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Melding Verwijsindex 
 
Verwijsindex Friesland 
 

Vanaf 2009 zijn gemeenten in Friesland wettelijk verplicht om alle organisaties die met 
kinderen werken (waaronder scholen) aan te sluiten op de ‘Verwijsindex Friesland’. 
De ‘Verwijsindex Friesland’ is een systeem waarin leerkrachten, hulpverleners en begeleiders 
die met jongeren werken, melden dat zij zich zorgen maken over een kind. 
Alle locaties van OSG Sevenwolden zullen vanaf 1 augustus 2010 een leerling melden ingeval 
de school zich zorgen maakt. 
 
Het is in het belang van de ontwikkeling van de jongere dat verschillende instanties en 
hulpverleners die betrokken zijn bij dit kind, dit van elkaar weten zodat individuele activiteiten 
op elkaar afgestemd kunnen worden. 
 
Er kunnen allerlei redenen zijn voor ongerustheid over een kind. Dat kunnen bijvoorbeeld 
signalen zijn dat het niet goed gaat op school of met de gezondheid of persoonlijke 
ontwikkeling van de jongere. Eén signaal hoeft geen probleem te zijn. Maar als er meerdere 
signalen zijn, bestaat de mogelijkheid dat het de verkeerde kant op gaat met de jongere. En 
dat proberen we te voorkomen. 
 
Waarom een Verwijsindex in Friesland? 

 
Er zijn in deze provincie veel instellingen die zich inzetten voor het welzijn van kinderen. Maar 
soms weten deze instellingen niet van elkaar wie wat doet. 
Leerkrachten, hulpverleners en begeleiders moeten in één oogopslag kunnen zien wie contact 
heeft met de jongere in geval van problemen. Zo kunnen zij snel met elkaar overleggen over 
het betreffende kind. De Verwijsindex zorgt ervoor dat mensen van elkaar weten welke 
hulpverleners betrokken zijn. De Verwijsindex zorgt voor vroegtijdige signalering van 
problemen bij jeugd. Ook verzorgt de Verwijsindex voor overzicht, samenwerking en goede 
afspraken tussen de verschillende instellingen. Samenwerking is nodig omdat dán de 
problemen van de jongere pas echt goed worden aangepakt. 
 
Hoe werkt de Verwijsindex? 

 
Een leerkracht van school, een hulpverlener of begeleider is ongerust over een kind. Hij of zij 
kan de jongere dan registreren ofwel aanmelden in de Verwijsindex.  
In de Verwijsindex wordt alleen geregistreerd dát er een melding is gedaan. De aard van de 
melding en behandeling worden in de Verwijsindex niet bijgehouden. Die informatie blijft in 
het dossier bij de desbetreffende hulpverlener. Een melding omvat alleen: 

• identificatiegegevens van de jongere (aan de hand van het burgerservicenummer); 
• identificatiegegevens van de meldende instantie; 
• datum van de melding; 
• contactgegevens van de meldende instantie. 

 
De jongere zelf, en in sommige gevallen zijn of haar ouders, krijgen te horen dat er een 
melding in de Verwijsindex is gedaan.  



Pas bij een tweede registratie van de jongere door een persoon of instelling, komen de eerste 
en tweede melder dit van elkaar te weten. Vanaf dat moment kunnen ze elkaar bellen om te 
overleggen hoe ze, eventueel in samenspraak met ouders, de jongere het beste kunnen 
helpen. Niet alleen de hulpverleners, ook een coördinerende instantie, bijvoorbeeld de 
gemeentelijke instantie die belast is met de regie, ontvangt een signaal. Deze instantie ziet 
erop toe dat de betrokken hulpverleners ook daadwerkelijk contact met elkaar opnemen. 
 
Wat zijn de rechten van de jongere? 
 
Opname in de Verwijsindex wordt aan de jongere en zijn of haar ouders gemeld.  
Als de ouders of de jongere dit willen, mogen zij de geregistreerde gegevens inzien.  
De jongere of de ouders kunnen bij de instelling die de registratie doet, vragen welke 
persoonsgegevens zijn opgenomen. 
Ook kunnen ouders verzoeken om een correctie in de persoonsgegevens. 
Ouders kunnen altijd bezwaar aantekenen tegen de opname in de Verwijsindex. Hiervoor 
dienen ouders of de jongere een schriftelijk bezwaar in te dienen bij het College van 
Burgemeester en Wethouders in de gemeente waarin zij wonen. 
De persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan collega’s van andere organisaties, die een 
registratie hebben gedaan over de jongere. 
 

Privacy 

 

Op de Verwijsindex is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) van toepassing. De 
privacyregels zijn te vinden op de landelijke website www.Verwijsindex.nl 
 
 



 
 

Meldcriteria Verwijsindex 
 
 

Conform de wet op de jeugdzorg kan een meldingsbevoegde een 
leerling in elk geval melden in de Verwijsidex indien hij/zij vermoedt 

dat: 
 
A. De jongere fysiek of psychisch wordt mishandeld of verwaarloosd (bv. 

kindermishandeling). 
B. De jongere meer of andere dan bij zijn leeftijd normaliter voorkomende psychische 

problemen heeft, waaronder verslaving aan alcohol, drugs of kansspelen. 
C. De jongere zwanger is en minderjarig. 
D. De jongere veelvuldig verzuimt van school of opleiding of niet gemotiveerd is om een 

startkwalificatie voor de arbeidsmarkt te behalen. 
E. De jongere meer of andere dan bij zijn leeftijd normaliter voorkomende financiële 

problemen heeft (bv. door gebruik van mobiele telefoon in financiële nood raken). 
F. De jongere geen vaste woon- of verblijfplaats heeft (bv. zwerft rond op straat, kan geen 

woonruimte vinden, kan niet terugvallen op ouders, gezin waar jongere uitkomt, is uit huis 
gezet waardoor jongere zich veelvuldig van ene onzekere verblijfplaats naar andere 
begeeft). 

G. De jongere een gevaar is voor anderen door fysiek of psychisch geweld of intimiderend 
gedrag (bv. regelmatig alleen of met anderen iemand bedreigen, afpersen medescholier, 
loverboys). 

H. De jongere zich inlaat met strafbare feiten (bv. diefstal, vandalisme, geweldpleging, 
loverboypraktijken). 

I. De ouders van de jongere de verzorging of opvoeding van het kind om wat voor reden dan 
ook niet aan kunnen (bv. echtscheiding, overlijden van partner, gezondheids- of 
psychische problemen van ouders en financiële nood leidend tot belemmeringen in het 
adequaat opvoeden). 

 


