Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Calvijn College
Het Calvijn College en Veiligheid
Op het Calvijn College staat de veiligheid van een leerling voorop. Niet alleen een veilige sfeer op
school is belangrijk maar ook een veilige omgeving voor de leerling thuis. Om optimaal te kunnen
leren is een gevoel van veiligheid en bescherming op school en thuis belangrijk.
Wat is de meldcode?
Een meldcode is een stappenplan waarin wordt beschreven hoe een professional hoort om te gaan
met het signaleren en het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het biedt houvast
voor de professional in de te zetten stappen als hij huiselijk geweld of kindermishandeling signaleert
om bijvoorbeeld een gesprek met ouders aan te gaan of hulpverlening in te schakelen. Een meldcode
geeft richting aan de stappen die een professional kan zetten om slachtoffers te helpen.
Aandachtsfunctionaris
Het Calvijn College heeft de meldcode van Veilig Thuis geïntegreerd in de zorgstructuur. De
aandachtsfunctionaris voor de meldcode is het Hoofd Studieloopbaancentrum, HSLC
(zorgcoördinator). Het HSLC is aanspreekpunt voor medewerkers op het gebied van huiselijk geweld
en/of kindermishandeling en heeft de regie bij de aanpak van zorgelijke situaties. Ook zorgt de
aandachtsfunctionaris voor de implementatie van de meldcode.

De meldcode bestaat uit vijf verplichte stappen:
De meldcode beschrijft in vijf stappen wat de professional kan doen bij (vermoedens van) huiselijk
geweld of kindermishandeling.
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4

Stap 5

In kaart brengen van de signalen.
Collega en/of Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland raadplegen.
In gesprek gaan met de betrokkenen.
Wegen van de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling.
Collega en/of Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland raadplegen.
Portefeullehouder Zorg en Begeleiding neemt hier een besluit over.
Beslissen: hulp organiseren of melden Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland.

LET OP:
Bij iedere stap van de meldcode geldt dat er altijd contact kan worden opgenomen met Veilig Thuis
voor hulp en advies.
Te bereiken via 0800-2000 of direct met de regio Amsterdam-Amstelland: 020 – 7983798.
Er wordt dan niet meteen een melding gemaakt maar je krijgt advies hoe te handelen.

Integratie stappenplan meldcode Calvijn College

Docent en/of SLB
signaleert

Informeert SLB

Gesprek
SLB en leerling

Hulp nodig?
Je kan altijd overleggen met het hoofd SLC en/of
advies vragen aan Veilig Thuis zonder direct een
melding te maken.

Informeert BE

Gesprek
SLB, BE, leerling en
ouders/verzorgers

Betrokkenen informeren?
Ja, de leerling en ouders/verzorgers moeten
geïnformeerd worden over de melding die
gemaakt zal worden bij Veilig Thuis.
Er is geen akkoord nodig om de melding te doen.

Overleg hoofd SLC

Hoofd SLC, BE en
SLB eens, dan
melding Veilig Thuis

Hoe maak je een melding bij Veilig Thuis?
Om een melding te versturen naar Veilig Thuis volg je deze stappen:
1)
2)
3)
4)
5)

Je informeert de betrokkenen (telefonisch, per brief, e-mail of persoonlijk)
Ga naar de website van Veilig Thuis zie: Meldingsformulier Veilig Thuis
Sla het meldingsformulier op, op je computer
Open het formulier, vul het in en sla het weer op
Ga weer terug naar de website: Meldingsformulier Veilig Thuis en upload het ingevulde
formulier via de optie “bladeren”.

