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Procedure Vermoedens huiselijk geweld en kindermishandeling 
 
Om sneller en beter in te grijpen bij vermoedens van kindermishandeling zijn scholen sinds 2013 
wettelijk verplicht om een Meldcode te hanteren. De Meldcode is een stappenplan voor 
(onderwijs)professionals dat zij moeten doorlopen als ze vermoedens van huiselijk geweld en 
kindermishandeling hebben. Per 1 januari 2019 is het stappenplan landelijk iets gewijzigd. 

Voor de praktijk op het Coornhert betekent dit het volgende: 
1. Signaleren: Mentoren, docenten, jaarlaagcoördinatoren, clavigers of leerlingbegeleiders 

signaleren tekenen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Zij maken deze signalen 
áltijd in elke situatie kenbaar bij de Coördinator Leerling Ondersteuning. 

2. Collegiale consultatie: De Coördinator Leerling Ondersteuning brengt in samenspraak met de 
mentor van de leerling de signalen verder in kaart door in gesprek te gaan met verdere 
betrokkenen bij de leerling: welk beeld is er van de leerling, welk beeld is er van de 
thuissituatie. Tevens wordt nagegaan welke gegevens vanuit de basisschool bekend waren. 
De signalen worden door de Coördinator Leerling Ondersteuning in het Zorg Advies Team 
besproken, gewogen en verder in kaart gebracht, eventueel in aanwezigheid van de 
schoolverpleegkundige. In het Zorg Advies Team wordt besproken of een gesprek met ouders 
en/of leerling de volgende stap gaat zijn, ofwel het raadplegen van Veilig Thuis waar de casus 
anoniem voorgelegd kan worden. Tevens wordt in het Zorg Advies Team bepaalt welke hulp 
door de school geadviseerd ofwel georganiseerd kan worden ten behoeve van de leerling en 
zijn/haar omgeving. 

3. Gesprek: In gesprek met ouders en/of leerling in aanwezigheid van de betrokkenen bij de 
leerling (mentor en eventuele leerlingbegeleider) worden de zorgen van school besproken. 
Dit gesprek wordt georganiseerd door de Coördinator Leerling Ondersteuning in 
samenspraak met de mentor. Er worden concrete afspraken gemaakt die leiden tot 
hulpverlening binnen of buiten de school. Aanvaarden de betrokkenen hulp en zijn zij bereid 
zich actief in te zetten, wordt hulp in gang gezet, een termijn afgesproken waarop effect 
merkbaar moet zijn en wie casemanager is. Leg de acties en afspraken vast. 

4. Afweging: Na het gesprek wordt de opbrengst hiervan besproken in het Zorg Advies Team. Is 
stap 1 t/m 3 doorlopen en is er geen verdere actie nodig, worden de acties vastgelegd maar 
daarna afgesloten. Bij twijfel of er nog verdere actie nodig is, wordt Veilig Thuis 
geraadpleegd. Blijven er sterke vermoedens van onveiligheid, ga naar stap 5. 

5. Melden en verder organiseren van hulp: In stap 5 worden twee beslissingen genomen: het 
beslissen of een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is en vervolgens 2) het beslissen of het 
zelf bieden of organiseren van hulp mogelijk is. Wanneer de zorgen vanuit school ten aanzien 
van de acute of structurele onveiligheid blijven bestaan, wordt door de Coördinator Leerling 

Meldcode: 5 stappen 

1. In kaart brengen van signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. 

2. Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het meldpunt Veilig Thuis. 

3. Gesprek met de leerling en/of ouder(s). 

4. Met behulp van een afwegingskader bepalen of er sprake is van acute of 

structurele onveiligheid. Bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen. 

5. Acute of structurele onveiligheid: áltijd melden bij Veilig Thuis. Daarnaast is 

zelf hulp verlenen of organiseren ook mogelijk. 
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Ondersteuning een melding gedaan bij Veilig Thuis. Het verder organiseren van hulp wordt 
na melding samen met Veilig Thuis gedaan. 

 
Schematisch overzicht  

 
 
Zie tevens de website https://www.augeo.nl/meldcode/afwegingskader voor meer informatie over de 
veranderde meldcode per 1 januari 2019.  

https://www.augeo.nl/meldcode/afwegingskader

