
Handle with Care  

 

Vanaf 9 mei 2022 doen wij samen met alle andere basisscholen in de gemeenten 

Barneveld, Ede, Nijkerk, Renkum, Scherpenzeel en Wageningen weer mee aan 

‘Handle with Care’. Dit is een samenwerkingsvorm waardoor wij als school het weten 

wanneer één van de leerlingen thuis ‘iets naars’ heeft meegemaakt waar de politie bij 

betrokken was. Het gaat met name om huiselijk geweld. Wij ontvangen een signaal 

zodat we de leerling kunnen voorzien van steun. 

 

Doel van Handle with Care  

Huiselijk geweld kan voor kinderen heel onveilig voelen. Ze kunnen last krijgen van 

vervelende dingen, zoals: je rot voelen, je niet kunnen concentreren op school, bang 

zijn, slecht slapen of buikpijn hebben. Kinderen die te maken krijgen met huiselijk 

geweld hebben veel aan steun van anderen. Omdat kinderen relatief veel tijd 

doorbrengen op school, is dat de plek waar ook veel gedaan kan worden aan het 

herstel van kinderen. De stress die deze kinderen meedragen laten ze niet achter bij 

het schoolhek, maar nemen ze mee de klas in. Leerkrachten kunnen de leerling dan op 

veilige en stabiele wijze de ondersteuning geven die hij of zij nodig heeft. Doordat op 

school de passende ondersteuning wordt geboden, kan het stressniveau van de 

leerling dalen, kan de leerling sneller herstellen en kan mogelijke stressgerelateerde 

schade worden voorkomen. 

 

Hoe werkt Handle with Care?  

De werkwijze is simpel. Als de politie voor een situatie van huiselijk geweld wordt 

ingeschakeld, geeft zij vervolgens een zorgmelding door aan Veilig Thuis. Veilig Thuis 

doet onderzoek en kijkt wat er nodig is om het geweld te stoppen. Nog los van de 

zorgmelding, zal Veilig Thuis samen met de gemeente die de informatie heeft waar de 

leerling op school zit, er ervoor zorgen dat de school een mail krijgt met alleen de 

naam van de leerling, geboortedatum en de code ‘Handle with Care’. “De school hoort 

dát er iets is gebeurd, maar niet wát”. Bijzonderheden en details over de huiselijke 

situatie worden niet met ons gedeeld. De intern begeleider die het signaal ontvangt 

deelt het signaal met de relevante leerkracht(en), om de leerling zo de emotionele en 

praktische ondersteuning te bieden die nodig is om de stress te verlagen. Wij gaan 

heel zorgvuldig met het Handle with Care signaal om. Het signaal wordt alleen gedeeld 

met die collega’s die hierover geïnformeerd moeten worden om steun te kunnen 

bieden aan een kind. Bovendien wordt het signaal niet geregistreerd of opgeslagen in 

een systeem omdat dit niet noodzakelijk is. Het doel van Handle with Care is immers 

puur om de leerling na een incident de ondersteuning te bieden die hij of zij nodig 

heeft. Het signaal is daarom nergens terug te vinden. Wilt u meer weten over Handle 

with Care, neemt u dan gerust contact met ons op.  

 

Met vriendelijke groet, Ilja van Geel, Schoolleider  

 


