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Stappenplan 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 
Op 1 januari 2019 werd de verbeterde Meldcode Huiselijk geweld en 
Kindermishandeling van kracht. Onderwijsprofessionals spelen een belangrijke rol 
in het signaleren en helpen aanpakken van kindermishandeling en/of huiselijk 
geweld.  

De meldcode werkt met de volgende vijf stappen die je als professional volgt als 
je kindermishandeling of huiselijk geweld vermoedt.  
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STAP 5 

Afwegingskader 

Beslissing 1: 

Melden bij Veilig Thuis? 

Beslissing 2: 

Is hulpverlening (ook) mogelijk?  
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De docent of coach is vooral voor de eerste drie stappen verantwoordelijk. 
Hij brengt signalen in kaart, overlegt met de aandachtsfunctionaris 
kindermishandeling en voert (eventueel samen met de 
aandachtsfunctionaris) het gesprek met de ouders en de leerling. De 
aandachtsfunctionaris zet de stappen 4 (wegen van informatie) en 5 
(melden en/of hulp organiseren), al dan niet samen met de schoolleiding 
en Veilig Thuis.  
 

De aandachtsfunctionaris op het Picasso is Mw. E. van Sas. 
 

Stap 1: Signalen  
Breng de signalen die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling 
bevestigen of ontkrachten in kaart en leg deze vast. Leg ook de contacten over de 
signalen vast, evenals de stappen die worden gezet en de besluiten die worden 
genomen. 

Maak hierbij gebruik van de signalenkaart Huiselijk geweld en 
kindermishandeling: Meldcode - SignalenKaart. 

Leg in Magister in ieder geval de volgende gegevens vast en vink alleen het 
zorgteam en de schoolleiding aan:  

• Datum, plaats, situatie en overige aanwezigen.  
• Signalen die duidelijk maken welke zorgen u ziet, hoort of ruikt.  
• Signalen die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling 

bevestigen of ontkrachten.  
• Contacten over deze signalen.  
• Stappen die worden gezet.  
• Besluiten die worden genomen.  
• Vervolgaantekeningen over het verloop. 

 

Stap 2: Overleggen 
Bespreek de signalen met de aandachtsfunctionaris. Deze zal indien nodig advies 
vragen aan Veilig Thuis. Leg de uitkomsten van de gesprekken en het eventuele 
advies vast. 

Om de leerling niet anoniem te bespreken met externe deskundigen is schriftelijke 
toestemming van de ouder vereist.  

https://signalenkaart.nl/meldcode/
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Stap 3: Gesprek 
Bespreek je zorgen zo snel mogelijk met de ouders en met het kind zelf. Heb je 
ondersteuning nodig bij het voorbereiden of het voeren van het gesprek met de 
ouder schakel dan de aandachtsfunctionaris in.  

Aandachtspunten bij het gesprek met de ouder: 
1. Leg de ouder het doel uit van het gesprek.  
2. Beschrijf de feiten die je hebt vastgesteld en de waarnemingen die je hebt 

gedaan. 
3. Nodig de ouder uit om een reactie hierop te geven.  
4. Kom pas na deze reactie zo nodig en zo mogelijk met een interpretatie van 

hetgeen je hebt gezien, gehoord en waargenomen. In geval van een 
vermoeden van (voorgenomen) vrouwelijke genitale verminking 
(meisjesbesnijdenis) of eergerelateerd geweld neem je met spoed contact op 
met Veilig Thuis.  

5. Leg het gesprek vast en laat het indien mogelijk ondertekenen door alle 
betrokkenen. 

 

Het doen van een melding bij Veilig Thuis zonder dat de signalen zijn besproken 
met de ouder, is alleen mogelijk als: 

• jouw veiligheid of die van het kind in gevaar kan komen door een gesprek; 
• je goede redenen hebt om te veronderstellen dat de ouder door dit 

gesprek het contact zal verbreken en de school zal verlaten.  
 
Bij het vragen van advies aan Veilig Thuis geldt dit niet, advies vragen mag altijd 
anoniem. 

 

Stap 4: Wegen 
Weeg op basis van de signalen, van het ingewonnen advies en van het gesprek 
met de ouder de aard en de ernst van het huiselijk geweld of kindermishandeling. 
De aard en de ernst van de signalen en het risico wordt multidisciplinair 
afgewogen.  

Vervolgens wordt een afgestemde aanpak vastgesteld, gericht op ondersteuning 
van de leerling, de ouders en de school. In het ZAT is de hiervoor benodigde, 
specialistische hulp aanwezig.  

Beantwoord de volgende vragen van het afwegingskader op de volgende pagina. 
Raadpleeg in geval van twijfel altijd (opnieuw) Veilig Thuis. Zij bieden 
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ondersteuning bij het wegen van het geweld en van de risico’s op schade en zij 
kunnen adviseren over vervolgstappen.  

 

1. Heb ik op basis van de stappen 1 tot en met 4 van de meldcode een 
vermoeden van (dreiging van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling? 

Nee: Afsluiten en vastleggen in dossier 
Ja: Ga verder met afweging 2 

2. Schat ik op basis van de stappen 1 tot en met 4 van de meldcode in dat er 
sprake is van acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid? 

Nee: Ga verder met afweging 3 
Ja: Melden bij Veilig Thuis. De afwegingen 3 tot en met 5 worden samen 
met Veilig Thuis doorlopen. 

3. Ben ik in staat effectieve hulp te bieden of organiseren om dreiging van 
(toekomstig) huiselijk geweld en/of kindermishandeling af te wenden? Bij 
acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid wordt deze afweging 
samen met Veilig Thuis doorlopen. 

4. Aanvaarden de betrokkenen hulp om dreiging van (toekomstig) huiselijk 
geweld en/of kindermishandeling af te wenden en zijn zij bereid zich 
hiervoor in te zetten? Bij acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid 
wordt deze afweging samen met Veilig Thuis doorlopen. 

Nee: Melden bij Veilig Thuis 
Ja: Hulp bieden of organiseren, ga verder met afweging 5. 

5. Leidt de hulp binnen de gewenste termijn tot de noodzakelijke resultaten 
ten aanzien van de veiligheid en/of het welzijn (herstel) van alle 
betrokkenen? Bij acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid wordt 
deze afweging samen met Veilig Thuis doorlopen. 

Nee: (Opnieuw) melden bij Veilig Thuis. 
Ja: Hulp opstarten met afspraken over het volgen van toekomstige 
(on)veiligheid met betrokkenen en samenwerkingspartners. 
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Stap 5: Beslissen 
Neem twee beslissingen: 

Beslissing 1 

• Is melden noodzakelijk?  
Als je acute of structurele onveiligheid vermoedt, doe je een melding bij Veilig 
Thuis en beoordeel je gezamenlijk of hulp bieden of organiseren ook tot de 
mogelijkheden behoort. Informeer de ouders/verzorgers vooraf en vraag om 
een reactie. Leg dit ook vast. 

 

Beslissing 2 

• Is hulpverlenen of organiseren (ook) mogelijk?  

Beantwoord de volgende vragen: 

o Ben je in staat effectieve hulp te bieden of organiseren? 
o Werken betrokkenen mee aan de geboden hulp? 
o Leidt de hulp binnen de gewenste termijn tot duurzame veiligheid en 

welzijn van alle betrokkenen? 

Indien hulpverlenen op basis van één van deze punten niet mogelijk is, is 
melden bij Veilig Thuis (alsnog) noodzakelijk.  


