Bereikbaarheid VTRR
VTRR is 24/7 gratis bereikbaar voor u als professional via het nummer
010 – 412 81 10 of via het landelijke telefoonnummer 0800-2000.

‘Zie ons
staan, praat
met ons en
steun ons’

Gedurende de kantoortijden is VTRR bereikbaar voor adviesvragen
en het doen van meldingen. Buiten kantoortijden is VTRR bereikbaar
voor urgente meldingen die niet kunnen wachten tot de volgende dag.
Onze VTRR-deskundigen streven ernaar u dezelfde dag te woord te
staan. Als dat niet lukt dan maakt het secretariaat een belafspraak met
u, waardoor u binnen 48 uur wordt teruggebeld door VTRR.
En een ernstige crisissituatie kunt u telefonisch melden. In alle andere
gevallen ontvangt u na telefonisch contact met VTRR via de mail van

- Ervaringsdeskundige,
meisje van 10 jaar

VTRR een formulier waarmee de schoolmaatschappelijk werker of de
intern begeleider altijd schriftelijk dient te melden. Dit is ook de meest
veilige manier, want zo weet u altijd precies wat u heeft gemeld. Mocht
u urgente vragen hebben en ons niet via de reguliere weg kunnen bereiken,
dan kunt u contact opnemen met VTRR via scholen@veiligthuisrr.nl.
Via dit mailadres kunt u niet melden.

Wat gebeurt er na een melding bij VTRR?

Wanneer u als school aanvullende informatie wilt ontvangen over VTRR,

Als er een melding is gedaan, wordt deze allereerst beoordeeld op de

dan is er de mogelijkheid om een voorlichting aan te vragen via

mate van onveiligheid. Het kan zijn dat een andere organisatie dan VTRR

info@veiligthuisrr.nl.

(bijvoorbeeld het wijkteam en/of andere hulpverlener) de beste partij
is om de eerste stappen te zetten. Als VTRR zelf een interventie gaat
starten, vindt er eerst een verkennend gesprek met de betrokkenen
plaats. Daarna wordt er een plan van aanpak gemaakt om te bepalen
welke stappen (interventies) VTRR gaat uitzetten. Dit kan zijn alsnog
overdracht naar bijvoorbeeld het wijkteam, maar VTRR kan ook een
onderzoek starten of een melding doen bij het Jeugdbeschermingsplein.

info@veiligthuisrr.nl
www.veiligthuisrr.nl

Leerkrachten
Samen voor een veilig thuis

0800 2000 gratis, 24/7 bereikbaar

Ook kan het nodig zijn om kinderen te spreken. Soms wordt aan scholen
gevraagd of zo’n gesprek op school kan plaatsvinden. Verder krijgen

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond werkt voor vijftien gemeenten: Albrandswaard,

scholen als zij melder zijn, of als ze als informant zijn benaderd, altijd een

Barendrecht, Brielle, Capelle a/d IJssel, Goeree Overflakkee, Hellevoetsluis,

terugkoppeling over wat de uitkomst is van de interventie.

Krimpen a/d IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam
inclusief Hoek van Holland, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne.

0800 2000 gratis, 24/7 bereikbaar
www.veiligthuisrr.nl

Hoe signaleert u kindermishandeling?
Bij sommige kinderen kunt u heel duidelijk lichamelijke mishandeling

Stap 2: Advies vragen aan VTRR

signaleren door bijvoorbeeld blauwe plekken, brandwonden, botbreuken,

Bespreek uw vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld

snij-, krab- en bijtwonden, het kind ruikt niet fris, heeft regelmatig vieze

met andere leerkrachten, de intern begeleider of met de schoolmaat-

kleding aan of geen seizoen adequate kleding, is oververmoeid of is vaak

schappelijk werker. En bel indien u advies wilt met VTRR via het nummer

ziek. Er zijn ook kinderen die wel mishandeld worden maar waarbij de

010 – 412 81 10. Tijdens dit “anonieme” adviesoverleg weet VTRR niet

Help mee kindermishandeling te stoppen

bovenstaande signalen niet zijn op te merken. Wees daarom dus altijd

over welk gezin het gaat. Wettelijk gezien mag VTRR geen persoons-

Vermoedt u als leerkracht in uw klas weleens kindermishandeling?

alert! De signaleringskaart Huiselijk geweld en kindermishandeling kan u

gegevens van betrokkenen registreren bij advies.

Wees alert op de signalen, uw alertheid is namelijk ontzettend

hierbij ondersteunen. Deze vindt u op www.werkenmetdemeldcode.nl.

Een overleg met VTRR kan u als leerkracht rust en inzicht geven in

belangrijk voor de veiligheid van ieder kind. In deze brochure leest

wat uw eigen vervolgstappen zouden kunnen zijn. Bespreek daarom

u wat kindermishandeling is, hoe u het herkent en hoe u kunt helpen

Meldcode

om kindermishandeling te stoppen. Ook leest u hoe Veilig Thuis

Bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld treedt de

Rotterdam Rijnmond (VTRR) u hierbij kan ondersteunen.

meldcode in werking. Uw school werkt volgens de landelijke Meldcode

Stap 3: Contact met ouders

Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Dit betekent dat, bij vermoedens

In stap 3 van de meldcode gaat u als school in gesprek met de ouders

van huiselijk geweld of kindermishandeling, uw school zorgvuldige

om de zorgen en signalen te bespreken. Beloof tijdens dit gesprek met

VTRR is er voor advies, voor het aannemen en beoordelen van

afwegingen neemt over de te zetten stappen. U heeft als leerkracht, net

de ouders geen geheimhouding. Alleen in uitzonderlijke gevallen vindt er

meldingen, voor het zelf plegen van interventies, het doen van

als andere professionals, een zorgplicht en bent wettelijk verplicht deze

geen gesprek met de ouders plaats, als een situatie zo acuut of dreigend

onderzoek en/of zorgen dat hulpverlening wordt ingezet rond

meldcode te volgen. Wanneer u zorgen heeft, kunt u ze bespreken met

is dat dit niet mogelijk is.

het huiselijk geweld en de kindermishandeling.

een deskundige van VTRR.

uw zorgen en/of vermoedens.

Het kan zijn dat een ouder kwaad of agressief naar u toe reageert,
omdat u zich in hun ogen met de thuissituatie van hun kind bemoeit.
Wat wordt er onder kindermishandeling verstaan?

Stappen van de meldcode:

Dit is een begrijpelijke reactie van ouders. Als u hier zorgen over heeft,

Er zijn verschillende vormen van kindermishandeling:

1. Breng de signalen in kaart en leg ze feitelijk vast.

bespreek ze dan met uw collega’s of met iemand van VTRR. Zij kunnen

a) lichamelijk geweld: slaan, schoppen en andere vormen van

2. Overleg met uw collega’s en raadpleeg eventueel VTRR.

u adviseren hoe hiermee om te gaan.

fysieke mishandeling.
b) p
 sychisch geweld: uitschelden, vernederen, dreigen met geweld,
spullen kapot maken of geld afhandig maken, niets mogen
beslissen, steeds vervelende dingen over jezelf te horen krijgen
of bang gemaakt worden.
c) seksueel geweld: ongewild aanraken, seks tegen je zin of chantage

3. Ga in gesprek met de ouders.
4.	Maak een afweging van de mate van geweld. Bepaal de aard en

inschakelen, bijvoorbeeld via het wijkteam, mogelijk is. Als de situatie

de ernst van de situatie.
5.	Meld het bij VTRR of pak het zelf als school in samenwerking

te complex is of vrijwillige hulpverlening niet mogelijk is, doet de
school een melding bij VTRR.

met partners op.
Tip: download ”De Meldcode app”

Stap 4: Melden bij VTRR

via sociale media.

In stap 4 van de meldcode heeft u opnieuw contact met VTRR, als u

d) v
 erwaarlozing: niet voorzien worden in de basisbehoeftes zoals
aandacht, eten, drinken en kleding.
e) problematische echtscheiding.

Na het gesprek met de ouders weegt u als school af of zelf hulp

hebt besloten een melding te gaan doen. U blijft als professional niet

www.veiligthuisrr.nl

anoniem; persoonsgegevens worden nu wel geregistreerd.

