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van een onveilige situatie 
buiten de thuissituatie, dus op 
school, in de jeugdzorg of op 
de sportclub, nergens serieus 
worden genomen. En soms van 
de ene instantie naar de andere 
worden doorverwezen. Die 
indruk was de afgelopen jaren 
bij Balans ontstaan door de 
berichten en gesprekken die op 
haar advieslijn binnenkomen.

Onderwijs gerelateerd

Ruim 80% van de meldingen, 
zo wees het onderzoek 
uit, is aan het onderwijs 
gerelateerd. Ouders gaven 
daarbij ook aan angst te 
hebben voor het melden 
van een klacht. Sommigen 
werden bij het bespreken 
ervan geconfronteerd met 
dwang en drang of met Veilig 
Thuis-meldingen (70%). “En 
dat laatste heeft een enorme 
impact op een gezin,” verzekert 
Luijckx. Opvallend is dat in 87% 
van de meldingen de profes-
sional de veroorzaker was van 
de onveiligheid. Ook opvallend: 
leraren weten soms niet hoe 
ze een onveilige situatie in hun 
school moeten aankaarten: niet 
weten bij wie ze moeten zijn, of 
er geen melding van durven te 
maken.

“Ik wil echter absoluut niet 
gaan vingerwijzen naar het 
onderwijs,” benadrukt Luijckx 
bij het bespreken van de 
resultaten in het rapport. 
“We zien de problemen in de 
scholen: de enorme werkdruk, 
de grote klassen en het leraren-
tekort. Onmacht speelt in de 
beschreven situaties ook vaak 
een rol. We willen met de 
publicatie van het rapport een 
eerste aanzet doen en met alle 
betrokkenen kijken hoe we dit 
kunnen oplossen en kunnen 
voorkomen. Maar eigenlijk moet 
dit aan de voorkant worden 
opgelost.”

Bij Oudervereniging Balans beleefden ze in december een ‘juichmomentje’, vertelt belangenbe-
hartiger en woordvoerder Joli Luijckx. In het regeerakkoord van het kabinet Rutte IV staat immers 
niet alleen dat de sociale veiligheid en gelijke behandeling op iedere school voor leerlingen en 
leraar gewaarborgd wordt en dat de onderwijsinspectie ‘extra inzet op sociale veiligheid’, maar 
ook dat er een onafhankelijk meldpunt sociale veiligheid en gelijke behandeling komt.

“We gaan niet vingerwijzen”

In haar rapport Ieder kind 
overal veilig? Rapportage over 
onveilige situaties buiten de 
thuissituatie dat in oktober 
verscheen, benadrukt Balans 
dat een dergelijk onafhan-
kelijk meldpunt zeer wenselijk 
is. “Het is precies waar we 
in het rapport om gevraagd 
hebben,” aldus Luijckx in een 
gesprek dat halverwege januari 
plaatsvindt. In een eerder 
verschenen persbericht naar 
aanleiding van het in december 
verschenen regeerakkoord, 
repte de vereniging al dat zij het 
meldpunt ziet als een grote stap 
voorwaarts in het ‘waarborgen 
van veiligheid op school.’ Zowel 
ouders, leerlingen als leraren 
kunnen daar in de toekomst 
onveilige situaties melden en 
er ook terecht met individuele 
klachten.

Het is volgens Balans goed 
dat er speciaal voor het 
onderwijs een meldpunt sociale 
veiligheid komt. Dat baseert 
zij op de resultaten van een 
door haar in mei vorig jaar 
gestart onderzoek en dat de 
basis vormt van het rapport 
Ieder kind overal veilig…? 
Het belangrijkste doel ervan 
was om te inventariseren of 
het regelmatig voorkomt dat 
ouders die een melding doen 
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Bovenop

Luijckx is ‘heel blij’ met het plan 
van het kabinet om een meldpunt 
voor het onderwijs ‘op te zetten’. 
Ze noemt dat op driekwart van 
het gesprek ‘nieuw nieuws’. “We 
gaan er natuurlijk bovenop zitten. 
Hoe gaan we dit uitrollen, hoe richt 
je het in en hoe zorg je dat het 
onafhankelijk is en wat gebeurt 
er met de meldingen, hoe is de 
procedure en hoe de behandeling 
ervan? We hebben al aangeklopt 
bij het ministerie en gezegd dat 
we hier heel graag bij betrokken 
willen zijn,” vertelt Luijckx, die zegt 
dat Balans in haar streven om het 
onafhankelijk meldpunt te creëren 
veel dank verschuldigd is aan Paul 
van Meenen. Glimlachend: “Het lijkt 
er heel sterk op dat D66 er de hand 
in heeft gehad dat het meldpunt in 
het regeerakkoord staat.”

We krijgen bij Balans vaak vragen van ouders die zich zorgen maken over hun kind, dat volgens 
hen in een onveilige situatie verkeert. En dan bedoelen we een onveilige situatie buiten het 
gezin. Denk bijvoorbeeld aan school, de jeugdzorg of sportclub. We horen soms ook van profes-
sionals die een onveilige situatie buiten het gezin constateren en niet goed weten wat ze hiermee 
kunnen doen. We horen vaak dat ouders een plek zoeken waar hun zorg kan worden gemeld 
en behandeld. Ouders weten niet goed waar ze met hun melding terechtkunnen. Worden 
doorverwezen van de ene naar de andere instantie. Hun melding wordt vaak niet in behandeling 
genomen of onderzocht. En als ouders hun zorgen wél bespreekbaar maken of melden, krijgen 
ze regelmatig zélf te maken met dwang- en drangmaatregelen, of zelfs met een Veilig Thuis 
melding. Voor Balans was dit reden om hierover in gesprek te gaan met betrokken organisaties, 
zoals Veilig Thuis. Ook zij waren benieuwd naar voorbeelden. We openden een meldpunt (…). 
Komt het daadwerkelijk regelmatig voor dat ouders die een melding willen doen, nergens serieus 
worden genomen? Dat zij van instantie naar instantie worden doorverwezen en dat hun verhaal 
nergens wordt onderzocht - hun klacht nergens behandeld? En is er inderdaad angst bij ouders 
om melding te maken van een onveilige situatie? …

Bron: Inleiding Ieder kind overal veilig?

Het hele onderzoek is te lezen via Ieder kind overal veilig? Rapportage analyse onveilige 
situaties buitenshuis - Balans, vereniging voor ouders (balansdigitaal.nl)

Wij versterken de positie van ouders van kinderen en 
jongeren met ondersteuningsbehoeften bij leren en/of 
gedrag. Dit doen we door belangenbehartiging en 
uitwisseling van kennis en ervaringen tussen ouders, 
onderwijs, zorg en wetenschap.

Balans ondersteunt en vertegenwoordigt ouders 
zo goed mogelijk. Door op verschillende manieren 
informatie en kennis te delen. We organiseren 
evenementen en webinars, maken filmpjes, podcasts 
en animaties. Balans heeft een eigen Magazine een 
Advieslijn en geeft Advies in de buurt. Speciaal 
voor de kinderen is er BalansKIDS.

Ook lobbyt Balans in de politiek op het gebied van 
onderwijs, zorg en opvoeding. Met als doel de positie 
van ouders en kinderen te versterken. En eraan 
bij te dragen dat ieder kind passend onderwijs en 
passende hulp krijgt.

Bron: balansdigitaal.nl
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