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Verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
De meldcode beschrijft in 5 stappen hoe te handelen door professionals bij vermoeden van huiselijk
geweld of kindermishandeling.
Stap 1: In kaart brengen van signalen.
(Maak gebruik van signaleringslijst op www.Kadera.nl)
Stap 2: Overleggen met een collega. Eventueel kan er ook advies gevraagd worden bij
Veilig Thuis, sociaal verpleegkundige, intern begeleider of ZAT.
Stap 3: Gesprek met de ouder en of betrokkene(n).
Stap 4: Weeg de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling.
Bij twijfel altijd advies vragen bij Veilig Thuis.
Stap 5: Beslissen of je zelf hulp organiseert of dat er melding gedaan moet worden.
Welke verantwoordelijkheid voor wie?
Kolom 1
Kolom 2
- Conciërge
- Leerkracht
- Klassenassistent/
- Remedial Teacher
- onderwijsassistent
- Vakleerkracht
- Overblijfkracht en hulpouders

Kolom 3
- IB-er
- Zorgcoördinator
- Aandachtsfunctionaris
kindermishandeling
- School Maatschappelijk
Werk
- Directeur
- Schoolbestuur

Kolom 1
De personen uit kolom 1 hebben een signaleringsverantwoordelijkheid.
Dat betekent dat als zij signalen van kindermishandeling of huiselijk geweld opvangen, zij overleggen
met een collega en de informatie overdragen.
De stappen van het handelingsprotocol gaan in vanaf het moment dat er signalen zijn opgemerkt.
Kolom 2
De personen uit kolom 2 hebben een signalerings- en bespreekverantwoordelijkheid.
De stappen 1 t/m 3 moeten worden gevolgd.
Bij stap 2 wordt overleg gepleegd met IB-er en eventueel andere deskundigen.
Er kan ook advies gevraagd worden bij Veilig Thuis.
Bij stap 3 volgt een gesprek met het kind en zijn/haar ouders, waarbij de zorgen bespreekbaar
worden gemaakt. Dit gesprek kan door degene die gesignaleerd heeft gedaan worden, of door een
ander persoon of door samen.
Kolom 3
De personen uit kolom 3 zullen bij stap 4 de aard, ernst van en risico op kindermishandeling of
huiselijk geweld moeten afwegen. En dan moeten zij beslissen of zij bij stap 5 zelf hulp organiseren of
dat er melding gedaan wordt bij Veilig Thuis.
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Alle gegevens die te maken hebben met het signaleren en handelen worden schriftelijk vastgelegd.
Gespreksverslagen door betrokkenen laten ondertekenen. Hierdoor kan er later bij de inspectie van
het onderwijs verantwoording afgelegd worden, indien er om gevraagd wordt. Dit kan men
vastleggen in een apart dossier, welke in een gesloten kast (met slot) of digitaal (met wachtwoord)
wordt bewaard. Dit vanwege de privacygevoelige gegevens.
Leg in het dossier de volgende gegevens vast:
- Vermeld altijd 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.
- Beschrijf uw signalen zo feitelijk mogelijk:
- Worden ook hypothesen en veronderstellingen vastgelegd, vermeld dan
uitdrukkelijk dat het gaat om een hypothese of veronderstelling. Maak een
vervolgaantekening als een hypothese of veronderstelling later wordt bevestigd of
ontkracht.
- Vermeld de bron als er informatie van derden wordt vastgelegd.
- Leg diagnoses alleen vast als ze zijn gesteld door een medewerker die hierin
geschoold is (bijvoorbeeld een orthopedagoog).

