
 

 

Meldcode huislijk geweld en 
kindermishandeling 

 

KMS 
Verantwoordelijke: Directie 

Versie: 1.0 

Voor wie: Iedereen 

Herzieningsfrequentie: Eens per jaar 
 

Doel van de kaart 
1. Betrokkenen informeren over de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. 
2. Betrokkenen duidelijkheid geven over hoe te handelen bij (vermoeden van) huiselijk geweld 
en/of kindermishandeling. 
3. Medewerkers op school bekwaam maken in het doorlopen van de stappen van de meldcode. 
 
Relatie met de visie 

Een veilige sociale omgeving is een belangrijke voorwaarde om tot leren te kunnen komen en 
je te kunnen ontwikkelen. Deze sociale omgeving betreft voor een kind zowel thuis als de school. 
Er kunnen zorgen ontstaan over de veiligheid van een leerling, doordat dit blijkt uit de jaarlijkse 
monitoring sociale veiligheid of doordat de leerkracht signalen opmerkt. Middels deze 
kwaliteitskaart stelt onze school voor het personeel een meldcode vast die aangeeft hoe met 
signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan. In het geval van een 
mogelijk zedenmisdrijf, het overleggen hierover en aangifte doen in het geval van een (redelijk 
vermoeden van) een zedenmisdrijf treedt het bestuur onverwijld in contact met de 
vertrouwensinspecteur. 
 

Inleiding en achtergrond 
De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt de leerkrachten met het 

signaleren en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling. De 
meldcode is niet alleen bedoeld voor (vermoedens van) fysiek geweld, maar ook psychisch of 
seksueel geweld en verwaarlozing.  De 5 stappen in de meldcode helpen leerkrachten vanaf het 
moment van signaleren tot aan het besluit over het al dan niet doen van een melding bij Veilig 
Thuis.  
 
De stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling:  



 

  Verbondenheid, vrijheid in verantwoordelijkheid & oorspronkelijkheid 

1. Breng signalen in kaart. Gebruik hiervoor het formulier.  
2. Overleg met een collega. Raadpleeg eventueel Veilig Thuis: het advies- en meldpunt huiselijk 
geweld en kindermishandeling.  
3. Ga in gesprek met de betrokkene(n).  
4. Weeg het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Neem bij twijfel altijd contact op met 
Veilig Thuis.  
5. Neem een beslissing. Is melden noodzakelijk? Of is hulp verlenen of organiseren (ook) 
mogelijk? In het geval van een mogelijk zedenmisdrijf, het overleggen hierover en aangifte doen 
in het geval van een (redelijk vermoeden van) een zedenmisdrijf treedt het bestuur onverwijld in 
contact met de vertrouwensinspecteur. 
  

Wat we doen 
De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt de leerkrachten met het 

signaleren en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling. De 
meldcode is niet alleen bedoeld voor (vermoedens van) fysiek geweld, maar ook psychisch of 
seksueel geweld en verwaarlozing. De 5 stappen in de meldcode helpen leerkrachten vanaf het 
moment van signaleren tot aan het besluit over het al dan niet doen van een melding bij Veilig 
Thuis. De stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling die teamleden 
doorlopen:  
Stap 1. Signalen in kaart brengen  
Als je een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling hebt is de eerste stap om deze 
signalen in kaart te brengen. Dat doen wij met behulp van het dit formulier: 
https://schoolwerkplaats.nl/signalen-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling/  
Als je dit formulier hebt ingevuld wordt dit automatisch doorgestuurd naar de intern begeleider. 
Deze controleert de informatie en voegt deze toe aan de informatie over de betreffende leerling 
in ParnasSys.  
Stap 2. Overleg met de ib-er en/of directie van de school.  
Raadpleeg eventueel Veilig Thuis: het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Actuele contactgegevens staan in de kwaliteitskaart Samenwerking externe 
partijen.  
Stap 3. Ga in gesprek met de betrokkene(n).  
Stap 4. Weeg het huiselijk geweld of de kindermishandeling.  
Neem bij twijfel altijd contact op met Veilig Thuis. Het bestuur van de Schoolwerkplaats neemt bij 
elk vermoeden van een zedenmisdrijf contact op met de vertrouwensinspecteur van de inspectie 
van onderwijs.  
Stap 5. Neem een beslissing.  
Is melden noodzakelijk? Of is hulp organiseren mogelijk? De Schoolwerkplaats verleent zelf geen 
hulp, maar verwijst altijd naar professionals.  
 
In stap 5 neemt de directie een beslissing op basis van 2 vragen:  

1. Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk? Melden is noodzakelijk als er sprake is 
van acute of structurele onveiligheid.  



 

  Verbondenheid, vrijheid in verantwoordelijkheid & oorspronkelijkheid 

2. Is hulp organiseren mogelijk? Hulp organiseren is mogelijk als:  
- de professional in staat is om passende hulp te bieden of te organiseren; 
- de betrokkenen meewerken aan de geboden of georganiseerde hulp;  
- de hulp leidt tot duurzame veiligheid.  

Het is van belang dat in stap 5 beide beslissingen en in de genoemde volgorde worden genomen. 
De betrokken persoon in het onderwijs/de leerplichtambtenaar (dit kan de aandachtsfunctionaris 
zijn) vraagt zich op basis van signalen en het gesprek met ouders af of melden noodzakelijk is aan 
de hand van vijf afwegingsvragen. Vervolgens besluit deze of het bieden of organiseren van hulp 
tot de mogelijkheden van zowel de school/leerplichtambtenaar als de betrokkenen 
(ouders/verzorgers) behoort. Als melden volgens het afwegingskader noodzakelijk is, moet de 
tweede beslissingsvraag over eventuele hulp in overleg met betrokkenen en Veilig Thuis 
beantwoord worden. Melden is niet verplicht en kan ook anoniem. 
 

Ambitie 
Het praten over (signalen van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling is een normale zaak 

binnen de school. Hierdoor ontstaat een klimaat waarbij een vroege signalering mogelijk is en 
hiermee een mogelijkheid om in een vroeg stadium te handelen. 

 
Concrete opbrengst 

1. Medewerkers weten de kwaliteitskaart te vinden bij het vermoeden van huiselijk geweld 
en/ of kindermishandeling.  

2. Medewerkers volgen de stappen van de meldcode huislijk geweld. 
3. Medewerkers gebruiken het formulier bij een vermoeden van huiselijk geweld en/ of 

kindermishandeling 

 
Hoe weten we dat het het gewenste effect heeft 

1. In het geval van een mogelijk zedenmisdrijf, het overleggen hierover en aangifte doen in 
het geval van een (redelijk vermoeden van) een zedenmisdrijf treedt het bestuur 
onverwijld in contact met de vertrouwensinspecteur. 

2. De school hanteert de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast komt 
de school de verplichtingen na rond het melden, overleggen en aangifte doen van 
zedenmisdrijven. 

3. Medewerkers zijn handelingsbekwaam als het gaat om het doorlopen van de stappen van 
de meldcode huislijk geweld. 

 
Gerelateerde kwaliteitskaarten 

1. Schoolveiligheidsplan 
2. Samenwerking externe partijen 


