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1 Inleiding 

Het stond al even op ons actielijstje: een verbeterde Meldcode opstellen voor onze school. 

Ook wilden we als team ons opnieuw (digitaal) laten bijscholen op dit vlak. Door de 

coronacrisis en de schoolsluiting in het voorjaar van 2020 hebben we aan deze voornemens 

geen gevolg kunnen geven.  

Vandaar dat we nu (in het schooljaar 20-21) opnieuw voor deze opdracht staat. Bij de 

Augeo-academy (een nascholingsinstituut op het vlak van de meldcode en alles wat daarmee 

samenhangt) heb ik geïnformeerd naar een voorbeeld van zo’n verbeterde Meldcode. 

Iemand van het instituut wees me op het Voorbeeldprotocol ‘Onderwijs’, ontwikkeld door 

de LVAK. De LVAK is een beroepsorganisatie van aandachtfunctionarissen uit allerlei 

sectoren ter bevordering van de deskundigheid in de aanpak van kindermishandeling en 

huiselijk geweld. Voor verschillende sectoren heeft de LVAK voorbeeldprotocollen 

ontwikkeld. We maken hierbij graag gebruik van hun Onderwijsprotocol. 

Vanaf januari 2019 moeten organisaties met de verbeterde Meldcode en het 

afwegingskader werken. De verbeterde Meldcode is tot stand gekomen om situaties van 

onveiligheid beter en eerder in beeld te krijgen. Daarbij behoort een afwegingskader. Er is 

meer oog gekomen voor de positie van kinderen enz. 

Kortom: Het is voor ons hoog tijd om onze Meldcode te moderniseren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

2 De Meldcode 

De Meldcode is gebaseerd op drie pijlers: Meldnormen, Situaties van Onveiligheid en de 

Afwegingsvragen. 

In het onderwijs heb je allerlei functies: leerkrachten, IB’ers, directieleden enz. In de 

meldcode van het LVAK gebruikt men daarom steeds de omschrijving ‘beroepskracht’. 

• Meldnormen: in welke situaties moeten beroepskrachten melden? 

Beroepskrachten moeten een melding doen bij Veilig Thuis in de volgende situaties: 

1. In alle gevallen van acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid en 

disclosure. (zie hieronder voor de uitwerking) 

2. In alle andere gevallen waarin de beroepskracht meent dat hij, gelet op zijn 

competenties, zijn verantwoordelijkheden en zijn professionele grenzen, in 

onvoldoende mate effectieve hulp kan bieden of kan organiseren bij (risico’s 

op) huiselijk geweld en/of kindermishandeling. 

3. Wanneer een beroepskracht die hulp biedt of organiseert om betrokkenen te 

beschermen tegen het risico op huiselijk geweld en/of kindermishandeling 

constateert dat de onveiligheid niet stopt of zich herhaalt. 

 

• Situaties van onveiligheid 

In het afwegingskader zijn er situaties vastgelegd waarin de beroepskracht altijd 

moet melden bij Veilig Thuis. Dat zijn situaties zoals hierboven vermeld van acute 

onveiligheid, structurele onveiligheid en disclosure (d.w.z. een kind of een 

volwassenen geeft zelf aan slachtoffer te zijn van mishandeling/verwaarlozing). 

1. Acute onveiligheid.  

Definitie: Het betreft een zorgvrager die in direct fysiek gevaar is. Zijn of haar 

veiligheid is de komende dagen niet gegarandeerd en hij of zij heeft direct 

bescherming nodig. 

 

Toelichting: Bij het afwegen van signalen van huiselijk geweld en/of 

kindermishandeling schat een beroepskracht allereerst en voortdurend in of 

een betrokkene acuut (levens)gevaar loopt. Dit betreft de aanwezigheid van 

fysiek of seksueel geweld (met of zonder letsel) of, in geval van 

zorgafhankelijke kinderen of (oudere) volwassenen, de afwezigheid van de 

meest basale verzorging (waaronder eten, drinken, kleding en onderdak) maar 

bijv. ook om het onnodig toedienen of juist nalaten van toedienen van 

medicijnen. 

 

Voorbeelden: 

* Een door geweld toegebrachte verwonding die medische behandeling nodig 

heeft. 

* (Ernstig) letsel met een vermoeden dat dit is toegebracht of een poging 

daartoe. 

* Poging tot verwurging. 
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* Wapengebruik. 

* Geweld tijdens de zwangerschap. 

* (Vermoeden van) seksueel misbruik of seksueel geweld. 

* Acute bedreiging om zichzelf of een naaste te doden, ernstig letsel toe te 

brengen enz. 

* Onthouden van zorg en/of voedsel. 

* Als een ouder of verzorger medische klachten/aandoeningen bij een kind 

verzint/aandikt enz. Of op dit vlak medische gegevens vervalst enz. 

* Opsluiting van een minderjarig kind zonder verzorging enz. 

* ENZ.  

 

2. Structurele onveiligheid. 

Definitie: Er is sprake van herhaling of voortduren van onveilige situaties of 

van geweld. 

 

Toelichting: Een voorgeschiedenis van huiselijk geweld of kindermishandeling 

is de belangrijkste voorspeller voor het voortduren van onveiligheid in de 

toekomst. 

 

Voorbeelden: 

* Minderjarigen die opgroeien bij ouders met zodanig ernstige (psychsociale, 

relationele) problematiek ten gevolge van verstandelijke beperking, 

middelenverslaving, psychische problematiek dat de fysieke en emotionele 

veiligheid van het kind bij herhaling en/of voortdurend wordt bedreigd en de 

ontwikkelingsmogelijkheden van deze minderjarigen structureel ingeperkt 

worden. 

* Vergelijkbare situaties met kwetsbare ouderen en een mantelzorger. 

* Ernstige verwaarlozing die voor jonge opgroeiende kinderen blijvende 

schade kan veroorzaken. 

* Escalerende vormen van stalking in partnerrelaties. 

* Minderjarige die geregeld getuige is van huiselijk geweld tussen ouders. 

* Minderjarigen die een hoog schoolverzuim hebben. 

* Minderjarigen die geregeld fysiek mishandeld worden. 

* ENZ. 

 

3. Disclosure. 

Definitie: Slachtoffers die uit zichzelf een beroepskracht om hulp vragen of zich 

uiten bij (mogelijk) huiselijk geweld en/of kindermishandeling. 

 

Toelichting: Als een slachtoffer, kind of volwassene, uit zichzelf een 

beroepskracht om hulp vraagt bij huiselijk geweld en/of kindermishandeling of 

zich hierover uit zonder hulp te vragen, betekent dit vaak wel dat het 

(minderjarige) slachtoffer een acute crisis ervaart en vreest voor de veiligheid 

en/of welzijn van zichzelf of gezinsleden. 
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Het met onvoldoende voorbereiding met de ouders/verzorgers bespreken van 

de (door het slachtoffer geuite zorgen) kan leiden tot (verergering van) 

situaties van acute of structurele onveiligheid. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor 

specifieke vormen van huiselijk geweld zoals (ex)partnerstalking, 

huwelijksdwang, mensenhandel, eer gerelateerd geweld en 

oudermishandeling. 

Een professionele norm tot melden betekent in dit geval zorgvuldige 

afstemming over de vervolgacties tussen de beroepskracht, Veilig Thuis en het 

slachtoffer. 

Bij de keuze voor wel/niet melden staat de veiligheid van het slachtoffer altijd 

voorop. 

 

• Afwegingsvragen 

Zie het volgende hoofdstuk voor de ‘stappen’ die we te nemen hebben om 

weloverwogen beslissingen te kunnen nemen op dit vlak van huiselijk geweld en/of 

kindermishandeling. 
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3 De wettelijk verplichte stappen 

 

Stap 1 Opmerkingen 
• In kaart brengen van 

signalen 

• Let op de kindcheck 

• Zie hieronder de bijlage met een lijst van 
signalen specifiek voor het primair onderwijs. 

• De leerkracht, IB’er of een andere 
beroepskracht legt deze signalen vast in 
ParnaSys (onder de naam van het betreffende 
kind). 

• De kindcheck is een nieuwe verplichting in 
deze meldcode. Naast het kind in jouw groep 
zijn er mogelijk ook andere kinderen (uit het 
gezin) op wie (extra) gelet moet worden.  
 

  

Stap 2 Opmerkingen 
• Collegiale consultatie 

Bij twijfel: Veilig Thuis (eventueel 
anoniem) raadplegen. 
Bij twijfel: Denk ook aan een 
letseldeskundige raadplegen. 
 

• De leerkracht betrekt de IB ‘er en/of de 
aandachtsfunctionaris (AF) bij het wegen van 
de signalen. 

• AF’er voor onze school: dhr. G. Meerkerk 

• Bevindingen enz. worden in het eerder 
genoemde document in ParnasSys verwerkt. 
 

  

Stap 3 Opmerkingen 
• Gesprek met 

betrokkene(n) en (indien 
van toepassing) kind… 

• Het kan aan te bevelen zijn om met het kind 
een apart gesprek te voeren. Wanneer we 
inschatten dat dit beter en veiliger is… 

• Het gesprek met de ouder(s) wordt door 
minimaal twee personen uit school gevoerd. 

• Ook hier zorgen we voor zorgvuldige 
documentatie in het eerder genoemde 
document. 
 

  

Stap 4 Opmerkingen 
• Wegen van geweld en/of 

kindermishandeling 
 
PS Nogmaals wijzen we 
erop dat bij twijfel altijd 
advies gevraagd wordt bij 
Veilig Thuis. 

• Leerkracht en/of IB’er en/of AF’er stellen de 
volgende vragen: 

1 Hebben wij 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. 
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2 Schat ik op basis van de stappen 1 tot met 4 van 
de Meldcode 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 te 
organiseren om de dreiging van (toekomstig) 
huiselijk geweld en/of kindermishandeling af te 
wenden? 
PS Bij acute onveiligheid en/of structurele 
onveiligheid wordt deze afweging samen met 
Veilig Thuis doorlopen. 
Nee: Melden bij Veilig Thuis 
Ja: Ga verder met afweging 4. 
 
4 Aanvaarden de betrokkenen hulp om de 
dreiging van (toekomstig) huiselijk geweld en/of 
kindermishandeling af te wenden en zijn zij bereid 
zich hiervoor in te zetten? 
PS 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? 
PS 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. 
 

• Ook hier zorgen we voor zorgvuldige 
documentatie in het eerder genoemde 
document. 
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Stap 5 Opmerkingen 
• Beslissen met Veilig Thuis • Ook hier zorgen we voor zorgvuldige 

documentatie in het eerder genoemde 
document. 

 

  

Afweging 1 Opmerkingen 
• Is melden noodzakelijk? 

PS Melden is noodzakelijk 
als er sprake is van acute 
of structurele onveiligheid. 

• Ook hier zorgen we voor zorgvuldige 
documentatie in het eerder genoemde 
document. 
 

  

Afweging 2 Opmerkingen 
• Is hulpverlening (ook) 

mogelijk? 
• Ook hier zorgen we voor zorgvuldige 

documentatie in het eerder genoemde 
document. 

 

 

Bijlage: Signalen specifiek voor Primair onderwijs (Augeo – academy) 

o Leerproblemen 

o Taal- of spraakproblemen 

o Plotselinge drastische terugval in schoolprestaties 

o Hoge frequentie schoolverzuim (zonder duidelijke reden) 

o Altijd heel vroeg op school zijn en na schooltijd op school(plein) blijven 

o Regelmatig te laat op school komen 

o Geheugen- of concentratieproblemen 

o Geen of weinig belangstelling van de ouders voor (de schoolprestaties van) het kind 

o Kind wordt onverwacht uitgeschreven zonder afscheid 

o Onverzorgd naar school 

o Zonder ontbijt naar school / geen lunchpakket 

o Ouders nemen schooladviezen niet over 

o Te hoge druk op schoolprestatie 

o Geïsoleerd van medeleerlingen 
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Om nooit te vergeten..! 
 
Voor het signaleren kan een leerkracht beschikken over haar / zijn ervaringskennis over dit kind en erva-
ringen met andere kinderen, kennis over signalen van kindermishandeling en de eigen intuïtie om tot het 
vermoeden te komen dat er iets 'niet pluis' is.  
 
Er bestaan lijsten met signalen die de leerkracht als 'onderlegger' bij vermoedens kan gebruiken, maar 
daarbij is het belangrijk te beseffen  

                    dat signalen vrijwel nooit enkelvoudig in één richting wijzen.  

Ze geven aan dat er misschien iets aan de hand is, maar niet wát precies. Daarvoor is vaak meer 
informatie (van meerdere betrokkenen) nodig, het gaat om een optelsom van waarnemingen (vaak in de 
loop der tijd verzameld), die kunnen duiden op heel uiteenlopende belemmeringen in de ontwikkeling 
van het kind.  

Geen van de signalen wijst één op één op kindermishandeling en ook bij 
meerdere signalen zullen zij vaak niet direct duidelijkheid geven over de 
oorzaak ervan.  

De signalen vragen dan ook om een zorgvuldige weging, bij voorkeur samen met collega 's en met de 
partners uit de hulpverlening (Veilig Thuis). 
 


