MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING
Een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren
bij signalen van dergelijke aard.
Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van
geweld in huiselijke kring. Vanaf 1 januari 2019 is het verplicht om een afwegingskader op
te nemen in deze meldcode.
De 5 stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling:
Iedere hulporganisatie en zelfstandige professional ontwikkelt een eigen meldcode. Daarin
moeten in ieder geval de volgende 5 stappen staan:
• Stap 1: In kaart brengen van signalen
De mentor is het eerste aanspreekpunt voor een leerling of voor ouder(s)/verzorger(s).
De mentor zal vaak de eerste zijn die zorgen signaleert of de persoon waar docenten of
andere medewerkers hun waarnemingen of zorgen mee bespreken.
De signalen worden door de mentor vastgelegd in het leerlingvolgsysteem (LVS) van de
leerling.
• Stap 2: Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van Veilig Thuis (het
advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling)
Wanneer de mentor de signalen echt kan classificeren als ‘vermoedens van kindermishandeling/huiselijk geweld’, bespreekt de mentor deze vermoedens met het
ondersteuningsteam.
• Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n)
In dit stadium zal er een gesprek met de ouder(s)/verzorger(s) en eventueel de leerling
plaatsvinden waarin de zorgen worden besproken. Het gesprek zal worden gevoerd met
ondersteuning van een lid van het ondersteuningsteam en eventueel de teamleider.
Ouder(s)/verzorger(s) wordt de mogelijkheid geboden hun reactie te geven en eventueel
zelf hulp in te schakelen. Wanneer wordt afgesproken dat ouder(s)/verzorger(s) hulp
accepteren en organiseren, monitort de school de leerling over een met ouder(s)/
verzorger(s) af te spreken periode.
Van het gesprek wordt verslag gemaakt dat in het leerlingvolgsysteem wordt opgenomen.
• Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling en bij twijfel altijd
Veilig Thuis raadplegen – het afwegingskader is verplicht vanaf 1 januari 2019
Het advies van Veilig Thuis zal vermeld worden in het leerlingvolgsysteem. In de volgende
situaties zal de school Veilig Thuis raadplegen voor advies:
o wanneer een leerling verwondingen vertoont die kunnen wijzen op aangebracht letsel
en/of aangeeft dat hij/zij wordt misbruikt en/of fysiek wordt mishandeld in de thuissituatie of een andere situatie waarbij de minderjarige in een afhankelijke positie
verkeerd van een volwassene,
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o wanneer de leerling en/of de ouder(s)/verzorger(s) bij grote zorgen (zoals bij het eerste
punt) weigeren in gesprek te gaan met de school,
o wanneer de ouder(s)/verzorger(s) zich na een gesprek zoals genoemd in stap 3 niet
aan de afspraken houden en de leerling daardoor in door de school waarneembare
verslechterde omstandigheden verkeert.
• Stap 5: Beslissen aan de hand van het afwegingskader (zie stap 4)
De school beslist aan de hand van onderstaande 2 vragen:
1. Is melden noodzakelijk?
Ouder(s)/verzorger(s) en leerling in een gesprek op de hoogte stellen van de melding.
De melding zal worden gedaan door de mentor samen met een lid van het
ondersteuningsteam.
2. Is hulpverlening (ook) mogelijk?
Dan de leerling en ouder(s)/verzorger(s) doorverwijzen.
Van de beslissing wordt een verslag gemaakt dat zal worden toegevoegd aan de
informatie in het leerlingvolgsysteem.
Veilig Thuis is te allen tijde en bij elke stap uit het stappenplan te raadplegen!
Telefoon: 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar)

Wijziging in stap 4 en 5 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling met ingang
van 1 januari 2019: afwegingskader voor melden
De overheid heeft de minimumeisen waaraan de meldcode moet voldoen aangepast.
Vanaf 1 januari 2019 geldt ook de eis dat er een afwegingskader in stap 4 van de meldcode
moet zijn. Hiermee kunnen professionals beoordelen of er sprake is van (een vermoeden
van) ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling.
In stap 5 wordt een beslissing genomen. Blijkt uit de afweging aan de hand van het
afwegingskader in stap 4 dat er sprake is van een vermoeden van ernstig huiselijk geweld of
ernstige kindermishandeling. dan wordt van de professional verwacht dat hij/zij dit in stap 5
meldt bij Veilig Thuis. Het doel hiervan is dat vermoedens van ernstig huiselijk geweld en
ernstige kindermishandeling bij Veilig Thuis bekend zijn en dat Veilig Thuis een veiligheidstoets kan uitvoeren.
De ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ maakt deel uit van het veiligheidsbeleid van Stichting Markland College en de beschikbaarheid wordt vermeld in de schoolgids
van het Markland College Oudenbosch en het Markland College Zevenbergen.
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