenzen, in onvoldoende mate effectieve hulp kan bieden of kan
organiseren.

Meldnorm 3: Er wordt (ook) gemeld als de school die hulp biedt of
organiseert constateert dat de onveiligheid niet stopt of zich
herhaalt.

Om zorgprofessionals te begeleiden in de afwegingen in stap 4 en 5 is het
afwegingskader ontwikkeld. In deze interactieve PDF hebben we dit
afwegingskader visueel weergegeven in het meldcodeschema.
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Wij werken volgens de privacywetgeving (AVG). De AVG stelt dat organisaties
inzichtelijk maken hoe ze invulling geven aan privacy-gerelateerde onderwerpen.
Hieronder worden privacyaspecten omtrent sociale veiligheid en de wet meldcode
toegelicht die voor school van kracht zijn.

De AVG vormt een algemeen kader dat regels en richtlijnen geeft aan organisaties
omtrent het verwerken, gebruiken, delen en bewaren van gegevens. De wet
meldcode verplicht scholen om signalen te verzamelen en stappen te ondernemen

als er zorgelijke signalen zijn rondom leerlingen en hun gezin. Naast de AVG
behouden scholen daarmee het recht om een dossier aan te leggen, te delen en te
bewaren waarin privacygevoelige informatie staat over leerlingen en hun gezin,
mits de inhoud recht doet aan de inhoudelijke zorgplicht van school.

Communicatie met ouders/verzorgers
We werken samen met ouders/verzorgers aan het creëren van een veilige
opvoedomgeving. Als er signalen zijn omtrent opvoeding, ontwikkeling en
omgeving die een veilige ontwikkeling in de weg (kunnen) staan worden deze actief
besproken met ouders/verzorgers.

Dossiervorming

Signalen leggen we (na deze met leerlingen en/of ouders/verzorgers te hebben

besproken) vast in het dossier meldcode om de ontwikkeling te kunnen volgen.

We werken met een logboek voor signalen om dossiervorming rondom de
meldcode planmatig en professioneel te laten verlopen. Genoteerd worden de
datum, aanwezigen, locatie, inhoud en signaleerder van de zorg, betrokkenen
(AVG-conform) en (SMART) gemaakte vervolgafspraken.
Ouders/verzorgers en leerlingen hebben altijd het recht om het dossier meldcode

in te zien. Ze mogen informatie in het dossier laten aanpassen, verbeteren of
verwijderen als deze aantoonbaar onjuist is. In een schriftelijk verzoek kunnen ze
aan school aangeven welke wijzigingen ze door willen laten voeren. Binnen 4
weken na ontvangst geeft de school schriftelijk reactie. Wanneer er sprake is van
een weigering moet deze gemotiveerd worden.

Collegiale samenwerking
Binnen school bewegen leerlingen zich op verschillende plekken gedurende de

week. Ze volgen lessen in de klas, spelen buiten, krijgen gymles, gaan op excursie
en/of ze volgen buitenschoolse activiteiten.
Dit maakt dat elke leerling dagelijks met verschillende schoolprofessionals in
contact komt. Binnen school heeft elke schoolprofessional volgens de wet

meldcode een signaleringsverantwoordelijkheid. Signalen met betrekking tot een
leerling worden door de klassencoach van deze leerling verwerkt in het
leerlingvolgsysteem. Hierbij kan gedacht worden aan signalen van opvallend
(grensoverschrijdend) gedrag, signalen omtrent mishandeling en/of
oudergesprekken. Mocht een andere schoolprofessional dan de klassencoach van
de leerling een signaal oppikken dan heeft hij de verantwoordelijkheid om het
signaal te bespreken met de klassencoach, zodat deze het signaal kan verwerken in
het leerlingvolgsysteem. Elk signaal is te herleiden naar de schoolprofessional die

het signaal heeft afgegeven. Het leerlingvolgsysteem is eveneens toegankelijk voor

de directeur en zorgcoördinator van school.

Anoniem overleg
Als de aandachtsfunctionaris Veilig Thuis meervoudige signalen heeft ontvangen
over een leerling kan hij de zorg desgewenst overleggen met Veilig Thuis. Deze
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organisatie heeft de wettelijke taak om organisaties en burgers te adviseren en om
meldingen omtrent kindermishandeling te verzamelen en onderzoeken. Indien
wenselijk kan school deze zorg ook anoniem voorleggen. Veilig Thuis maakt dan
wel een dossier aan. Dat wordt echter voorzien van een codering, meestal op naam
van de adviesvrager of nummer. Zo is een eerdere melding wel terug te vinden,

maar kan deze niet naar een leerling worden herleid. Voor anoniem overleg kan
een gegronde reden zijn zoals de angst voor intimiderende of gewelddadige
reacties van ouders/verzorgers naar hun kind of naar schoolprofessionals, of omdat
de schoolprofessional nog aan het begin van de meldcode staat en graag wil dat
Veilig Thuis meedenkt over welke vragen gesteld moeten worden. Over een
anonieme adviesvraag hoeft de aandachtsfunctionaris Veilig Thuis
ouders/verzorgers dus ook niet in te lichten.

Onderzoek vanuit Veilig Thuis
Het kan voorkomen dat een andere organisatie of burger een melding doet bij
Veilig Thuis. Veilig Thuis kan dan contact opnemen met school. De wet stelt dat
school informatie uit Magister mag verstrekken aan Veilig Thuis, ongeacht of
ouders/verzorgers/leerlingen hier wel of geen instemming gegeven hebben. Veilig

Thuis geeft zelf aan of zij beschikt over instemming van direct betrokkenen. De
instemming zal, indien aanwezig, worden opgenomen in Magister. Indien een
instemming van ouders/verzorgers ontbreekt zal onze school zorgvuldig afwegen
welke gevolgen het verstrekken van informatie kan hebben voor de leerling en de
samenwerking tussen ouders/verzorgers en school. Vanzelfsprekend richt de
afweging zich op hetgeen het welbevinden van de leerling ten goede komt.

Melden
Indien er acute en/of bedreigende signalen zijn (zoals letsel of psychische schade
bij een leerling) en/of sprake is van acute en/of structurele onveiligheid moet

school dit melden bij Veilig Thuis. Een melding wordt in principe altijd met
ouders/verzorgers/leerling besproken. Hierbij wordt uitgelegd dat school hiertoe
wettelijk verplicht is, in het belang van de leerling.
Indien er grote zorg bestaat over de fysieke of psychische veiligheid van de leerling
of de schoolprofessionals hoeven ouders/verzorgers niet ingelicht te worden dat er

een melding gedaan wordt. School kan dan ook een anonieme melding doen. Dit is
echter eerder een uitzondering dan regel.

Samenwerking tussen onze organisatie en andere organisaties
Onze school werkt samen met andere organisaties zoals Centrum voor Jeugd en
Gezin, Sociaal Team Jeugd, huisartsen, Passend Onderwijs, en GGZ-instellingen.
Deze organisaties ondersteunen ons in onze pedagogische opdracht.

Samenwerking met partners maakt dat we specialistisch advies in kunnen winnen
waarmee schoolprofessionals ondersteund worden in hun werk en waarmee
mogelijk aanvullende ondersteuning kan worden ingezet.

Om echter met deze organisaties over een leerling te kunnen overleggen hebben
we toestemming van ouders/verzorgers nodig.

Aan deze toestemming zijn 4 voorwaarden verbonden:
• de toestemming moet gericht gegeven worden;
• voor ouders/verzorgers moet duidelijk zijn waarvoor de toestemming nodig is;
• voor ouders/verzorgers moet duidelijk zijn wie de informatie geeft;
• voor ouders/verzorgers moet duidelijk zijn wie de informatie ontvangt.

Pas als deze voorwaarden voor ouders/verzorgers duidelijk zijn en ze hiermee

instemmen kunnen gegevens uitgewisseld worden. Uitzondering op de regel is
het eenzijdig aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring bij
het samenwerkingsverband.
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Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en
kindermishandeling. Bij zorgen over de veiligheid of thuissituatie van een leerling
kan school, zoals beschreven in de wet meldcode Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling, advies vragen of een melding doen bij Veilig Thuis.
De werkwijze van Veilig Thuis wordt in dit document beschreven.

Advies vragen bij Veilig Thuis

Veilig Thuis kan in elke stap van de meldcode gebeld worden door de
zorgcoördinator/aandachtsfunctionaris Veilig Thuis voor advies. Veilig Thuis zal dan
adviseren over de te nemen stappen en ondersteunen in het maken van een
afweging over ‘wel’ of ‘niet’ melden. Veilig Thuis adviseert bijvoorbeeld hoe de
onveiligheid besproken kan worden met de leerling en ouders/verzorgers, wat de
mogelijkheden voor de zorgcoördinator/aandachtsfunctionaris Veilig Thuis zijn om

zelf de veiligheid te herstellen en welke externe professionals bij dit proces
betrokken kunnen worden. Daarnaast zal Veilig Thuis de wettelijk te nemen
stappen op basis van de wet meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en
het afwegingskader doornemen.

Het vragen van advies kan op anonieme basis; de naam van de leerling en/of het
gezin hoeft niet benoemd te worden. De zorgcoördinator blijft bij een adviesvraag

zelf verantwoordelijk voor de voortgang van de casus.

Een melding doen bij Veilig Thuis
De zorgcoördinator doet in samenspraak met de directeur de melding bij Veilig
Thuis. Dit is dan al met de betrokken leerling en ouders/verzorgers besproken.
Veilig Thuis registreert de gemelde zorgen over de vermoedens van huiselijk
geweld en kindermishandeling, de acute/structurele onveiligheid en de
persoonsgegevens van de direct betrokkenen. De werkwijze van Veilig Thuis is
hieronder schematisch weergegeven.
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Veiligheidsbeoordeling
Veilig Thuis beoordeelt via een ‘veiligheidsbeoordeling’ op welke wijze de melding
afgehandeld wordt. Per melding bekijkt Veilig Thuis wat er nodig is om de veiligheid
te herstellen en welke hulpverlening er nodig is. Deze vraag stellen ze ook aan de
zorgcoördinator en/of directeur.

Na een melding neemt Veilig Thuis binnen vijf werkdagen een besluit over welke
vervolgstappen gezet moeten worden en wie verantwoordelijk wordt gemaakt voor

het zetten van de vervolgstappen.

Als de veiligheidsbeoordeling is afgesloten krijgt de melder terugkoppeling dat de
melding is opgepakt (en overgedragen aan..) of er dat Veilig Thuis zelf een dienst
inzet. Indien nodig (en mogelijk) overlegt Veilig Thuis met de melder over de te
nemen vervolgstappen. Het kan zijn dat Veilig Thuis vindt dat de melder nog aan
zet is, of een belangrijke rol heeft in het vervolg.

De mogelijke vervolgstappen die Veilig Thuis op basis van deze
veiligheidsbeoordeling neemt zijn als volgt:

Einde bemoeienis Veilig Thuis
Veilig Thuis stopt de bemoeienis als er geen sprake is van een redelijk vermoeden

van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, of van onveiligheid binnen het

gezin.

Overdracht na veiligheidsbeoordeling
Doel: snel en zorgvuldig overdragen van het zicht op veiligheid, gericht op
duurzame veiligheid en herstel van schade.

Voorwaarden en vervolg
Doel: zorgen voor directe veiligheid van alle direct betrokkenen met behulp van
veiligheidsvoorwaarden, gericht op veiligheidsborging en herstel van de opgelopen
schade.

De veiligheidsvoorwaarden worden door Veilig Thuis overgedragen aan
ketenpartners, die op basis hiervan veiligheids-, hulpverlenings- en herstelplannen
maken die moeten leiden tot stabiele veiligheid. De veiligheidsvoorwaarden
vormen ook de basis van de monitor van Veilig Thuis waarbij gevolgd wordt of het
daadwerkelijk veilig wordt, en blijft, in het gezin.

Veilig Thuis doet zelf onderzoek
Doel: bevestigen of weerleggen van het vermoeden van huiselijk geweld en/of
kindermishandeling en indien nodig het inzetten van de juiste ondersteuning en
hulpverlening.

Monitoren

Doel: controleren of de gemaakte voorwaarden worden nagekomen en of de

voorwaarden veiligheid en herstel van opgelopen schade oplevert (periode van
gemiddeld anderhalf jaar).

Werkwijze Veilig Thuis (2/3)
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School als informant
De zorgcoördinator kan door Veilig Thuis benaderd worden met de vraag om
informatie. Veilig Thuis gebruikt de informatie om de concreet onveilige situaties
vast te stellen, veiligheidsvoorwaarden te kunnen opstellen, mogelijk huiselijk
geweld en/of kindermishandeling te weerleggen/bevestigen (bij de dienst
Onderzoek) en in te schatten wat er nodig is om de veiligheid te herstellen.
Veilig Thuis heeft voorafgaand aan het bevragen van de school aan
ouders/verzorgers om instemming gevraagd. Indien er geen instemming is

gegeven, informeert Veilig Thuis de school over zijn recht om, ondanks hun
beroepsgeheim, ook zonder instemming van betrokkenen informatie aan Veilig
Thuis te verstrekken.
De school kan mondeling, telefonisch en ook schriftelijk om informatie worden
gevraagd. Dit laatste gebeurt met een standaard vragenlijst. Bij mondelinge of
telefonische informatieverstrekking stuurt Veilig Thuis het verslag van het gesprek
op naar de professional om de inhoud te laten accorderen. In het dossier van Veilig
Thuis wordt opgenomen of de informatie al dan niet geaccordeerd is door de
betrokken professional.

Terugkoppeling van Veilig Thuis
Veilig Thuis verstrekt de professionele melder de feedback die noodzakelijk is voor
een goede uitoefening van hun taken en bevoegdheden. De feedback bestaat uit

de volgende gegevens:
 of Veilig Thuis een vervolgtraject start (zoals benoemd bij ‘overdracht na

veiligheidsbeoordeling’ óf Veilig Thuis heeft zelf een dienst inzet);

 bij de inzet van een vervolgtraject: de gegevens over de overdrachtspartijen;
 als de melder een rol speelt in het vervolg, draagt Veilig Thuis ook de

veiligheidsvoorwaarden en de afspraken over het monitoren over.

Veilig Thuis register
Sinds 1 januari 2019 bestaat het Veilig Thuis register. De Veilig Thuis organisaties
leggen een landelijk Veilig Thuis register aan. Dat maakt het mogelijk bij alle
meldingen na te gaan of een gezin of huishouden eerder gemeld is bij een andere

Veilig Thuis in Nederland.
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De Meldcode is hieronder schematisch weergegeven. Klik op de personen om te lezen welke taken omtrent de 
meldcode bij hen zijn belegd en klik op de gekleurde cirkels hieronder om te lezen wat deze taken inhouden. 

Klik hier voor de 
Werkwijze Veilig Thuis

Klik hier voor de Wet 
meldcode & AVG

Klik hier voor de Wet 
meldcode

ACHTERGRONDINFORMATIE

Vermoeden Veiligheid Hulp Resultaat

Vermoeden
Heb je op basis van het dossier meldcode, (eventueel) overleg met externe
professionals en het gesprek met ouders/verzorgers een vermoeden van huiselijk
geweld en/of kindermishandeling?

• NEE: leg het vast in het dossier meldcode en sluit deze. Blijf de zorg monitoren en
organiseer eventueel hulp voor de zorg die leeft.

• JA: ik heb een sterk vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De
directeur van mijn school is op de hoogte. Ga verder naar de volgende afweging:

Veiligheid.

Hulp
accepteren
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Vermoeden Veiligheid

Veiligheid
Op basis van de stappen van de meldcode schatten wij als school in dat er sprake is
van acute en/of structurele onveiligheid:

• NEE: Ga verder naar de volgende afweging: Hulp
• (de afwegingen hierna worden met Veilig Thuis doorlopen)

• JA of twijfel: doe direct melding bij Veilig Thuis
Omdat er sprake is van een vermoeden van acute en/of structurele onveiligheid
kan in deze stap naast het contact met Veilig Thuis ook contact op worden
genomen met het Crisis Interventie Team.

De meldcode stopt niet bij een melding/overdracht naar hulpverlening. School houdt zelf contact

met de leerling om hem te steunen en te helpen om gevoelens van stress te verminderen.

Hulp ResultaatHulp
accepteren

https://veiligthuis.nl/
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Veiligheid
Op basis van de stappen van de meldcode schatten wij als school in dat er sprake is
van acute en/of structurele onveiligheid:

• NEE: Ga verder naar de volgende afweging: Hulp
• (De afwegingen hierna worden met Veilig Thuis doorlopen)

• JA of twijfel: doe direct melding bij Veilig Thuis
Omdat er sprake is van een vermoeden van acute en/of structurele onveiligheid
kan in deze stap naast het contact met Veilig Thuis ook contact op worden
genomen met het Crisis Interventie Team.

De meldcode stopt niet bij een melding/overdracht naar hulpverlening. School houdt zelf contact

met de leerling om hem te steunen en te helpen om gevoelens van stress te verminderen.

Acute onveiligheid
Van acute onveiligheid is sprake als een persoon in direct
fysiek gevaar verkeert en diens veiligheid de komende
dagen niet gegarandeerd is. Hij of zij heeft direct
bescherming nodig.
Bij het afwegen van signalen van huiselijk geweld of
kindermishandeling schat een professional allereerst en
voortdurend in of een betrokkene acuut (levens)gevaar
loopt. Dit betreft de aanwezigheid van fysiek of seksueel
geweld (met of zonder letsel) of, in het geval van
zorgafhankelijke kinderen of (oudere) volwassenen, de
áfwezigheid van de meest basale verzorging (waaronder
eten, drinken, kleding en onderdak). Het kan ook gaan om
het onnodig toedienen van medicijnen of het verrichten
van onnodige (medische) zorg.

Structurele onveiligheid
Bij structurele onveiligheid is er sprake van herhaling of het
voortduren van een onveilige situatie of geweld.
Een voorgeschiedenis van huiselijk geweld of
kindermishandeling is de belangrijkste voorspeller voor het
voortduren van onveiligheid (plegerschap of
slachtofferschap) in de toekomst. Er kan sprake zijn van een
patroon van herhaald geweld, maar ook van permanente
tekortkomingen in de geestelijke en/of lichamelijke
verzorging van zorgafhankelijke kinderen en/of
volwassenen. Structurele onveiligheid heeft schadelijke

gevolgen door de herhaling van de feiten, de voortdurende
dreiging en (emotionele) onveiligheid. Bijvoorbeeld
minderjarigen die opgroeien bij ouders/verzorgers met
zodanige verslavingsproblematiek dat hun fysieke en
emotionele veiligheid wordt bedreigd en de
ontwikkelingsmogelijkheden van deze minderjarigen
structureel ingeperkt worden.

Disclosure
Een specifieke vorm van acute onveiligheid is ‘disclosure’.
We spreken van ‘disclosure’ (ook wel onthulling genoemd)
als slachtoffers, kinderen en/of volwassenen, uit zichzelf
een professional om hulp vragen bij huiselijk geweld of
kindermishandeling, of zich hierover uiten zonder hulp te
vragen.
Dit betekent veelal dat het slachtoffer een acute crisis
ervaart en vreest voor de veiligheid en/of het welzijn van
zichzelf of gezinsleden. Het, zonder goede voorbereiding,
met ouders/verzorgers/pleger bespreken van de (door de
leerling) geuite zorgen, kan ook secundair leiden tot
(verergering van) situaties van acute of structurele
onveiligheid. Een professionele norm tot melden bij
disclosure betekent dan ook zorgvuldige afstemming over
vervolgacties tussen de beroepskracht, Veilig Thuis en het
slachtoffer.
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Veiligheid
Op basis van de stappen van de meldcode schatten wij als school in dat er sprake is
van acute en/of structurele onveiligheid:

• NEE: Ga verder naar de volgende afweging: Hulp
• (De afwegingen hierna worden met Veilig Thuis doorlopen)

• JA of twijfel: doe direct melding bij Veilig Thuis
Omdat er sprake is van een vermoeden van acute en/of structurele onveiligheid
kan in deze stap naast het contact met Veilig Thuis ook contact op worden
genomen met het Crisis Interventie Team.

De meldcode stopt niet bij een melding/overdracht naar hulpverlening. School houdt zelf contact

met de leerling om hem te steunen en te helpen om gevoelens van stress te verminderen.

Het Crisis Interventie Team (CIT)
Het Crisis Interventie Team (CIT) biedt vrijwillige
hulpverlening in crisissituaties binnen gezinnen,
waarbij de focus ligt op de veiligheid van minderjarige
kinderen.

Het CIT kan worden geconsulteerd bij een crisis
binnen een gezin, zowel voor advies (anoniem) als
voor directe inzet van een crisisinterventie. Het CIT
kan alleen in actie komen als:
1. ouders/verzorgers open staan voor samenwerking;
2. er geen andere hulpverlening in het gezin

aanwezig is.
Kan aan één van bovenstaande voorwaarden niet
worden voldaan, maar is er wel sprake van
onveiligheid, neem dan contact op met Veilig Thuis.

Vervolgstappen CIT
Als school met het CIT belt, dan wordt de situatie
besproken en besluit het CIT, na kort intern overleg, of
de casus wordt opgepakt of dat het bij een advies
blijft. Het CIT streeft er naar om een casus in 4 tot 8
weken af te sluiten, dan wel over te dragen aan
vervolghulpverlening, zoals het Jeugd- en Gezinsteam.

Contactgegevens CIT

Het CIT werkt tijdens kantoortijden en is bereikbaar
van maandag tot en met vrijdag van 08.30-17.00 uur
op 088-308 38 00. Buiten kantoortijden is het CIT
telefonisch bereikbaar op 088-900 40 00.

Samenvattend
Wanneer neemt school contact op met het CIT:
• Bij een crisissituatie binnen het gezin waarbij de

veiligheid of het welzijn van een kind in gevaar
komt.

• Als er op korte termijn hulp nodig is om de
veiligheid te herstellen. Als een gezin open staat
voor inzet van het CIT.
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De Meldcode is hieronder schematisch weergegeven. Klik op de personen om te lezen welke taken omtrent de 
meldcode bij hen zijn belegd en klik op de gekleurde cirkels hieronder om te lezen wat deze taken inhouden. 

Klik hier voor de 
Werkwijze Veilig Thuis

Klik hier voor de Wet 
meldcode & AVG

Klik hier voor de Wet 
meldcode

ACHTERGRONDINFORMATIE

Hulp
Ben ik, of iemand anders in mijn school, in staat om effectieve hulp te bieden of te 
organiseren en kan de dreiging voor mogelijk huiselijk geweld of kindermishandeling 
afgewend worden? 

• NEE: doe direct melding bij Veilig Thuis. Veilig Thuis zal binnen 5 werkdagen een 
besluit nemen en een terugkoppeling geven aan de melder.

De meldcode stopt niet bij een melding/overdracht naar hulpverlening. School houdt zelf contact   

met de leerling om hem te steunen en te helpen om gevoelens van stress te verminderen

• JA : ga verder naar de volgende afweging: Hulp accepteren

Veiligheid Hulp ResultaatHulp
accepteren

Vermoeden

https://veiligthuis.nl/
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Hulp
accepteren

Hulp accepteren
Aanvaarden de betrokkenen de hulp zoals in vorige afweging is georganiseerd en zijn zij 
bereid zich actief in te zetten? 

• NEE: doe direct melding bij Veilig Thuis.

De meldcode stopt niet bij een melding/overdracht naar hulpverlening. School houdt zelf contact 

met de leerling om hem te steunen en te helpen om gevoelens van stress te verminderen

• JA: zet de hulp in gang en bespreek de termijn waarop effect meetbaar of merkbaar 
moet zijn. 

Maak alles zo concreet mogelijk en leg het vast in het dossier meldcode. De 
zorgcoördinator is als casemanager zorgdrager voor het verdelen van taken en het 

…..vastleggen van alle afspraken in het dossier meldcode. 

Ga verder naar de volgende afweging: Resultaat

VeiligheidVermoeden Hulp Resultaat

https://veiligthuis.nl/
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De Meldcode is hieronder schematisch weergegeven. Klik op de personen om te lezen welke taken omtrent de 
meldcode bij hen zijn belegd en klik op de gekleurde cirkels hieronder om te lezen wat deze taken inhouden. 
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ACHTERGRONDINFORMATIE

Resultaat
Leidt de hulp binnen de afgesproken termijn tot de afgesproken resultaten ten aanzien van
de veiligheid, het welzijn en/of het herstel van de direct betrokkenen?

• NEE: doe direct melding bij Veilig Thuis

De meldcode stopt niet bij een melding/overdracht naar hulpverlening. School houdt zelf contact met de 

leerling om hem te steunen en te helpen om gevoelens van stress te verminderen

• JA: maak afspraken over het monitoren van de veiligheid van alle betrokkenen en sluit 
de hulp af. Aanbeveling hierbij is om een nazorgtraject af te spreken. Leg daarbij 

termijnen en verwachtingen vast.

VeiligheidVermoeden Hulp ResultaatHulp
accepteren

https://veiligthuis.nl/
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Bestuur

Het bevoegd gezag van SCOPE heeft een monitorende functie, ook als het gaat
om het sociale veiligheidsbeleid.
De bestuurlijke monitoring van de sociale veiligheid gebeurt tenminste 1x per
jaar. Het doel hiervan is tweeledig:
1. De gezamenlijkheid van alle locaties bewaken: dat beleid op elke locatie

geïmplementeerd is zoals bedoeld en dat daar waar nodig ondersteuning
geboden kan worden.

2. De doeltreffendheid van het sociale veiligheidsbeleid te beoordelen en een
conclusie te trekken over de mate waarin incidenten plaatsvinden, de aard
van de incidenten en de stappen die hierbij zijn genomen. Om zo te kunnen
bepalen of aanpassingen aan het beleid wenselijk zijn.

Deze monitoring vindt plaats tijdens een jaarlijks evaluatieoverleg binnen SCOPE.
De volgende gegevens worden verzameld en aangeleverd door de directeuren
en/of de zorgcoördinatoren:
- de doorgaande lijn betreffende de meldcode (zijn de stappen genomen zoals
afgesproken);
- scholingsbehoeften van de school;
- uitkomsten van audit op status van het merkkompas en beleidsimplementatie.

Naast de jaarlijkse monitoring, vindt er ook tweejaarlijks bestuurlijke monitoring
plaats, gericht op landelijke wijzigingen omtrent wetten, kerndoelen en inspectie-
eisen.

Deze monitoring vindt plaats tijdens een jaarlijks evaluatieoverleg. Hiervoor
worden de volgende gegevens verzameld en aangeleverd door de Adviseur
Onderwijs en Kwaliteit :
- landelijke wetswijzigingen omtrent de meldcode en de wet Sociale Veiligheid op
school;
- aanpassingen in inspectie-eisen;
- aanpassingen in kerndoelen omtrent ‘welbevinden en sociale veiligheid’,
‘relaties en seksualiteit’ en burgerschapsvorming.

Alle bovenstaande gegevens worden voorafgaand aan het evaluatieoverleg
geanalyseerd door de Adviseur Onderwijs en Kwaliteit samen met de directeur-
bestuurder. Tijdens het evaluatieoverleg op bestuurlijk niveau worden conclusies

getrokken en eventuele maatregelen getroffen. Dit wordt vastgelegd in een
verslag en dit verslag is input voor de volgende overlegvormen, waar eventuele
verbeteringen en/of acties worden uitgezet:
• directieoverleg;
• management overleg per school (indien van toepassing);
• IB-netwerk;
• Raad van Toezicht.
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VOLGENDE

Beleid en regels (1/3)

Visie
Op onze school staat leren met uitzicht centraal. We geven onze leerlingen
uitzicht op een goede toekomst door in te spelen op hun individuele
ontwikkelingsmogelijkheden. Dit doen we in een overzichtelijke en veilige school
waar iedereen elkaar kent. We willen dat onze leerlingen zich thuis voelen op
school. We zijn een school met christelijke normen en waarden in een
schoolgebouw met een eigentijdse uitstraling.

Visie met betrekking tot sociale veiligheid
Vertrouwen is belangrijk. Dit is een voorwaarde om een betrouwbare, veilige en
tolerante omgeving te zijn. Op Groene Hart Rijnwoude doen we er alles aan om
een veilig en positieve sfeer te creëren op school. Onze medewerkers hebben

oog en aandacht voor alle leerlingen, ouders/verzorgers en de omgeving. Ze
staan altijd klaar om hulp te bieden. We werken vanuit onze kernwaarden,
gedragsregels en hechten waarde aan educatie over sociale- en seksuele
ontwikkeling en burgerschap. De lessen vinden plaats in een ontspannen sfeer,
die de leerlingen ruimte biedt om zichzelf te zijn. Dit is een optimale situatie voor
het opnemen en oefenen van les en leerstof. Er is ruimte om fouten te maken en
te leren. Ook de grote betrokkenheid van en met ouders/verzorgers draagt bij
aan de sfeer en het veilige leerklimaat. 

Normen en waarden
Binnen de school hanteren volgen we de volgende omgangsnormen:

• iedereen is anders en we horen er allemaal bij;
• we helpen elkaar;
• we zorgen goed voor elkaar, onszelf en onze omgeving.

Vanuit deze normen hanteren we de volgende waarden:
• Iedereen is gelijkwaardig. Ook waar het omgang met leerlingen betreft. Er

wordt in benadering, handelwijze en contact geen onderscheid gemaakt;
• in- en externe professionals, leerlingen en ouders/verzorgers dragen actief

zorg voor een schoolklimaat waarin iedereen zich veilig en betrokken voelt.
• in- en externe professionals, leerlingen en ouders/verzorgers hebben

respect voor elkaars waarden, mening, geloofsovertuiging en leefwijze, mits
deze anderen niet schaadt;

• in- en externe professionals, leerlingen en ouders/verzorgers creëren actief
ruimte voor diversiteit in persoonlijkheid, geaardheid, uitingsvormen en
culturele verschillen;

• in- en externe professionals, leerlingen en ouders/verzorgers weten welke
gedragingen, taalgebruik, teksten en afbeeldingen worden gezien als
onveilig, seksistisch, discriminerend, gewelddadig of welke als pestgedrag
kunnen worden ervaren en spreken af deze niet te gebruiken. Een ieder
dient ook aanspreekbaar te zijn op deze afspraken;

• in- en externe professionals, leerlingen en ouders/verzorgers zien er samen
op toe dat leerlingen zich bewust zijn, én worden, van gewenste
gedragsregels en dat ze deze onderling toepassen.
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VOLGENDEVORIGE

Onder deze normen en uitgangspunten hebben we gedragsregels geformuleerd.
Hierbij is rekening gehouden met de volgende aandachtspunten:
- bij het vaststellen en handhaven van regels moet rekening gehouden worden
met de aard en het sociaal-emotionele ontwikkelingsniveau van de betreffende
leeftijdsgroepen;
- gedragsregels mogen het spontane omgaan van alle betrokkenen met elkaar
niet in de weg staan;
- fysiek contact kan onderdeel zijn van het pedagogisch klimaat. Uitgangspunt
daarbij is dat de algemeen geldende normen en waarden in acht worden
genomen, zoals vastgelegd in het merkkompas;
- deze gedragsregels impliceren niet dat wat niet in regels is vastgelegd
automatisch wel toelaatbaar is.

Gedragsregels
De leerlingen en personeelsleden gedragen zich naar de gegeven voorschriften
betreffende de veiligheid in de school en overigens zodanig dat de veiligheid in
de school zo veel mogelijk wordt gewaarborgd.
De leerlingen gedragen zich in de school en tijdens door school georganiseerde
activiteiten naar behoren.
De leerlingen houden zich aan de regels die in de school en/of de locatie gelden.
De leerlingen mogen geen energiedrank en/of alcoholhoudende dranken bij zich
hebben of gebruiken. Zij mogen geen vuurwerk, wapens en/of verdovende
middelen bij zich hebben of gebruiken. Ook mogen zij niet onder invloed zijn van
alcohol en verdovende middelen.
Het gebruik van de mobiele telefoon in de les is alleen toegestaan met

toestemming van de docent. Devices dienen thuis opgeladen te worden, niet op
school.

Schoolregels
Naast gedragsregels hebben we ook concrete schoolregels afgesproken. Deze
regels dragen bij aan een prettige en veilige omgeving voor onze leerlingen. De
regels voor de dagelijkse gang van zaken hangen in lijsten aan de muur, zodat ze
goed zichtbaar zijn voor de leerlingen. Klik hier om alle afspraken die wij met
elkaar op school gemaakt hebben, te vinden. Deze regels zijn vooral praktisch en
gericht op gewenst gedrag.
Wij vragen aan leerlingen mee te denken op het gebied van het schoolgebouw,
de regels en de organisatie van activiteiten. Leerlingen kunnen deelnemen aan de
leerlingenraad om hieraan bij te dragen.

Grensoverschrijdend gedrag

Onder grensoverschrijdend gedrag worden alle gedragingen in woord en daad
begrepen die een negatieve invloed op de sociale veiligheid van alle betrokkenen
hebben. Deze ervaren onveiligheid kan subjectief zijn. Hoe binnen de school
wordt omgegaan met grensoverschrijdend gedrag staat beschreven in het
protocol grensoverschrijdend gedrag .

Leerlingen
Grensoverschrijdend gedrag kan door één of meer leerlingen vertoond worden
tijdens schoolactiviteiten. Leerlingen die gedrag vertonen dat als
grensoverschrijdend wordt ervaren, worden hierop aangesproken door de
medewerkers, waarbij het gewenste gedrag actief wordt aangeleerd (Protocol
‘grensoverschrijdend gedrag’). Indien nodig wordt hierbij
samenwerking met ouders/verzorgers gezocht (conform de

Wet Meldcode).

Beleid en regels (2/3)
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VOLGENDEVORIGE

Onder deze normen en uitgangspunten hebben we gedragsregels geformuleerd.
Hierbij is rekening gehouden met de volgende aandachtspunten:
bij het vaststellen en handhaven van regels moet rekening gehouden worden met
de aard en het sociaal-emotionele ontwikkelingsniveau van de betreffende
leeftijdsgroepen;
bedragsregels mogen het spontane omgaan van alle betrokkenen met elkaar niet
in de weg staan;
fysiek contact kan onderdeel zijn van het pedagogisch klimaat. Uitgangspunt
daarbij is dat de algemeen geldende normen en waarden in acht worden
genomen, zoals vastgelegd in het merkkompas;
deze gedragsregels impliceren niet dat wat niet in regels is vastgelegd
automatisch wel toelaatbaar is.

Gedragsregels
De leerlingen en personeelsleden gedragen zich naar de gegeven voorschriften
betreffende de veiligheid in de school en overigens zodanig dat de veiligheid in
de school zo veel mogelijk wordt gewaarborgd.
De leerlingen gedragen zich in de school en tijdens door school georganiseerde
activiteiten naar behoren.
De leerlingen houden zich aan de regels die in de school en/of de locatie gelden.
De leerlingen mogen geen energiedrank en/of alcoholhoudende dranken bij zich
hebben of gebruiken. Zij mogen geen vuurwerk, wapens en/of verdovende
middelen bij zich hebben of gebruiken. Ook mogen zij niet onder invloed zijn van
alcohol en verdovende middelen.
Het gebruik van de mobiele telefoon in de les is alleen toegestaan met

toestemming van de docent. Devices dienen thuis opgeladen te worden, niet op
school.

Schoolregels
Naast gedragsregels hebben we ook concrete schoolregels afgesproken. Deze
regels dragen bij aan een prettige en veilige omgeving voor onze leerlingen. De
regels voor de dagelijkse gang van zaken hangen in lijsten aan de muur, zodat ze
goed zichtbaar zijn voor de leerlingen. Klik hier om alle afspraken die wij met
elkaar op school gemaakt hebben te vinden. Deze regels zijn vooral praktisch en
gericht op gewenst gedrag.
Wij vragen aan leerlingen mee te denken op het gebied van het schoolgebouw,
de regels en de organisatie van activiteiten. Leerlingen kunnen deelnemen aan de
leerlingenraad om hieraan bij te dragen.

Grensoverschrijdend gedrag

Onder grensoverschrijdend gedrag worden alle gedragingen in woord en daad
begrepen die een negatieve invloed op de sociale veiligheid van alle betrokkenen
hebben. Deze ervaren onveiligheid kan subjectief zijn. Hoe binnen de school
wordt omgegaan met grensoverschrijdend gedrag staat beschreven in het
protocol grensoverschrijdend gedrag .

Leerlingen
Grensoverschrijdend gedrag kan door één of meer leerlingen vertoond worden
tijdens schoolactiviteiten. Leerlingen die gedrag vertonen dat als
grensoverschrijdend wordt ervaren, worden hierop aangesproken door de
medewerkers, waarbij het gewenste gedrag actief wordt aangeleerd (protocol
‘grensoverschrijdend gedrag’). Indien nodig wordt hierbij
samenwerking met ouders/verzorgers gezocht (conform de

Wet Meldcode).

Algemene afspraken 
• Fietsen en brommers staan op de daarvoor bestemde plaats.
• Je jas hangt aan de kapstok en je pet of muts ligt in de kluis.
• Het gebouw en de omgeving houden we netjes en schoon.
• Rijnwoude is een rookvrije school.
• Klas 1 en 2 gaan tijdens pauzes niet van het schoolplein.
• Eten en drinken doe je in de pauze.

Afspraken leerplein
• Op het leerplein werk je rustig.
• Eten en drinken doe je niet op het leerplein.
• Op het leerplein werk je altijd onder begeleiding van een 

docent (dit geldt ook voor de pauze).
• Het leerplein laat je achter zoals je het hebt aangetroffen.

Afspraken aula
• Afval gooi je in de afvalbak.
• Je zit op een stoel of op een bank (dus niet op de grond of op de 

trap).
• De hal bij de ingang blijft vrij.
• De ruimte onder de trap en bij de kluisjes blijft vrij.
• De aula laat je achter zoals je het hebt aangetroffen.

Pauzes en tussenuren
• Tijdens de pauzes blijven eerste- en tweedeklassers binnen het 

gebied van de school (de slootgrens).
• Het is de bedoeling dat je bij uitval van een les onder toezicht 

van een docent of een klassenassistent zelfstandig verder werkt 
aan het vak waarvan de les uitvalt.

Beleid en regels (2/3)
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VORIGE

Waar mogelijk en binnen de kaders van de wet, wordt het team zo breed
mogelijk geïnformeerd over wat er bij een leerling speelt. Hierbij werkt de school
binnen het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Van grensoverschrijdende en opvallende gedragingen van één (of meer)
leerling(en) onderling wordt een notitie gemaakt in Magister en/of de
incidentenregistratie (waar het de sociale veiligheid betreft).

NB: Bij ernstig grensoverschrijdend gedrag door een leerling, waarbij psychisch
en/of lichamelijk letsel aan anderen is toegebracht treedt het protocol
‘grensoverschrijdend gedrag’ in werking. Op basis van specifieke leerling
eigenschappen kunnen wij ervoor kiezen om van het protocol
grensoverschrijdend gedrag af te wijken en hier een alternatief voor aan te

bieden.

Als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, dan wordt van de professionals
verwacht:
- dat ze elke leerling zo neutraal mogelijk begeleiden. Een leerling die
grensoverschrijdend gedrag vertoont blijft leerplichtig, en de school blijft de
partij die zorgdraagt voor de leerplicht;
- dat ze zich onthouden van persoonlijke en emotionele uitspraken over de
voorgevallen situatie naar betrokkenen, zoals leerlingen en/of ouders/verzorgers.
Ook schriftelijke uitingen per e-mail of sociale media zijn niet toegestaan;
- dat ze zich conformeren aan de afgesproken communicatieboodschappen
richting leerlingen en ouders/verzorgers, ongeacht hun persoonlijke standpunt.
Het handelen van de professional bij (vervolg)vragen van ouders/verzorgers en

leerlingen dient consistent te zijn aan de uitgedragen boodschap;

- dat ze geen uitingen (zoals interviews) doen naar pers en andere media
(protocol ‘sociale media’).

Professionals
Grensoverschrijdend gedrag van medewerkers naar leerlingen en tussen
medewerkers onderling, wordt door de algemeen directeur met betrokkene(n)
besproken, binnen de juridische kaders die de wet hiervoor stelt (protocol
‘stappen bij misbruik door professionals’ en protocol ‘ongewenst gedrag richting
professionals’). Hierbij worden relevante professionals betrokken.

De Wet ‘bestrijding van seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het
onderwijs’, bevat een aangifteplicht voor de uitvoerend bestuurder en een

meldplicht voor het personeel als er sprake is van seksuele intimidatie en
seksueel misbruik, gepleegd door een professional van een onderwijsinstelling
jegens een minderjarige leerling.

Ouders/verzorgers
Ouders/verzorgers dienen akkoord te gaan met de normen en gedragsregels
binnen de school, alsmede met de gedragsprotocollen die de school hanteert.
Grensoverschrijdend gedrag van of tussen ouders/verzorgers (in of rondom
school) wordt niet getolereerd en wordt door de algemeen directeur met
betrokkene(n) besproken. Hierbij worden relevante professionals betrokken.
Waar fysieke en/of sociale veiligheid bedreigd worden kan de algemeen directeur
ouders/verzorgers de toegang tot de school en de buitenruimte
ontzeggen (protocol ‘ongewenst gedrag richting professionals’).

Beleid en regels (3/3)
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Merkkompas

De kernwaarden van de Groene Hart scholen zijn in de onderstaande tabel vertaald naar

handelingswijze en les- en leerstof. Dit zijn de zogenaamde afgeleide waarden. De afgeleide

waarden die behoren bij les- en leerstof zijn de criteria waaraan elke les moet voldoen om het

profiel van de vestiging te ondersteunen. De waarden die in de kolom Handelingswijze staan, zijn

de belangrijke karaktereigenschappen van onze medewerkers. Hiermee geven zij gezamenlijk het

profiel van de school dag in dag uit vorm.

Profiel van de scholen Handelingswijze Les- en leerstof

Vertrouwen
Vertrouwen is belangrijk. We doen dat door onze leerlingen te begrijpen en 
onderling begrip te bewerkstelligen. Vertrouwen is een basisinstrument. Het maakt 
ons enigszins voorspelbaar. Echter als constante, degelijke factor vormt het ook de 
basis voor een betrouwbare, veilige en tolerante leeromgeving. 

Toegankelijk
Onze medewerkers hebben oog en aandacht voor leerlingen, ouders/verzorgers en hun 
omgeving. Ze werpen geen drempels op. Zonder onderscheid luisteren ze en hebben ze 
aandacht. Onze medewerkers staan altijd klaar om hulp te bieden en zijn zich bewust van 
de rol die zij spelen in de ontwikkeling van onze leerlingen. 

Veilig
De lessen vinden plaats in een ontspannen sfeer die de leerlingen de ruimte biedt zichzelf 
te zijn. Een optimale situatie voor het opnemen en oefenen van les- en leerstof. Bovendien 
is er ruimte om fouten te maken en juist daarvan te leren. Ook de grote betrokkenheid van 
en met ouders/verzorgers draagt bij aan de sfeer en ons veilige leerklimaat. 

Betrekken
We zijn nauw betrokken bij al onze leerlingen. We begeleiden ze op hun reis van 
kind naar volwassenheid waarbij we op een positieve manier oog hebben voor 
persoonlijke ambities, leer- en adaptievermogen. Binnen hun eigen context geven 
we hen de vrijheid hun eigen keuzes te maken. 

Maatschappelijk betrokken
Onze medewerkers kennen de omgeving en belevingswereld van onze leerlingen. In deze 
wereld zijn de verschillen soms groot. Door hierdoor actief met onze leerlingen in gesprek 
te zijn en de rol van de leerling niet uit het oog te verliezen, slaan ze een mooie brug 
tussen nu/de actualiteit en hun wereldburgerschap. 

Herkenbaar
De wereld en de omgeving van de leerlingen klinkt door in de les- en leerstof. Zo leiden we 
ze niet alleen op voor een diploma maar ook voor goed wereldburgerschap. De christelijke 
normen en waarden liggen hieraan ten grondslag. De leerlingen maken in de les kennis 
met de wereld om hen heen en met de mogelijkheden die hen geboden gaan worden. 

Verbinden
Verbinden is voor ons van groot belang, omdat de wereld van onze leerlingen 
groter is dan hun leeromgeving. Het ontwikkelen van vertrouwen in een wereld 
waarin diversiteit een belangrijke rol speelt, stimuleren we door deze met een open 
vizier positief tegemoet te treden. 

Bereikbaar
In een snel veranderende wereld zijn vaste bakens een moment van rust en vertrouwen. 
Onze medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor het continue proces van 
ontwikkelen en leren. Ze nemen daarin bewust een rol die rust en vertrouwen geeft. 
Door echte relaties aan te gaan ontstaat er een intensief contact waarin alles 
bespreekbaar is. 

Persoonlijk
Door betrokkenheid van onze medewerkers en het intensieve contact met de leerling 
ontstaat maatwerk. Hierdoor is de leerling ook in staat om een eigen portfolio samen te 
stellen en niet alleen de regie maar ook verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen 
ontwikkeling. 

Prikkelen
We dagen onze leerlingen uit om hun creativiteit en vindingrijkheid in te zetten en 
om op een moderne manier anders naar hun omgeving te kijken. Met wederzijds 
vertrouwen bieden we ons zelf en onze leerlingen de kans om meer lef te tonen en 
innovatief bezig te zijn. 

Stimulerend
Meedoen, voordoen, nadoen zijn mooie werkvormen waarmee onze medewerkers de 
leerlingen betrekken of uitdagen. Juist dan staan ze open voor nieuwe stof of opdrachten 
waarvoor ze net even iets harder moeten werken. Het is ook vaak een uitnodiging aan 
leerlingen om op andere/vernieuwende manieren te kijken naar het onbekende. 

Afwisselend
De goed voorbereide en zorgvuldig samengestelde lessen bieden veel mogelijkheden en 
houden de leerlingen scherp. In gevarieerde groepjes worden verschillen in kennis en 
interesses gebruikt om op een nieuwe manier met een andere bril naar de stof te kijken. 

Inspireren
Wij willen onze leerlingen en elkaar voortdurend inspireren. Vanuit onze 
betrokkenheid zijn we gericht op de ontwikkeling van de school, elkaar en onze 
leerlingen. Daarnaast leggen we de inhoudelijke verbanden waarin zingeving en 
verdieping centraal staan. 

Gedreven
Bewust van hun rol nemen al onze medewerkers gepassioneerd deel aan en zetten zich in 
voor het ontwikkelingsproces van onze leerlingen. Ze herkennen en erkennen culturele 
en maatschappelijke verschillen en gaan daar op een verantwoorde wijze mee om en 
helpen onze leerlingen daarmee verder. 

Serieus
De lessen hebben een serieuze ondertoon. Dat blijkt niet alleen uit de degelijke 
lesvoorbereiding maar ook uit gesprekken met de leerlingen. De medewerkers duiden en 
waarderen op een verantwoorde wijze onderlinge verschillen tussen de leerlingen en de 
grote verschillen tussen culturen en achtergronden. Zo laten ze zien dat ze de diversiteit 
van de gemeenschap omarmen.
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Landelijke vakgroep 
aandachtsfunctionarissen 
Kindermishandeling –
training Huiselijk Geweld 
en Kindermishandeling

De training bestaat uit 6 dagdelen, verdeeld over 3 dagen. De training
wordt in meerdere regio’s gegeven, hiervoor kun je je intekenen. In de
training wordt aandacht besteed aan de wettelijke en theoretische
kennis, inzicht rond het signaleren van huiselijk geweld en
kindermishandeling, het handelen, werken met de meldcode, de
vormgeving van de functie aandachtsfunctionaris en het begeleiden van
collega’s en directie/bestuur.

https://lvak.nl/trainingen/

Basistraining
vertrouwenspersoon 
ongewenste 
omgangsvormen en 

verschillende verdiepende 
trainingen

De basistraining voor vertrouwenspersonen duurt 4 dagen. De training
richt zich op ongewenste omgangsvormen, klachtafhandeling,
voorlichting en managementadvisering. Met belangrijke onderwerpen als
taken, positie, juridisch kader, wetgeving en registratie van meldingen.
Verschillende verdiepingstrainingen zoals ‘vertrouwenspersoon
specialisatie onderwijs’ zijn ook beschikbaar.

https://www.centrumvertro
uwenspersonenplus.nl/oplei
dingen/opleiding-
vertrouwenspersoon/

Scholingsaanbod

Om scholen te helpen om het sociale veiligheidsbeleid levend te houden is er een
overzicht gecreëerd met daarin scholingsmogelijkheden. In dit overzicht staan
trainingen, scholingen of cursussen die schoolpersoneel en professionals de
mogelijkheid geven om hun eigen vaardigheden verder te ontwikkelen en de
kennis omtrent sociale veiligheid te verstevigen en/of te verdiepen.
Voor leerlingen zijn er verdiepende en verbredende lessen die door middel van

gastlessen, trainingen of lesmodules aangeboden kunnen worden. Al deze lessen
zijn gelinkt aan sociale veiligheid. Naast het aanbod voor schoolpersoneel,
professionals en leerlingen kunnen er ook bijeenkomsten worden georganiseerd
voor ouders/verzorgers, die een belangrijke partner zijn in het creëren van
sociale veiligheid en een sociaal veilige omgeving.

https://lvak.nl/trainingen/
mailto:info@cvp-plus.nl
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Seksuele vorming Basistraining over de seksuele en relationele ontwikkeling van leerlingen in
de leeftijd van 12-19 jaar oud voor docenten.

gbjeugd@ggdhm.nl

Grensoverschrijdend 

gedrag en meldcode

Training van de GGD over grensoverschrijdend gedrag en de meldcode

(voor de klassencoaches). Deze training gaat enerzijds in op
grensoverschrijdend gedrag; aan de hand van het vlaggensysteem wordt
gekeken naar het gedrag van leerlingen, schoolpersoneel en professionals.
Daarnaast gaat de training ook in op de meldcode aan de hand van een
casus.

gbjeugd@ggdhm.nl

Medilex Onderwijs Medilex Onderwijs organiseert congressen en cursussen over allerlei

thema’s die aansluiten bij het onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan
‘vertrouwenspersoon in het VO’, ‘rouw en verlies bij leerlingen’,
‘meidenvenijn’ etc. Daarnaast ontwikkelt Medilex e-learnings zodat je
makkelijk in je eigen tijd jezelf kan bijscholen.

info@medilexonderwijs.nl

Pedagogisch 
vakmanschap; Spel 
‘de kijkroute’

Hoe werk je aan een veilige sfeer in de klas rondom seksualiteit en
diversiteit? School & Veiligheid filmde vier alledaagse situaties op een
middelbare school en maakte er een werkvorm bij voor professionalisering
van leraren: de Kijkroute. Werk met 3/6 collega’s aan je pedagogisch
vakmanschap, rond een spelbord of online.

https://www.schoolenveiligheid.
nl/kennisbank/kijkroute/

Middelengebruik Basistraining over middelengebruik (zoals alcohol, drugs en lachgas) en het
signaleren van middelengebruik voor docenten.

gbjeugd@ggdhm.nl

mailto:gbjeugd@ggdhm.nl
mailto:gbjeugd@ggdhm.nl
mailto:info@medilexonderwijs.nl
mailto:gbjeugd@ggdhm.nl
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Welbevinden E-learning ‘welbevinden op school’ voor docenten. In de e-learning wordt kennis

over welbevinden aangereikt (wat is welbevinden, algemene ontwikkeling,
afwijkende ontwikkeling), er worden handvatten gegeven om met leerlingen in
gesprek te gaan en het belang van het welbevinden dan de docent zelf wordt
onderstreept.

gbjeugd@ggdhm.nl

Mediaopvoeding 
en mediawijsheid 

Cyberpesten, sexting, pestaccounts, radicalisering… Zo nu en dan speelt er wat in de 
school en moet je met een of meerdere klassen aan de slag. Hoe pak je dat aan? 
Bureau Jeugd en Media biedt klassencoaches en docenten kant en klare lessen die 
ondersteunen bij het voeren van gesprekken in de klas over actuele en relevante 
onderwerpen rond mediawijsheid die niet binnen het verplichte curriculum vallen.

https://www.mentorlesse
n.nl/

Suïcidepreventie 
training Gatekeeper

Binnen school kan je leerlingen tegenkomen die (mogelijk) suïcidale gedachten 
hebben. De gatekeepertraining leert je hoe je deze gedachten bespreekbaar maakt, 
hoe je de veiligheid inschat en een ander kan stimuleren om hulp te zoeken. De 
training bestaat uit het bespreken van eigen ervaringen, kennisoverdracht, het 
aanleren van gespreksvaardigheden en een interactieve bespreking van 
verwijsmogelijkheden. Deze training is ook digitaal mogelijk.

https://www.113.nl/acad
emy/suicidepreventietrain
ing-gatekeeper

Augeo Augeo academy bied online cursussen over o.a. kindermishandeling, (cyber)pesten
en (v)echtscheiding. Je leert te handelen volgens wettelijke kaders, zoals de wet
meldcode en de wet over sociale veiligheid op school. En je leert praktische
vaardigheden, zoals het communiceren met ouders/verzorgers en jongeren over
gevoelige onderwerpen, het steunen van getraumatiseerde jongeren en het
effectief gebruiken van anti-pestprogramma's.

https://www.augeo.nl/nl-
nl/lidmaatschappen/onde
rwijs/voortgezet-
onderwijs/scholing/

mailto:gbjeugd@ggdhm.nl
https://www.mentorlessen.nl/
https://www.113.nl/academy/suicidepreventietraining-gatekeeper
https://www.augeo.nl/nl-nl/lidmaatschappen/onderwijs/voortgezet-onderwijs/scholing/
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HALT voorlichtingen Halt verzorgt voorlichtingen voor leerlingen over acht thema’s die
spelen bij de jeugd en bij jeugdcriminaliteit. De voorlichtingen kunnen
als op zichzelf staande lessen worden gegeven, maar hebben meer
impact als er een combinatie van verschillende voorlichtingsthema’s
worden aangeboden. De acht thema’s zijn: Jeugdcriminaliteit, invloed
van de groep, online veiligheid, veilige publieke taak, overlast rond de
jaarwisseling, zinloos geweld (met school naar fataal), wapens &
geweld en online fraude en cybercriminaliteit.

https://www.halt.nl/samenwerk

en-met-halt/school

E-learning Booka Booka is een soap serie van 4 korte afleveringen gemaakt voor en
door leerlingen. In de soapserie komen verschillende leefstijlthema’s
aan bod, zoals welbevinden, alcoholgebruik en sexting. Het
lesmateriaal bij de soapserie bestaat ut een e-learning van 4 lessen:
Respect, Love, Choices en Feelings. De digitale lessen behandelen wat
er met de hoofdpersonen uit de soapserie gebeurt, het koppelt deze
gebeurtenissen aan gedegen informatie over het leefstijlthema en
leerlingen denken na wat zij in z’n situatie zouden doen.

gbjeugd@ggdhm.nl

Persoonlijke gesprekken Brijder biedt gratis gesprekken aan jongeren die middelen gebruiken,
overmatig gamen of zich zorgen maken over een verslaafde
ouder/vriend/vriendin. In 4 gesprekken wordt er gekeken hoeveel een
jongere gebruikt/gamet, wat leuke kanten zijn, wat lastig of moeilijk is,
wat een jongere wil veranderen en hoe dat veranderd kan worden.
Brijder stelt je ouders/verzorgers niet op de hoogte van deze
gesprekken als je dat niet wilt.

https://www.brijderjeugd.nl/voo
r-jongeren/persoonlijk-
gesprek.html

mailto:gbjeugd@ggdhm.nl
https://www.brijderjeugd.nl/voor-jongeren/persoonlijk-gesprek.html
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HALT ouderbijeenkomsten Halt verzorgt voorlichtingen voor ouders/verzorgers over verschillende
thema’s die spelen bij jongeren. Een belangrijk onderdeel van de
ouderbijeenkomst is dat ouders/verzorgers met elkaar in gesprek gaan
en ervaringen uitwisselen. De verschillende thema’s zijn:
jeugdcriminaliteit., invloed van de groep, online veiligheid, veilige
publieke taak, overlast rond de jaarwisseling, wapens en geweld,
online fraude en cybercriminaliteit, online veiligheid en de kosten van
snel geld verdienen.

https://www.halt.nl/contact

Ouderavonden De GGD biedt verschillende ouderavonden aan over verschillende
thema’s: ‘Relaties en seksualiteit’, ‘Welbevinden’, ‘Middelengebruik’
(over o.a. roken, alcohol, drugs en lachgas), ‘Gezonde leefstijl’ (over
o.a. eten, bewegen, slapen en leren), ‘Praten met je puber’ en ‘Je kind
online’ (over o.a. schermtijd, risico’s en de leuke kanten van online
zijn). Naast het specifieke onderwerp is de hersenontwikkeling van
pubers onderdeel van iedere ouderavond. Ook krijgen
ouders/verzorgers tips om mee te nemen in de opvoeding (op school
of thuis).

gbjeugd@ggdhm.nl

Persoonlijke gesprekken Als middelengebruik uit de hand loopt, kan dat thuis van invloed zijn
maar ook op het werk of op school.
Gebruikende/drinkende/gamende/gokkende jongeren en
volwassenen hebben vragen, maar ook ouders/verzorgers, partners,
vrienden of familie kunnen zich zorgen maken. Brijder biedt gratis
ABC-gesprekken voor personen die zich zorgen maken en/of advies
willen over iemand in hun omgeving. In maximaal 3 gesprekken
komen er diverse thema’s en vragen aan de orde.

https://www.brijderjeugd.nl/voo
r-professionals/voorlichting-en-
training/Advies/ABC.html

mailto:https://www.halt.nl/contact
mailto:gbjeugd@ggdhm.nl
https://www.brijderjeugd.nl/voor-professionals/voorlichting-en-training/Advies/ABC.html
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Protocollen en bijlagen

Protocol ‘sociale media’

Protocol ‘grensoverschrijdend gedrag’

Protocol ‘ongewenste intimiteiten naar professional’

Protocol ‘stappen bij misbruik door professional’

Procedure ‘suïcidepreventie’

Bijlage: Rapportage meldcode

Bijlage: Incidentenregistratie

Gedragscode ICT – Leerlingen

Gedragscode ICT – Medewerkers (via intranet) 

Protocollen op schoolsite
Naast de protocollen in deze interactieve PDF staat een deel van 
de protocollen op de website van groene Hart Rijnwoude: 

Protocollen en bijlagen in deze interactieve PDF
In de interactieve PDF staan een aantal protocollen die door ons 
worden gehanteerd of bijlagen die extra informatie geven:

Protocol ‘informatieverstrekking gescheiden ouders’

https://groenehartscholen.schoolwiki.nl/docs/protocol-sociale-media
https://groenehartscholen.schoolwiki.nl/docs/gedragscode-ict
https://intranet.scopescholen.nl/wp-content/uploads/2020/07/gedragscodeICT_medewerkers2013.pdf
https://groenehartscholen.schoolwiki.nl/docs/informatieverstrekking-aan-gescheiden-ouders
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Ongewenste- en grensoverschrijdende gedragingen komen overal in de
maatschappij voor, zowel in de ‘echte’ als de online wereld, en dus ook binnen
onze school. Om die reden hanteren we een integraal sociaal veiligheidsbeleid,
waardoor op diverse manieren preventief gewerkt wordt aan een sociaal veilig
klimaat binnen de school.
Het volledig uitsluiten van alle ongewenste- en grensoverschrijdende

gedragingen is echter niet haalbaar. Om die reden is deze richtlijn* opgesteld.
Deze richtlijn geeft inzicht in ongewenst- en grensoverschrijdend gedrag, welke
tools de school heeft om hiermee om te gaan, wanneer een leerling de klas uit
kan worden gestuurd en wanneer schorsing en verwijdering van toepassing zijn.

Ongewenst- en grensoverschrijdend gedrag 

Binnen deze richtlijn maken we een onderscheid in ongewenst- en

grensoverschrijdend gedrag. Ongewenst gedrag is lichter van aard dan
grensoverschrijdend gedrag.

Ongewenst gedrag
Ongewenst gedrag is gedrag waarbij een leerling zich verzet tegen de leiding van
een volwassene, zoals weigeren om te doen wat gevraagd wordt en met

boosheid of woede reageren op een verbod of correctie. Ook is er sprake van
ongewenst gedrag wanneer een leerling aan een andere leerling- of andermans
spullen- zit of wanneer er sprake is van uitdagend gedrag. Ongewenst gedrag is
na (herhaaldelijk) verzoek te stoppen/bij te sturen naar gewenst gedrag en

behoeft geen verder consequenties. Blijft het gedrag zich herhalen, dan spreken
we van grensoverschrijdend gedrag.

Bij het omgaan met ongewenst gedrag is het scheppen van heldere kaders
belangrijk. De omgangsnormen met de daarbij behorende uitgangspunten en
schoolregels geven aan wat gewenst is.

Grensoverschrijdend gedrag
Grensoverschrijdend gedrag –in woord en daad- heeft een negatieve invloed op
het veiligheidsgevoel van alle betrokkenen. Deze ervaren onveiligheid kan
subjectief zijn. Het is een onderdeel van (a)sociaal gedrag dat wij onder ogen zien
en serieus nemen. Grensoverschrijdende gedragingen kunnen zijn: grof

taalgebruik, (seksuele) intimidatie, pesten, vernieling en/of fysiek geweld.

Bij het omgaan met grensoverschrijdend gedrag, geldt dat het welbevinden van
alle leerlingen centraal staat. Dus ook van de leerling die grensoverschrijdend
gedrag vertoont. Samenvattend wordt een veilige situatie gecreëerd voor
betrokkenen, het grensoverschrijdende gedrag begrenst en er wordt eventueel
een consequentie aan gehangen en gewenst gedrag wordt actief aangeleerd.

Consequenties kunnen zijn: apart zitten in de klas, reflectieformulier invullen
en/of gesprek met leerling en ouders/verzorgers.

Grensoverschrijdende gedragingen worden altijd vastgelegd in Magister.

*Bij specifieke behoeftes van een leerling kan de school van dit protocol afwijken.

Protocol ‘grensoverschrijdend gedrag’ (1/3)
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Aanpak grensoverschrijdend gedrag
In het geval van pestsituaties wordt het protocol bij pesten gehanteerd. In het
protocol staan regels, afspraken en manieren hoe om te gaan met de betrokkenen

bij pestgedrag.

Als grensoverschrijdend gedrag zo ernstig is en het bijsturen van de leerlingen niet
meer helpt, is het voor de sociale veiligheid in de klas of zelfs de school beter dat de
leerling(en) die het grensoverschrijdende gedrag vertoond heeft/hebben, tijdelijk uit
de klas wordt gestuurd, wordt geschorst of wordt verwijderd.

Uit de klas sturen
Om de onveilige dynamiek te verbreken kan een leerling uit de klas gestuurd
worden. Dit is een tijdelijke maatregel die voortkomt uit grensoverschrijdend gedrag
van een leerling of leerlingen. Wanneer een leerling uit de klas gestuurd wordt, is
de betreffende leerling voor een bepaalde tijd niet welkom in de klas. De leerling
krijgt zelfstandig werk mee uit de eigen klas en wordt in een andere klas, op de
gang of op een andere afgesproken plek (met toezicht) geplaatst.
Aan het uit de klas sturen zijn voorwaarden verbonden. Klik hier om deze in te zien.

Schorsen en verwijderen
In het geval van schorsen en verwijderen wordt het protocol ‘schorsen en

verwijderen’ gehanteerd.

Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag
Signaleren van en reageren op seksueel grensoverschrijdend gedrag
Voor het signaleren en bijsturen van ongewenst- en grensoverschrijdend seksueel
gedrag wordt gebruik gemaakt van het Vlaggensysteem van Sensoa*. Het

Vlaggensysteem helpt om zo objectief mogelijk het gedrag te kunnen beoordelen en
bij te sturen. De basis van dit Vlaggensysteem is het stuurwiel. Het stuurwiel bestaat
uit zes criteria die het mogelijk maken om gedrag objectief te kunnen beoordelen.

Het stuurwiel staat synoniem voor de autonomie van elke leerling en helpt om
ongewenst- en grensoverschrijdend gedrag bij te sturen naar gewenst gedrag.

De zes criteria van het Vlaggensysteem zijn:
1. Wederzijdse toestemming: Wil de leerling het zelf, wil de andere leerling het

ook, vinden beide leerlingen het gedrag prettig?
2. Vrijwilligheid: Kiest de leerling er zelf voor of wordt het gedwongen. Durft het/is

het in staat om ‘nee’ te zeggen?
3. Gelijkwaardigheid: Zijn de leerlingen even sterk, oud, slim of is er sprake van een

machtsverschil?

* Frans, E. & Franck, T. (2017). Sensoa Vlaggensysteem. Reageren op seksueel [grensoverschrijdend] gedrag van kinderen en jongeren.

Protocol ‘grensoverschrijdend gedrag’ (2/3)

https://groenehartscholen.schoolwiki.nl/docs/protocol-bij-pesten
https://groenehartscholen.schoolwiki.nl/docs/schorsing-en-verwijdering-leerlingen
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Aanpak grensoverschrijdend gedrag
In het geval van pestsituaties wordt het protocol bij pesten gehanteerd. In het
protocol staan regels, afspraken en manieren hoe om te gaan met de betrokkenen

bij pestgedrag.

Als grensoverschrijdend gedrag zo ernstig is en het bijsturen van de leerlingen niet
meer helpt, is het voor de sociale veiligheid in de klas of zelfs de school beter dat de
leerling(en) die het grensoverschrijdende gedrag vertoond heeft/hebben, tijdelijk uit
de klas wordt gestuurd, wordt geschorst of wordt verwijderd.

Uit de klas sturen
Om de onveilige dynamiek te verbreken kan een leerling uit de klas gestuurd
worden. Dit is een tijdelijke maatregel die voortkomt uit grensoverschrijdend gedrag
van een leerling of leerlingen. Wanneer een leerling uit de klas gestuurd wordt, is
de betreffende leerling voor een bepaalde tijd niet welkom in de klas. De leerling
krijgt zelfstandig werk mee uit de eigen klas en wordt in een andere klas, op de
gang of op een andere afgesproken plek (met toezicht) geplaatst.
Aan het uit de klas sturen zijn voorwaarden verbonden. Klik hier om deze in te zien.

Schorsen en verwijderen
In het geval van schorsen en verwijderen wordt het protocol ‘schorsen en

verwijderen’ gehanteerd.

Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag
Signaleren van en reageren op seksueel grensoverschrijdend gedrag
Voor het signaleren en bijsturen van ongewenst- en grensoverschrijdend seksueel
gedrag wordt gebruik gemaakt van het Vlaggensysteem van Sensoa*. Het

Vlaggensysteem helpt om zo objectief mogelijk het gedrag te kunnen beoordelen en
bij te sturen. De basis van dit Vlaggensysteem is het stuurwiel. Het stuurwiel bestaat
uit zes criteria die het mogelijk maken om gedrag objectief te kunnen beoordelen.

Het stuurwiel staat synoniem voor de autonomie van elke leerling en helpt om
ongewenst- en grensoverschrijdend gedrag bij te sturen naar gewenst gedrag.

De zes criteria van het vlaggensysteem zijn:
1. Wederzijdse toestemming: Wil de leerling het zelf, wil de andere leerling het

ook, vinden beide leerlingen het gedrag prettig?
2. Vrijwilligheid: Kiest de leerling er zelf voor of wordt het gedwongen. Durft het/is

het in staat om ‘nee’ te zeggen?
3. Gelijkwaardigheid: Zijn de leerlingen even sterk, oud, slim of is er sprake van een

machtsverschil?

Voorwaarden voor uit de klas sturen
• Als een leerling uit de klas gestuurd wordt, is de leerling voor

een bepaalde tijd de toegang tot het lokaal ontzegd,
afhankelijk van de aard van het ongewenste gedrag en de
inschatting van de teamcoördinator.

• Wanneer een leerling voor een dagdeel of een dag uit de klas
wordt gestuurd worden ouders/verzorgers zo snel mogelijk
(schriftelijk en telefonisch) door de teamcoördinator van het
incident op de hoogte gebracht.

• van het incident en het uit de klas sturen wordt verslag
gedaan in Magister.

• De maatregel is op de dag zelf en voor één dag geldend.
• Het uit de klas sturen onderscheidt zich van een schorsing

doordat de leerling in deze periode ondergebracht wordt in
een andere klas of bij een schoolprofessional elders binnen de
school. De leerling krijgt wel de ondersteuning of onderwijs ín
de setting van de school, maar neemt niet deel aan

activiteiten van de eigen klas.
• in het kader van (sociale en fysieke) veiligheid kan besloten

worden dat de leerling niet deelneemt aan gym-/sportlessen
en groepsactiviteiten (zoals vieringen).

• wanneer het gedrag van de betrokken leerling gedurende of
na de maatregel niet verbetert, kan worden overgegaan tot
schorsing. Ouders/verzorgers worden hier middels een
officiële waarschuwing van op de hoogte gesteld.

Noot: de maatregel ‘uit de klas sturen’ is anders dan een
handelingsplan dat (of een schoolafspraak die) dient om een
specifieke leerling te ondersteunen bij het volgen van (passend)
onderwijs. Leerlingen met gedragsproblemen (of bijvoorbeeld
aandachtstekortstoornissen) kunnen tijdelijk een andere
werkplek krijgen, in afstemming met de leerling en de
ouders/verzorgers. Deze afspraken worden preventief gemaakt
en vallen daarmee niet onder het uit de klas sturen.
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* Frans, E. & Franck, T. (2017). Sensoa Vlaggensysteem. Reageren op seksueel [grensoverschrijdend] gedrag van kinderen en jongeren.

https://lowcdn.com/2x/d61/25d02dfd1b3a-007df03bf6/protocol-bij-pesten-2019-2020.pdf
https://groenehartscholen.schoolwiki.nl/docs/schorsing-en-verwijdering-leerlingen
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3. Ontwikkelingsadequaat: Past het gedrag bij de ontwikkelingsleeftijd van de
leerling?

4. Contextadequaat: Is het gedrag van de leerling gepast in de omgeving waar
het zich bevindt of stoort of choqueert het anderen?

5. Zelfrespect: Heeft de leerling respect voor zichzelf en neemt het geen risico’s
die schadelijke gevolgen kunnen hebben?

Als minimaal één van deze criteria overschreden wordt, wordt gedrag bijgestuurd
naar gewenst gedrag en, indien nodig, worden er consequenties aan het
vertoonde gedrag gehangen.

Sexting
Ook sexting is een vorm van seksueel grensoverscjrijdend gedrag. In het geval van
sexting of online bedreiging zien de stappen er anders uit. Dan volgen we het
stappenplan van https://www.stappenplansexting.nl/stappenplan.

Protocol ‘grensoverschrijdend gedrag’ (3/3)
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Protocol ‘ongewenst gedrag richting schoolprofessionals’ (1/2)

Van ongewenste gedragingen is sprake als de één de ander ongewenst en

eenzijdig gedrag/intimiteit opdringt. Ongewenste intimiteiten hebben zowel
betrekking op grensoverschrijdend gedrag als op aanranding en verkrachting. Het
is belangrijk hierbij op te merken dat er sprake is van een glijdende schaal welke
kan lopen van een gewenste vorm van gedrag naar een ongewenste vorm van
gedrag, op het gebied van seksualiteit of fysiek en psychisch geweld.

Wat ongewenst gedrag is, is heel persoonlijk. Het is daarom als
schoolprofessional belangrijk om te weten waar eigen grenzen liggen. Op het
moment dat deze grenzen door een andere volwassene worden overschreden,
spreek je van ongewenste gedrag. Ongewenste gedragingen kunnen allerlei
verbale (seksuele) insinuaties/opmerkingen, handelingen, aanrakingen etc. zijn,
die niet gewenst zijn.

Het constateren van ongewenst gedrag kan alleen door de schoolprofessional zelf
worden gedaan. De schoolprofessional is degene die onder woorden kan brengen
hoe en wanneer een grens is overschreden. Het is belangrijk om als
schoolprofessional hierin eerlijk tegen jezelf te zijn en dit met iemand te
bespreken. De directeur of de vertrouwenspersoon is voor deze gevallen een
aanspreekpunt. Ook als schoolprofessionals twijfels hebben of er sprake is van
ongewenst gedrag, is het belangrijk om dit te bespreken met de directeur of
vertrouwenspersoon.

Deze richtlijn heeft als doel:

• Duidelijkheid te verschaffen over wat wel en niet geoorloofd is op het gebied
van intimiteit, seksualiteit en geweld naar schoolprofessionals door andere
(interne en externe) professionals en ouders/verzorgers.

• De kans op valse beschuldigingen zo klein mogelijk te maken.

Als een schoolprofessional de constatering doet dat er sprake is van ongewenst
gedrag, treedt het volgende stappenplan in werking:
1. De schoolprofessional brengt voor zichzelf duidelijk onder woorden hoe en

wanneer de eigen grens is overschreden;
2. Indien gewenst: bespreken met een naaste collega of de

vertrouwenspersoon;
3. Inlichten van de directeur. Het is belangrijk om dit te doen, zodat

ondersteuning gegeven kan worden en de leidinggevende een

vertrouwenspersoon kan zijn;
4. Het aanspreken van de persoon die het ongewenste gedrag veroorzaakt op

het gedrag. Afhankelijk van de aard en ernst van het ongewenste gedrag en
de schoolsituatie kan de melder dit doen samen met de directie, de directie
alleen of wordt iemand van buiten de school (denk aan het bestuur)
betrokken. Indien mogelijk wordt in dit gesprek naar een interne oplossing
gezocht om herhaling te voorkomen (gemaakte afspraken worden in dat geval
schriftelijk vastgelegd);

5. Terugkoppeling van het gesprek aan directie.
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Als het gedrag van de persoon niet meer voorkomt, volgt een terugkoppeling van
het voorgaande in het werk-/teamoverleg, zonder dat daarbij de naam van de
persoon wordt vermeld. De melder en directie bepalen in gezamenlijkheid wat de
inhoud van de terugkoppeling zal zijn.
De terugkoppeling in het werk-/teamoverleg is belangrijk om met elkaar te
bespreken hoe in dit soort situaties gehandeld kan worden.

Als het gedrag van de persoon wel terugkeert, treden de volgende
vervolgstappen in werking:
6. De schoolprofessional brengt wederom duidelijk onder woorden hoe en

wanneer de eigen grens is overschreden;
7. De uitvoerend bestuurder wordt ervan op de hoogte gesteld dat er sprake is

van een herhaaldelijk geval van ongewenst gedrag richting een professional.
De uitvoerend bestuurder neemt dit mee in de incidentenregistratie;

8. Er volgt een (nieuw) gesprek van de directie en de schoolprofessional met de
betreffende persoon. Dit gesprek wordt geleid door de directie. Hierin wordt
aangegeven dat het gedrag absoluut niet getolereerd wordt. Uitgangspunt

hierbij is dat de persoon de toegang tot de locatie(s) van de school (tijdelijk)
wordt ontzegd. Mocht het hier gaan om een ouder/verzorger dan zal zo
mogelijk, in overleg met het bevoegd gezag, besloten worden of een
verwijdering van het kind van deze ouder/verzorger aan de orde is. De
professional wordt hierin door de directie/management ondersteund;

9. Evaluatie van het gesprek tussen directeur en schoolprofessional;

10. Terugkoppeling van de afloop in het werk-/teamoverleg;
11. Indien nodig: aanpassing van het protocol zodat in een mogelijke volgende

situatie beter kan worden gehandeld.

Protocol ‘ongewenst gedrag richting schoolprofessionals’ (2/2)
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Als een schoolprofessional een minderjarige seksueel of fysiek (heeft) misbruikt,
intimideert of als een medewerker kinderporno in zijn bezit heeft dan zijn dit
strafbare feiten. Deze vormen een directe bedreiging voor de sociale veiligheid
binnen de school.

Hieronder wordt kort en bondig weergegeven welke stappen de school acuut
moet nemen.
Let op: een ouder/verzorger mag ten alle tijde zelf aangifte doen. Hierin zijn ze
niet afhankelijk van de school.

Meldplicht voor alle schoolprofessionals en overige uitvoerenden
Als een schoolprofessional seksueel misbruik of seksuele intimidatie vermoedt,
moet hij dit onmiddellijk bekend maken bij de voorzitter van het College van

Bestuur. Het is niet voldoende om een tussenpersoon te informeren, zoals een lid
van het MT. De medewerker is ervoor verantwoordelijk dat de informatie het
bevoegd gezag bereikt.
De meldplicht geldt voor alle medewerkers. Hieronder rekent de wet ook
stagiaires, uitzendkrachten, vrijwilligers en zelfs huishoudelijk personeel. De
meldplicht geldt dus ook voor interne vertrouwenspersonen die binnen hun
functie informatie krijgen over mogelijk seksueel misbruik of seksuele
intimidatie. Geen enkele medewerker of betrokkene kan in dit soort gevallen zich
beroepen op de geheimhoudingsplicht.

NB: Meldt een medewerker dergelijke informatie niet, dan kan hij worden aangesproken op

het verzaken van zijn plichten als werknemer. Dit betekent dat het bevoegd gezag

disciplinaire maatregelen kan treffen. Het slachtoffer en de ouders/verzorgers kunnen ook

een schadeclaim indienen tegen de medewerker.

Taken bestuur
Het bestuur moet een vermoeden van seksueel misbruik of seksuele intimidatie
direct voorleggen aan de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het
Onderwijs. Deze zal adviseren en informeren en stelt vast of er sprake is van een
redelijk vermoeden van een strafbaar feit. Blijkt na het overleg met de
vertrouwensinspecteur dat er een redelijk vermoeden is van een zedendelict, dan
is het bestuur altijd verplicht aangifte van misbruik te doen bij de politie. Ook als

de betrokkenen hierover hun bedenkingen hebben. Het bestuur informeert ook
de betrokkenen over de aangifte. Wanneer het nodig is, biedt de
vertrouwensinspecteur hulp als het bestuur een formele klacht indient of

aangifte doet.

Noot: De vertrouwensinspecteurs zijn niet verplicht om aangifte te doen van seksueel

misbruik of seksuele intimidatie. Zij zijn wettelijk verplicht geheim te houden wat leerlingen,

ouders/verzorgers of medewerkers hen toevertrouwen. De aangifte wordt door het bestuur

gedaan.

Daarnaast kan het bestuur met afdeling Sociale Jeugd en Zeden van de politie, de
gemeente en het calamiteitenteam van GGD HM overleggen. Deze partijen
spelen allen een belangrijke rol bij strafrechtelijk onderzoek, openbare orde en

veiligheid en maatschappelijke onrust. Zie voor contactgegevens de sociale
kaart.

Protocol ‘stappen bij misbruik door schoolprofessionals’ (1/3)
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Te nemen stappen kort samengevat:
1. Directie/schoolprofessional/contactpersoon/interne vertrouwenspersoon krijgt

informatie en meldt dit aan het bestuur;
2. Kennis van strafbaar feit;
3. Bevoegd gezag overlegt met vertrouwensinspecteur en eventueel Sociale

Jeugd- en Zedendienst van de politie.

Bij vaststelling van redelijk vermoeden van strafbaar feit.
4. Bevoegd gezag informeert (ouders/verzorgers van) klager en aangeklaagde dat

aangifte wordt gedaan. Dit kan ook door de politie gedaan worden indien de
situatie hierom vraagt;

5. Bevoegd gezag doet aangifte bij justitie of politie.

Vervolgstappen
Is het besluit tot aangifte genomen, dan moet nog een reeks van vragen worden
beantwoord. Deze zaken kunnen nooit op voorhand worden vastgesteld omdat ze
sterk kunnen wisselen en afhangen van de ernst, recidieven en de omvang. De
vertrouwensinspecteur kan het bevoegd gezag adviseren bij het afwegen van
onderstaande vragen:
• Bij wie wordt aangifte gedaan: regiopolitie/Officier van Justitie?
• Wie informeert de betrokkenen over de aangifte?
• Wie ondersteunt de klager en de ouders/verzorgers tijdens het onderzoek? Dat

kan een vertrouwenspersoon of de vertrouwensinspecteur zijn. Deze kan de
klager desgewenst doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening.

• Wie ondersteunt de aangeklaagde tijdens het onderzoek: een
vertrouwenspersoon of de juridische afdeling van een onderwijsvakorganisatie?

• Kan een beroep worden gedaan op een rechtsbijstandsverzekering van de
aangeklaagde?

• Moet de school, zolang het justitieel onderzoek loopt, de aangeklaagde schorsen
om te voorkomen dat de klager telkens wordt geconfronteerd met de
aangeklaagde? De aangeklaagde zou bijvoorbeeld met andere taken kunnen
worden belast. Ook het beperken van de maatschappelijke onrust hangt
natuurlijk met deze afweging samen.

• Moeten medewerkers, ouders/verzorgers en leerlingen worden geïnformeerd
over het feit dat er een onderzoek wordt ingesteld? Informatievoorziening kan
noodzakelijk zijn, omdat een dergelijke kwestie meestal niet onopgemerkt
voorbij gaat aan de leden van de schoolgemeenschap. Wel is het - in het belang

van klager en aangeklaagde - gepast om hiermee zorgvuldig en terughoudend
om te gaan en geen onnodige details te verstrekken.

• Is het wenselijk dat de school, parallel aan het justitieel onderzoek, zelf een
onderzoek laat uitvoeren?

Rehabilitatie na valse aantijgingen
Als na justitieel onderzoek blijkt dat de klacht op valse gronden is ingediend, kan
het bestuur de aangeklaagde een rehabilitatietraject aanbieden. Zo een traject
wordt in overleg met de valselijk beschuldigde samengesteld. Mogelijkheden zijn:
een brief aan de ouders/verzorgers, een teamgesprek, een leerlingenbijeenkomst,
al dan niet in aanwezigheid van de vals beschuldigde.
Het bevoegd gezag kan tevens maatregelen nemen jegens de leerling/persoon die
de valselijke beschuldiging heeft geuit. Dit kan variëren van de eis dat in het

openbaar excuses worden aangeboden tot schorsing of verwijdering. De
aangeklaagde kan over een incorrecte behandeling door het bevoegd gezag een

klacht indienen bij de klachtencommissie. De aangeklaagde wordt daarmee klager.

Protocol ‘stappen bij misbruik door schoolprofessionals’ (2/3)
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Openbaarheid
Deze regeling wordt op elke school van SCOPE ter inzage gelegd.

Evaluatie
De regeling wordt binnen vier jaar na inwerkingtreding geëvalueerd.

Wijziging van het reglement
Deze regeling kan door het bestuur van SCOPE worden gewijzigd of ingetrokken
met inachtneming van de vigerende bepalingen.

Overige bepalingen
1. In gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist het bestuur van SCOPE.
2. Jaarlijks wordt in het bestuursverslag verslag gedaan van de formeel

ingediende klachten.

Bron: Seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs: meldplicht en aangifteplicht (Staatsblad 313).
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Protocol ‘suïcide preventie’

Stap Signaal Actie door: Hoe?

Stap 1 Observatie van leerling:
- Lusteloos of depressieve

uitingen
- Verandering in gedrag
- Niet pluis gevoel

• Op/OOP: deelt de
observatie met
klassencoach

• Klassencoach bespreekt
signalen met een
gatekeeper

Kijk op de lijst van Gatekeepers wie je snel kan bereiken.

Stap 2A N.a.v. niet-pluis-gevoel een
gesprek aangaan met leerling.
Vervolgens stappen bij 2B of 3
voortzetten.

Klassencoach en 
Gatekeeper

Gaan bij voorkeur samen in gesprek met leerling. Deel de zorgen die je hebt n.a.v. je
observatie.
• Heeft de leerling zorgen?
• Wat is er aan de hand?
• Denk je aan zelfmoord?
• Zo ja, vraag door naar datum, plan etc.

Stap 2B Bij serieuze en concrete
suïcideplannen

Gatekeeper • Wie zijn de naasten? (weten die al van je plannen?)
• Hoe is het netwerk te vergroten? (vrienden, familie etc.)
Hoe concreter de plannen, hoe meer zorg! Beloof geen geheimhouding maar
zorgvuldigheid.
• Bij zeer grote onveiligheid: bel 112/GGD/crisisdienst

Stap 3 Bij geen concrete plannen Gatekeeper • Doorverwijzen naar hulpverlening
• Laat liefst ter plaatse een afspraak maken met de huisarts
• Check of de hulpverlening tot stand is gekomen
• Bij moeilijk inschatten: bel huisarts/advieslijn van 113: 0900-0113

Stap 4 Samenwerking met andere
betrokkenen

Gatekeeper en klassencoach Breng betrokkenen in kaart:
• Wie doet wat?
• Leg afspraken vast
• Evalueer na enkele weken en pas zo nodig aan
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Naam Leerling: Klas: Signalering door: 

Besproken met aandachtsfunctionaris Veilig Thuis: 

Schoolleiding:

Klassencoach:

Datum/tijd Wie Wat Inhoudelijk

Signaal

Informatie

Reactie betrokkenen 

Reactie schoolleiding

Overweging reactie

Ingezette actie

Volgend overleg

Bijzonderheden

In onderstaand document wordt een vermoeden/melding van kindermishandeling
en/of huiselijk geregistreerd door de zorgcoördinator. Voor elk afzonderlijk incident
met betrekking tot de meldcode, wordt deze rapportage ingevuld en opgeslagen in
de beveiligde omgeving. Elk jaar bundelt de zorgcoördinator, samen met de
directeur, alle rapportages. De rapportage meldcode dient als

monitoringsinstrument om na te gaan in hoeverre de school in aanraking komt met
(noemenswaardige) situaties rondom de meldcode, wat de aard van deze
incidenten is en of er extra ondersteuning vanuit het bestuur nodig is om meldcode
trajecten op scholen op te kunnen pakken.
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Bijlage: Incidentenregistratie

Incidenten die de sociale veiligheid onder druk zetten worden geregistreerd in
Magister. Te denken valt aan pesten, grensoverschrijdend gedrag, agressief en

intimiderend gedrag en discriminatie of radicaliteit. Doel van het document is
het centraal monitoren van gevallen hieromtrent om vroegtijdig trends te
herkennen en soortgelijk gedrag centraal te documenteren.

Het document wordt ingevuld door de directeur of een door hem/haar
aangewezen persoon. Deze persoon is tevens aanspreekpunt voor

ouders/verzorgers, leerlingen en professionals omtrent knelpunten betreffende
sociale veiligheid. Incidenten worden chronologisch gedocumenteerd en worden
structureel geanalyseerd samen met uitkomsten van de monitoring sociale
veiligheid.

De incidentenregistraties worden jaarlijks door de directeur gebundeld
(anoniem) en naar de bestuurder gestuurd.
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Werkwijze interactieve PDF

Deze interactieve PDF werkt optimaal in Adobe Reader, beeldscherm vullende
weergave (100%). De PDF is niet bedoeld om doorheen te scrollen of te printen,
hiervoor is het document te veelomvattend.

Deze interactieve PDF is een interactief beleidsstuk. Dit betekent dat vanuit de
hoofdpagina zelf kunt kiezen welke informatie je wilt lezen. Ben je bijvoorbeeld
docent? Klik dan op docent en lees daar wat jouw verantwoordelijkheden zijn.
Wil je ook weten wat algemene afspraken zijn en welke algemene informatie er is
rondom sociale veiligheid? Deze informatie kan je vinden onder de witte kopjes
aan de rechterkant van de hoofdpagina. Ook hier kan je op klikken, vervolgens
opent zich meer informatie.

Als er in een tekst een onderstreept woord staat, dan kan je op dit woord klikken
en opent zich meer informatie over dit onderwerp. Als er een pop-up verschijnt
kun je die weer via het kruisje aan de rechterbovenkant wegklikken.

Woorden die zowel onderstreept als dikgedrukt zijn, zijn hyperlinks die verwijzen
naar een internetpagina; als je hierop klikt ga je dus uit de interactieve PDF.

Door op het toetsenbord CTRL en F tegelijkertijd in te drukken kun je ook op
bepaalde woorden zoeken binnen de interactieve PDF.
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Doel sociaal veiligheidsbeleid

Toelichting op inhoud van dit sociaal veiligheidsbeleid
Ons beleid omtrent sociale veiligheid is visueel weergegeven in deze interactieve
PDF. De PDF geeft per rol binnen onze school taken en verantwoordelijkheden
weer op het gebied van sociale veiligheid. Zo kan elke betrokkene snel en
praktisch doorgronden wat het sociaal veiligheidsbeleid voor zijn of haar functie
betekent, en geeft het inzicht aan leerlingen en hun ouders/verzorgers wat zij van
Groene Hart Rijnwoude kunnen verwachten en wat de school van hun verwacht.
Middels deze systeemaanpak streven we naar een leef- en leerklimaat waarin
schoolprofessionals, onze leerlingen en ouders/verzorgers zich veilig voelen en
zich positief verbonden voelen met onze school. Want een positieve sociale
binding met onze school vormt een belangrijke voorwaarde voor een zo optimaal
mogelijk werkklimaat voor ons personeel en leerklimaat voor onze leerlingen.

Het kan zijn dat binnen onze school één persoon verschillende rollen vervult;
zoals een aandachtsfunctionaris Veilig Thuis die ook zorg coördinator is. In deze
interactieve PDF kan deze persoon per rol bekijken wat zijn verantwoordelijkheid
en taken zijn.

Doel van het sociale veiligheidsplan
Dit beleidsplan sociale veiligheid heeft als doel kennis onder professionals,
leerlingen en ouders/verzorgers te vergroten, zodat alle vormen van agressie,
geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen of in de directe
omgeving van de school worden tegengegaan en waar mogelijk voorkomen.
Daar waar zich incidenten voordoen, biedt het beleid concrete

handelingsadviezen en maatregelen om verdere escalatie te voorkomen en het
sociaal veilige klimaat te herstellen. Dit plan beschrijft de maatregelen die
Groene Hart Rijnwoude getroffen heeft en zal uitvoeren om een sociaal veilig
klimaat na te streven voor alle betrokkenen.

Waarom een sociaal veiligheidsplan?
Sinds 1 januari 2006 is het onderwijs verplicht om een veiligheidsplan op te
stellen. Daarnaast is sinds 2013 voor het onderwijs de Wet meldcode van kracht.
Ook is sinds 2015 de wet Veiligheid op school voor het onderwijs ingegaan, deze
wet stelt scholen verplicht zorg te dragen voor een sociaal veilige school.
Monitoring van het welbevinden en sociale veiligheid ligt bij de school. De
onderwijsinspectie ziet toe op dit te voeren veiligheidsbeleid.

Met dit sociaal veiligheidsbeleid voldoet Groene Hart Rijnwoude aan de
wettelijke verplichtingen.

Voor meer informatie omtrent het wettelijke kader verwijzen we naar de website
van de Rijksoverheid.

Sociaal veiligheidsplan in relatie tot het Arbo-beleidsplan
Het sociale veiligheidsplan besteedt specifiek aandacht aan de sociale kant van
veiligheid. Fysieke veiligheid wordt losgekoppeld van sociale veiligheid. Er vindt
binnen de school afstemming plaats omtrent raakvlakken tussen fysieke en
sociale veiligheid.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/2021-07-01
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Naast interne zorgprofessionals hebben we ook een breed extern
ondersteuningsnetwerk. Deze professionals kennen het netwerk in de
wijk/gemeente en hebben daarmee een goed beeld van beschikbare expertise,
interventies en onderzoeksmogelijkheden die beschikbaar zijn.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Het Centrum voor Jeugd en Gezin geeft ouders/verzorgers advies over opgroeien 
en opvoeden. Voor vragen en twijfels over de ontwikkeling van uw kind en voor 
overleg of verdere hulp gewenst is, kunt u contact opnemen met de jeugdarts/-
verpleegkundige van de school.
De jeugdverpleegkundige die gekoppeld is aan onze school kan (op basis van
signalen) in gesprek gaan met leerlingen en ouders/verzorgers om actief en

dichtbij te ondersteunen zolang dit nodig is. Mocht verdere hulp nodig zijn dan
kan de jeugdverpleegkundige doorverwijzen naar andere externe
zorgprofessionals.

Jeugdverpleegkundige: Nancy Vermeij 
Mailadres: nvermeij@ggdhm.nl
Telefoonnummer: 088-308 44 47
Algemeen Tel CJG: 088-254 23 84

GO! voor jeugd
GO! voor jeugd is er voor ouders/verzorgers die problemen ervaren bij het 
opvoeden en opgroeien van hun kind. Ook kunnen ouders/verzorgers vragen 
stellen over bijvoorbeeld autisme, ADHD of faalangst. Jongeren kunnen bij GO! 

voor jeugd terecht als ze bijvoorbeeld somber of angstig zijn of problemen op 
school hebben.

Naam: Corinne Rijnders
Telefoonnummer: 06-51060897
Mailadres: corinne.rijnders@govoorjeugd.nl

Bureau Halt
Halt heeft de wettelijke taak om strafbaar gedrag onder jongeren aan te pakken,
zonder dat de jongere een strafblad krijgt.

Naam: Patty van der Veer

Mailadres: p.vander.veer@halt.nl
Algemeen telefoon nummer: 088-115 35 00

Kwadraad
De maatschappelijk werkers van Kwadraad ondersteunen leerlingen en hun
ouders/verzorgers wanneer zij zelf geen oplossing kunnen vinden voor hun
problemen.

Naam: Gemma Huizen
Mailadres: g.huizen@kwadraad.nl
Algemeen telefoon nummer: 088-900 40 00
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Leerplichtconsulent (gemeente Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop)
De inzet van leerplichtconsulenten is erop gericht dat alle jongeren naar school

gaan. De leerplichtconsulent let erop dat iedereen zich aan de Leerplichtwet
houdt.

Naam Nick van Veen
Telefoonnummer 0172-464 872 
Mailadres: NVeenvan@alphenaandenrijn.nl

Jeugdbescherming west
Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van 
een jongere bedreigd wordt en hun expertise nodig is, dus als het écht nodig is.

Telefoonnummer: 071-523 97 40

Veilig Thuis Hollands Midden
Veilig Thuis is er voor slachtoffers en plegers van huiselijk geweld en
kindermishandeling evenals voor beroepskrachten of bezorgde burgers die een
vermoeden hebben van huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis
geeft advies en organiseert hulp.

Telefoonnummer: 0800-2000
Mailadres: info@veiligthuishm.nl
Website: www.veiligthuishollandsmidden.nl 

Vertrouwensinspecteur bij de inspectie van Onderwijs
De vertrouwensinspecteur kan geraadpleegd worden wanneer zich in of rond de

school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van: seksuele intimidatie en
seksueel misbruik (zedenmisdrijven), psychisch en fysiek geweld en discriminatie
en radicalisering.

Telefoonnummer: 0900-111 31 11
Beschikbaarheid: werkdagen van 08.00-17.00 uur.

Raad van Kinderbescherming
De raad van Kinderbescherming komt op voor kinderen van wie de ontwikkeling
en opvoeding gevaar loopt.

Plaatselijk telefoonnummer: 070-374 23 00
Mailadres: ao.west@rvdk.nl

Calamiteiten- en zedenteam GGD
Het calamiteiten- en zedenteam komt in actie bij ingrijpende incidenten zoals op
onder andere een school. Verschillende hulpverlenende instanties en de politie
bekijken in teamverband wie, wanneer, welke ondersteuning nodig heeft.

Telefoonnummer: 088-308 33 42
Bereikbaarheid: werkdagen van 8.00 - 17.00 uur.

Sociale Kaart (2/3)
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Het Crisis Interventie Team (CIT)
Het Crisis Interventie Team (CIT) biedt vrijwillige hulpverlening in crisissituaties in 
gezinnen, waarbij de focus ligt op de veiligheid van de minderjarige kinderen. 

Telefoonnummer: 088-308 38 00 
Mailadres : citmidden@ggdhm.nl 
Website: https://ggdhm.nl/thema-s/item/het-crisisinterventieteam-cit 
Telefoonnummer buiten kantoortijden: 088-900 40 00 

Sociale Jeugd- en Zedenpolitie (SJZP)
De SJZP behandelt zaken betreffende sociale jeugdproblematiek en
zedenmisdrijven.

Telefoonnummer: 0900-8844
Bereikbaarheid: Werkdagen van 08:30 - 17:00 uur.

Politie
Telefoonnummer bij spoed: 112
Telefoonnummer bij geen spoed: 0900-8844

OnderwijsOpvang Voorzieining (OOV) Alphen aan den Rijn
De OnderwijsOpvang Voorziening is voor leerlingen met wie het tijdelijk niet zo
goed gaat op school.

Naam: Nathalie Seggers - Janse
Algemeen telefoonnummer: : 0172-43 64 26
Informatie: www.onderwijsopvangvoorziening.nl

GGZ Rivierduinen/Curium
GGZ Rivierduinen behandelt en begeleidt volwassenen, ouderen, kinderen en
jongeren. Cliënten kunnen hier terecht met eetstoornissen, autisme en een
combinatie van een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek.

Algemeen telefoonnummer: 071-890 88 88
Mailadres: info.alphenaandenrijn@rivierduinen.nl

Sociale Kaart (3/3)
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