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Inleiding 

 

Meldplicht 

De ‘Wet bestrijding seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs’(1999), ook 

wel de ‘Meld- en aangifteplicht’ genoemd, verplicht personeelsleden om het bevoegd gezag 

onmiddellijk te informeren als ze het vermoeden hebben van of informatie krijgen over een 

mogelijk zedendelict, gepleegd door een medewerker van de school jegens een minderjarige 

student. 

Meldcode 
De ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ verplicht sinds 1 juli 2013  
beroepskrachten om een vijfstappenplan te gebruiken als ze het vermoeden hebben van 
kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Dit is vastgelegd in de wet Verplichte meldcode 

huiselijk geweld en kindermishandeling. De wet geldt voor de sectoren: 

 gezondheidszorg 
 onderwijs 
 kinderopvang 
 maatschappelijke ondersteuning 
 jeugdzorg 
 justitie 

Wijzigingen in de meldcode na 1 januari 2019 
In de huidige meldcode staan 5 stappen die een beroepskracht doorloopt als hij of zij 
huiselijk geweld of kindermishandeling vermoedt. Deze stappen blijven ook na 1 januari 2019 
gelijk, met uitzondering van stap 4 en 5. In stap 5 vervalt het onderscheid tussen hulp 
verlenen of melden.  
 
 
Op de volgende pagina wordt in een stroomschema de relatie tussen de stappen in het 
basismodel meldcode en de zorgstructuur in het MBO duidelijk gemaakt. 
Daarna worden de 5 stappen toegelicht.   

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2013-142.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2013-142.html
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Stroomschema

Stap 1 Signaleren en noteren

Docent/loopbaanbegeleider 

vermoedt huiselijk of relationeel 

geweld.

Stap 2 Collegiale consultatie

Docent/loopbaanbegeleider delen 

vermoedens met collega’s en 

taakdocent zorg.

Bevestiging?

Ja

Stap 3 Gesprek met deelnemer

Docent/loopbaanbegeleider of 

deskundigen vragen deelnemer naar 

oorzaak signalen/gedrag om zorgen 

te delen en na te gaan waar gedrag/

signalen vandaan komen.

Bevestiging?

Stap 4 Wegen aard en ernst

Signalen delen met zorgcoördinator 

en bespreking ZAT voorbereiden. 

Partners in het ZAT wegen signalen 

en stellen een aanpak vast na 

multidisciplinair overleg.

Ja

Stap 5 Beslissen

Partners in het ZAT beslissen na 

weging signalen.

Melding bij AMK of SHG dan wel 

hulp ZAT partner en coördinatie hulp.

Melding 

AMK SGH

Hulpverlening door 

ZAT (partners)

Hulpverlening door 

ZAT (partners) 

geen effect: alsnog 

melding.

Terugkoppelen naar 

deelnemer (ouders) en 

signaleerder.

Terugkoppelen naar 

deelnemer (ouders) en 

signaleerder.

Signalen niet herkend. 

Blijf deelnemer 

observeren.

Nee

Nee

Bevestiging signalen 

terugkoppelen.

Ja

Ja
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De vijf verplichte stappen van de meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling:  

De meldcode beschrijft in 5 stappen wat professionals moeten doen bij vermoedens van 
geweld.  

 

Stap 1: Signaleren en in kaart brengen van signalen 

Docenten, baliemedewerkers, coaches, vertrouwenspersonen, schoolmaatschappelijk 

werkers, conciërges etc.kunnen allemaal te maken krijgen met signalen van huiselijk geweld 

of mishandeling. Die signalen zijn meestal niet eenduidig en kunnen een aanduiding zijn van 

diverse onderliggende problemen. Het is dus zaak om zorgvuldig om te springen met de 

interpretatie van signalen en deze te delen met collega's. 
 

Stap 2: Collegiale consultatie 

Signalen bespreken, zeker als het gaat over huiselijk geweld of mishandeling, zorgt voor 

betere oordeelsvorming en bovendien voor toenemende deskundigheid binnen het team. Het 

is dus zaak om signalen te delen met collega's. In eerste instantie is dat de coach en de 

zorgcoördinator. De coach doet navraag bij andere bij de student betrokken collega’s en 

informeert de zorgcoördinator. Wanneer de signalen bevestigd worden, dan volgt stap 3. De 

melder wordt hierover geïnformeerd. Wanneer de signalen niet herkend worden, dan wordt 

de melder geïnformeerd en worden voorlopig geen verdere stappen ondernomen. Wanneer 

het vermoeden van huiselijk geweld of mishandeling wordt bevestigd, wordt met de student 

overleg of en wat er in het dossier wordt genoteerd. De coach kan eventueel advies 

inwinnen bij Veilig Thuis en wanneer de situatie dreigend is de casus versneld in het 

Zorgteam voorleggen.  

De eerstvolgende stap is het bespreken van de signalen met de student. Er wordt besloten 

wie dat gaat doen en het gesprek wordt voorbereid met een ter zake deskundige 

(bijvoorbeeld de schoolmaatschappelijk werker of de vertrouwenspersoon). 
https://vooreenveiligthuis.nl  Zie bijlage.  
 

Stap 3: Gesprek met de student 

Door te vragen naar de mogelijke oorzaken van het gedrag van de student kunnen zorgen 

verduidelijkt, ontkracht of bekrachtigd worden. Coach bespreekt de signalen en vermoedens 

met de student. De schoolmaatschappelijk werker, zorgcoördinator, vertrouwenspersoon of 

andere functionarissen met ervaring op dit terrein kunnen ondersteunen bij het gesprek of 

voeren het gesprek met de student zelf. Als het vermoeden bestaat dat de student het 

contact met school zal verbreken of zich, als mogelijke dader, zal afreageren op het 

slachtoffer, kan worden afgezien van een gesprek met de student. Dan volgt, na overleg met 

de zorgcoördinator, direct bespreking in het Zorgteam. Wanneer de signalen in het gesprek 

met de student bevestigd worden, dan volgt stap 4. De melder wordt hierover geïnformeerd. 

Wanneer de signalen niet herkend worden, dan wordt de melder geïnformeerd en worden 

voorlopig geen verdere stappen ondernomen. 
 

Stap 4: Wegen van de aard en ernst van het huiselijk geweld of mishandeling 

De volgende vragen worden gesteld: 

 Hebben we op basis van stap 1 tot en met 3 een vermoeden van huiselijk 

geweld of mishandeling? 

 Hebben we een vermoeden van acute of structurele onveiligheid? 

https://vooreenveiligthuis.nl/
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De signalen en vermoedens worden besproken met de zorgcoördinator ter voorbereiding 

van bespreking in het Zorgteam. Het Zorgteam bespreekt de signalen, het ingewonnen 

advies bij collega's en de informatie uit het gesprek met de student. Gezamenlijk wordt de 

zwaarte, de aard en de ernst van de vermoedens gewogen. De aanwezige kennis en 

ervaring wordt gebundeld en vormt de basis voor de gezamenlijke aanpak. Het bevoegd 

gezag van school wordt op de hoogte gesteld.  
 

 

 Stap 5: Beslissen 

Bij stap 5 worden twee beslissingen genomen:  

 Het beslissen of een melding bij Veilig Thuis nodig is, en vervolgens 

 Het beslissen of het zelf bieden en organiseren van hulp mogelijk is. 

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

Er wordt gekeken, welke hulp school kan verlenen. Hulpverlenen is mogelijk als: 

- we in staat zijn om effectieve/passende hulp aan te bieden of te organiseren 

- de betrokkenen meewerken aan de geboden of georganiseerde hulp 

- de hulp leidt tot duurzame veiligheid.  

Indien hulp verlenen op basis van één van deze punten niet mogelijk is, is melden bij Veilig 

Thuis noodzakelijk. 

 

Het Zorgteam organiseert en coördineert de noodzakelijke hulp en geeft handelingsadviezen 

aan de school.  

Daarnaast overleggen de partijen in het Zorgteam wie er gaat melden bij Veilig Thuis. Met 

het Veilig Thuis wordt besproken wat het Zorgteam, binnen de grenzen van de gebruikelijke 

werkzaamheden, zelf nog kan doen om de student en andere gezinsleden tegen het risico 

van huiselijk geweld of mishandeling te beschermen. In het Zorgteam wordt afgesproken wie 

de student/ouders informeert over de uitkomsten van de bespreking en de  melding bij het 

Veilig Thuis. 
 
 
 
 
AVG 
Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet (AVG) van kracht geworden. De AVG is een 
algemeen kader, dat niet inspeelt op specifieke situaties zoals een vermoeden van huiselijk 
geweld. Daarom geldt als algemene regel, dat een specifieke weg voor een bepaalde sector 
prevaleert boven de algemene norm van de AVG. De meldcode gaat dus voor de AVG.  
Wel moet er zorgvuldig bekeken worden wat er genoteerd wordt in het dossier van de 
student. Hierover worden afspraken gemaakt met de student.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

Toezicht op de meldcode 

Inspecties controleren of organisaties en zelfstandigen een meldcode hebben en of zij het 
gebruik en de kennis daarvan bevorderen. Dit gebeurt door de: 

 inspectie voor de gezondheidszorg 
 onderwijsinspectie 
 inspectie jeugdzorg 
 inspectie Veiligheid & Justitie 

 

 

Nuttige informatie 

 

Relevante achtergrondinformatie is te vinden op: 

 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode  
 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-
geweld/documenten/richtlijnen/2017/07/28/afwegingskader-in-de-meldcode-huiselijk-geweld-
en-kindermishandeling 
 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/documenten/richtlijnen/2017/07/28/afwegingskader-in-de-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/documenten/richtlijnen/2017/07/28/afwegingskader-in-de-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/documenten/richtlijnen/2017/07/28/afwegingskader-in-de-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling
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BIJLAGE  Veilig Thuis 
 
Advies 
Bij iedere stap van de meldcode geldt dat er altijd contact op kan worden 
genomen met het Veilig Thuis; bij Veilig Thuis is veel kennis aanwezig over mogelijke 
signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. 
Deze hulpverlener zet alles voor je op een rij, beantwoordt jouw vragen en geeft je advies. 
Bij het vragen van advies zet Veilig Thuis zelf geen stappen in de richting van de student of 
die van anderen. Het advies is dus uitsluitend gericht tot de adviesvrager.  
Bij een adviesvraag wil Veilig Thuis graag de naam en functie weten van de beller, maar de 
naam van de student en het gezin waarover het gaat hoeft niet bekend te worden gemaakt. 
Als je wilt, kun je anoniem blijven. 
De adviesvrager hoeft niet zeker te weten dat het om kindermishandeling gaat. Bij Veilig 
Thuis werken mensen die mee kunnen denken en veel ervaring hebben met het verschijnsel 
huiselijk geweld en kindermishandeling. 

 
 
https://vooreenveiligthuis.nl 

Veilig Thuis Brabant Noord-Oost 
Oude Vlijmenseweg 112 
5223 GS ‘s Hertogenbosch 
info@veiligthuisbrabantnoordoost.nl 
www.veiligthuisbno.nl 
Telefoon: 088-2439300 
Algemeen nummer: 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar). 
 

 
 
Melden 
Als er bij het volgen van de stappen wordt besloten tot het doen van een 
melding, neemt Veilig Thuis het onderzoek naar het huiselijk geweld of de 
kindermishandeling over. Veilig Thuis start een onderzoek naar de vermoedelijke 
mishandelingssituatie. Daarbij worden gegevens over de student en het gezin verzameld die 
duidelijk moeten maken of er sprake is van mishandeling en de problemen die spelen. Als de 
vermoedens van mishandeling door het onderzoek bevestigd worden, dan wordt alles in het 
werk gesteld om passende hulpverlening voor de betrokkenen op gang te brengen. 
Veilig Thuis houdt melders op de hoogte van de uitkomsten van het onderzoek en van de 
acties die in gang worden gezet. 
 
Bij een melding moeten studentgegevens worden verstrekt omdat veilig Thuis anders geen 
acties in gang kan zetten naar aanleiding van de melding. Bij Veilig thuis bestaat de 
mogelijkheid om meldingen te doen waarbij ouders niet op de hoogte zijn wie er gemeld 
heeft. Dat is een anonieme melding. De naam van de melder is wel bekend bij Veilig Thuis, 
maar wordt dus niet bekend gemaakt richting ouders/kinderen. Het heeft niet de voorkeur om 
anoniem te melden, maar het kan wel. 
In het algemeen geldt dat ouders op de hoogte worden gesteld van een melding tenzij er 
gevaar is voor de veiligheid van het kind of de melder. Dan wordt in overleg met Veilig Thuis 
gekeken op welke wijze er gehandeld moet worden. 
 
 
  

https://vooreenveiligthuis.nl/
mailto:info@veiligthuisbrabantnoordoost.nl
http://www.veiligthuisbno.nl/
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BIJLAGE  Vaststelling meldcode 
 

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling 
 
Het bevoegd gezag van ROC de Leijgraaf 
Overwegende 
• dat ROC de Leijgraaf verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening 
aan zijn student en dat deze verantwoordelijkheid zeker ook aan de orde is in geval van 
dienstverlening aan student die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld of 
kindermishandeling; 
 
• dat van de beroepskrachten die werkzaam zijn bij ROC de Leijgraaf op basis van deze 
verantwoordelijkheid wordt verwacht dat zij in alle contacten met student attent zijn op 
signalen die kunnen duiden op huiselijk 
geweld of kindermishandeling en dat zij effectief reageren op deze signalen; 
 
• dat ROC de Leijgraaf een meldcode wenst vast te stellen zodat de beroepskrachten die 
binnen ROC de Leijgraaf werkzaam zijn weten welke stappen van hen worden verwacht 
bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
 
• dat ROC de Leijgraaf in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten 
bij deze stappen ondersteunt;  
 
• dat onder huiselijk geweld wordt verstaan:  
(dreigen met) geweld, op enigerlei locatie, door iemand uit de huiselijke kring, waarbij 
onder geweld wordt verstaan: de fysieke, seksuele of psychische aantasting van de 
persoonlijke integriteit van het slachtoffer, daaronder ook begrepen ouderenmishandeling 
en eergerelateerd geweld.  
Tot de huiselijke kring van het slachtoffer behoren: (ex) partners, gezinsleden, familieleden 
en huisgenoten; 
 
• dat onder kindermishandeling wordt verstaan:  
iedere vorm van een voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van 
fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte 
van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief 
of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend, of dreigt te worden 

berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel, daaronder 
ook begrepen eergerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminking; 
 
• dat onder beroepskracht in deze code wordt verstaan:  
de beroepskracht die voor ROC de Leijgraaf werkzaam is en die in dit verband aan student 
van de organisatie zorg, begeleiding, onderwijs, of een andere wijze van ondersteuning biedt; 
• dat onder student in deze code wordt verstaan: 
iedere persoon aan wie de beroepskracht zijn professionele diensten verleent. 
In aanmerking nemende geldende wet-en regelgeving. 
met persoonsgegevens op de betreffende organisatie 
van toepassing zijn]; het privacyreglement van 
ROC de Leijgraaf. 
Stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vast. 
 


