Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Algemeen
Pro College regio Nijmegen begeleidt elke leerling naar werk, inkomen of een vervolgopleiding
zodat die leerling een zelfstandig bestaan op kan gaan bouwen in onze samenleving.
Elke jongere leert en ontwikkelt zichzelf vanuit zijn/haar eigen persoonlijkheid, individuele talenten
en mogelijkheden. De eigen thuissituatie en geschiedenis, zijn levenservaringen en leefomgeving zijn
hiermee onlosmakelijk verbonden.
De betrokkenheid van de medewerkers van Pro College gaat dan ook verder dan alleen de cognitieve
ontwikkeling van de jongeren. Ook het welzijn en de ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid van
jongeren die tot ontplooiing van talenten kan leiden is van belang.
Helaas krijgen de jongeren soms te maken met huiselijke geweld of kindermishandeling. Het hoort
bij de verantwoordelijkheid van onze medewerkers dat zij in contacten met de leerlingen en hun
ouders/verzorgers alert zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of
kindermishandeling en dat zij effectief reageren op deze signalen.
Sinds 1 juli 2013 is hiervoor de “Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling" van kracht. Alle
professionals die werken met jeugd zijn verplicht te handelen volgens deze meldcode. De meldcode
beschrijft wat medewerkers van onze scholen moeten doen bij vermoedens van geweld of
mishandeling.
Meldcode Pro College
Bij het opstellen van het protocol Meldcode Pro College is gebruik gemaakt van de landelijke
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en is rekening gehouden met de geldende
richtlijnen rondom privacybescherming zoals die zijn omschreven in het Privacy Reglement Pro
College.
De meldcode is een document voor intern gebruik dat bedoeld is ter ondersteuning van alle
medewerkers van Pro College zodat vastgelegd wordt welke stappen van hen worden verwacht bij
signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling en welke ondersteuning daarbij voor handen is.
Voor ouders/verzorgers
Mocht de meldcode door ons opgestart worden, dan zal dit met uw kind besproken worden.
Ouders/verzorgers worden ook geïnformeerd, tenzij de inschatting van Pro College is dat dit een
gevaar voor de veiligheid van de leerling kan opleveren.

