inschatten dat de situatie voor de
school te ingewikkeld is. Bij zo’n
complexe situatie wordt er een
melding gedaan bij VTRR. De school
zal hierover, indien mogelijk, met
u in gesprek gaan. Maar soms is de
situatie zo acuut of dreigend dat
dit niet mogelijk is.
Wat doet Veilig Thuis Rotterdam
Rijnmond (VTRR)?
VTRR is er voor advies en hulp rond
huiselijk geweld en kindermishandeling.
VTRR zet zich in om de (mogelijke)
onveiligheid te beëindigen en veiligheid
te creëren. Als de school een melding

doet bij VTRR, dan onderzoekt VTRR
eerst de situatie. Op basis van het
onderzoek worden vervolgstappen
gezet.
U kunt zelf ook bij VTRR terecht als
u hulp zoekt voor uzelf of voor uw
kind, of als u zich zorgen maakt over
anderen. Maar het kan ook gaan om
vermoedens: u denkt dat mensen of
kinderen niet veilig zijn maar dat
weet u niet zeker. Vaak gaat het om
problemen die al lang bestaan en die
u niet zonder hulp kunt oplossen.
VTRR kan u in dat geval hulp bieden.

Meldcode
op school

Hoe bereikt u Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)?
Bel het landelijk telefoonnummer 0800 2000 (gratis en 24/7
bereikbaar). Na het inspreken van gemeente/woonplaats is er
direct verbinding met VTRR.

Ouderfolder
Deze school werkt volgens de landelijke Meldcode Huiselijk geweld
en Kindermishandeling. Dit betekent dat, bij vermoedens van huiselijk
geweld of kindermishandeling, de school zorgvuldige afwegingen
maakt over de te zetten stappen. In deze folder leest u meer over de

0800 2000 gratis, 24/7 bereikbaar

meldcode en het advies- en meldpunt Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond.

info@veiligthuisrr.nlwww.veiligthuisrr.nl
Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond werkt voor vijftien gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle,
Capelle aan den IJssel, Goeree Overflakkee, Hellevoetsluis, 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

Wat is huiselijk geweld
en kindermishandeling?
Kindermishandeling komt helaas vaak
voor. Gemiddeld zit in elke schoolklas
één kind dat hier mee te maken heeft.
Bij huiselijk geweld denkt u al snel
aan lichamelijke mishandeling. Maar
er kan ook sprake zijn van psychische
mishandeling, verwaarlozing, huwelijksdwang of seksueel misbruik.

Wanneer kinderen getuige zijn van
geweld in het gezin, dan is dat ook
een vorm van mishandeling.
Vaak merkt een leerkracht, intern
begeleider, schoolmaatschappelijk
werker of een ouder van andere
kinderen door bepaalde signalen dat
er iets niet klopt. Dan moet hij of zij
hierop reageren. De school heeft een
zorgplicht en is wettelijk verplicht de

meldcode te volgen. Het is belangrijk
dat er hulp komt, want geweld stopt
niet vanzelf.
Wat is de meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling?
De meldcode bestaat uit vijf stappen.
Het doel is om, bij vermoedens van
kindermishandeling of huiselijk geweld,
professionals een richtlijn te bieden

hoe hiermee om te gaan. Hierdoor kan
een einde worden gemaakt aan de
(onveilige) situatie. Als de school zich
zorgen maakt over een kind dan volgen
ze de stappen van de meldcode.
Door de stappen te volgen kan de
school afwegen of ze zelf, bijvoorbeeld
in samenwerking met het wijkteam,
hulp verlenen. Ook kan de school

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

1

2

3

De leerkracht heeft een
niet-pluis gevoel

De leerkracht bespreekt de
zorgen met collega’s

De zorgen worden met
de ouders besproken

De school geeft een
signaal af in SISA*.

Bijvoorbeeld met een intern begeleider of een schoolmaatschappelijk werker. De school kan ook (anoniem) advies
vragen aan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR).

Dit kan de intern begeleider of de
schoolmaatschappelijk werker (soms)
samen met de leerkracht doen.

5

4

De school onderneemt actie

De situatie wordt zorgvuldig afgewogen

De intern begeleider of schoolmaatschappelijk
werker organiseert zelf hulp of doet
een melding bij VTRR.

De intern begeleider of schoolmaatschappelijk
werker bepaalt op basis van de signalen, het advies
van VTRR, het gesprek met de ouders,
de ernst van de situatie en wat de volgende stap is.

Wat gebeurt er als de school contact opneemt met VTRR?

1

VTRR bepaalt de ernst
van de situatie.

2

VTRR onderneemt actie om te zorgen
voor directe en/of duurzame veiligheid.

*Voor meer informatie over SISA kijkt u op www.sisa.rotterdam.nl

3

VTRR wijst een contactpersoon aan
die verder werkt aan de veiligheid.

