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Deze meldcode is gebaseerd op de basismeldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, 

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, januari 2012 en op de meldcode voor het VO 

zoals die is ontwikkeld door JSO in samenwerking met het Advies- en Meldpunt 

Kindermishandeling, Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland en GGD Hollands Midden. 

 



Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld Coenecoop College 
Jaarlijks zijn er 119000 kinderen slachtoffer van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode 

is bedacht om professionals te ondersteunen bij het signalen, wegen en melden van 

kindermishandeling of huiselijk geweld. De Meldcode is verplicht voor een aantal sectoren, onder 

andere het onderwijs.  

De Meldcode verandert in januari 2019. Er wordt een afwegingskader aan het plan toegevoegd en er 

wordt gekeken naar mogelijkheden voor eigen hulpverlening. De aandachtsfunctionaris, vanaf nu 

ondersteuningscoördinator genoemd, doorloopt de stappen van De Meldcode, weegt door middel 

van het afwegingskader en meldt wel of niet bij veilig thuis. Dit alles wordt kort en feitelijk vastgelegd 

door de ondersteuningscoördinator.  

De Meldcode staat boven de AVG wetgeving. In geval van vermoeden van kindermishandeling mag 

de ondersteuningscoördinator dus dossier aanmaken en overleg plegen met Veilig Thuis.  

De meldcode is vastgesteld overwegende dat: 

 Het Coenecoop College verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van dienstverlening aan zijn 

leerlingen en dat deze verantwoordelijkheid zeker ook aan de orde is in geval van 

dienstverlening aan leerlingen die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld of 

kindermishandeling; 

 Van de medewerkers die werkzaam zijn bij het Coenecoop College op basis van deze 

verantwoordelijkheid wordt verwacht dat zij in alle contacten met leerlingen en 

ouders/verzorgers attent zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of 

kindermishandeling en dat zij effectief reageren op deze signalen; 

 Het Coenecoop College een meldcode wenst vast te stellen zodat de medewerkers die binnen 

het Coenecoop College werkzaam zijn, weten welke stappen van hen worden verwacht bij 

signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 

 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, eergerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminking 

(meisjesbesnijdenis). Tot de huiselijke kring van het slachtoffer behoren: (ex)partners, 

gezinsleden, familieleden en huisgenoten; 

 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; 

 Onder medewerker in deze code wordt verstaan: de medewerker die voor het Coenecoop 

College  werkzaam is en die in dit verband aan leerlingen van de VO zorg, begeleiding, of een 

andere wijze van ondersteuning biedt; 

 Onder leerling in deze code wordt verstaan: de leerling van het Coenecoop College aan wie de 

medewerker zijn professionele diensten verleent. 
 

  



De route van de Meldcode 

 

 

  

Stap 1:  

- signaleer 

- bespreek met mentor 

- onderbouwing mentor  

Stap 2: 

- intern overleg 

ondersteuningscoördinator (Ilse 

Lelieveld) 

- mogelijk advies inwinnen veilig 

thuis door 

ondersteuningscoördinator 

Stap 3:  

- Gesprek met ouder en leerling 

(mentor en afdelingsleider en 

ondersteuningscoördinator) 

- zorgen delen  

Stap 4: 

- ondersteuningscoördinator en 

betrokken interne partijen wegen af 

d.m.v. afwegingskader.  

Stap 5: 

- of melding veilig thuis door 

ondersteuningscoördinator 

- of hulp bieden door sociaal team 



Hieronder de stappen nogmaals uitgeschreven: 

Stap 1 Signaleren: 
Het in kaart brengen van de signalen is onder andere de taak van de persoon bij wie het vermoeden 

speelt. Dus de mentor heeft een gesprek met iemand gehad en heeft daarna het vermoeden van 

kindermishandeling of huiselijk geweld. De mentor documenteert gedurende een periode de 

signalen, kort en feitelijk en met een datum erbij. Belangrijk is dat de mentor signalen documenteert 

maar niet zelfstandig met ouders of leerling het gesprek aangaat.  

Stap 2 Overleggen:  
De mentor raadpleegt de ondersteuningscoördinator. Zij maakt een afweging of ze consulteert bij 

Veilig Thuis. Soms zal de ondersteuningscoördinator een signalenscanlijst doorlopen om meer 

informatie in te winnen. In overleg met de melder wordt er besloten om een gesprek met ouders aan 

te gaan en wie daarbij uit te nodigen. De ondersteuningscoördinator meldt de melding bij het 

schoolbestuur.  

Stap 3 Gesprek: 
Het gesprek met ouders en kind wordt door de ondersteuningscoördinator gevoerd. Zij nodigt 

eventuele andere functionarissen uit indien zij dit nodig acht (sociaal team, JOS medewerker, 

leerplicht).  

Stap 4 Wegen: 
Bij stap 4 wordt alle informatie uit stappen 1 t/m 3 door de ondersteuningscoördinator gewogen. 

Indien er een acute of structurele onveilige situatie wordt vermoed, wordt er direct melding gedaan 

bij Veilig Thuis of zal het Crisis Interventie Team worden benaderd door de 

ondersteuningscoördinator. Er wordt hier gebruik gemaakt van het afwegingskader. Dit bestaat uit 5 

vragen en beslissingen die doorlopen moeten worden door de ondersteuningscoördinator. Het is 

hierbij van belang dat elke beslissing wordt vastgelegd en beargumenteerd door de 

ondersteuningscoördinator en hier altijd de schoolleiding bij betrekt.  

Stap 5 Beslissen: 
Op basis van alle gegevens, het afwegingskader en het consult bij Veilig Thuis wordt er een beslissing 

gemaakt. Of er wordt melding gedaan of er wordt hulp geboden binnen de eigen organisatie of via 

een ketenpartner (sociaal team).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Afwegingskader 
Uitwerking van de vijf afwegingsvragen en beslissingen in stappen 4 en 5 van de meldcode voor het 

Onderwijs en Leerplicht  

2019-2020 

Ilse Lelieveld (aandachtsfunstionaris en ondersteuningscoördinator)  

1. Vermoeden wegen 

Ik heb de stappen 1 t/m 3 van de Meldcode doorlopen en  

A: op basis van deze doorlopen stappen is er geen actie nodig: dossier vastleggen en sluiten  

B: ik heb een sterk vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling Het bevoegd gezag van 

mijn school is op de hoogte (in geval het vermoeden door schoolmedewerker wordt geconstateerd). Ga 

verder naar afweging 2. 

2. Veiligheid 

Op basis van de stappen 1 t/m 4 van de Meldcode schatten wij als school (functionarissen en bevoegd 

gezag)/ leerplicht in dat er sprake is van acute en/of structurele onveiligheid:  

A: NEE -> ga verder naar afweging 3 

B: JA of twijfel -> direct (telefonisch) (anoniem) melding doen bij Veilig Thuis. De afwegingen hierna 

worden met Veilig Thuis doorlopen. 

3. Hulp  

Ben ik, of iemand anders in mijn school¹ of een ketenpartner² /ben ik als leerplichtambtenaar in staat om 

effectieve hulp te bieden of te organiseren en kan de dreiging voor mogelijk huiselijk geweld of 

kindermishandeling afgewend worden? 

A: NEE -> melden bij Veilig Thuis, die binnen 5 werkdagen een besluit neemt en terugkoppelt naar de 

melder  

B: JA -> ga verder met afweging 4 

4. Hulp 

Aanvaarden de betrokkenen de hulp zoals in afweging 3 is georganiseerd en zijn zij bereid zich actief in te 

zetten?  

A: NEE -> melden bij Veilig Thuis  

B: JA -> hulp in gang zetten, termijn afspreken waarop effect meetbaar of merkbaar moet zijn. Zo 

concreet mogelijk maken en documenteren. Speek af wie welke rol heeft en benoem casemanager. 

Spreek af welke taken alle betrokkenen en specifiek de casemanager heeft, zodat de verwachtingen voor 

iedereen helder zijn. Leg vast, voer uit en ga verder met afweging 5. 

5. Resultaat 

Leidt de hulp binnen de afgesproken termijn tot de afgesproken resultaten ten aanzien van de veiligheid, 

het welzijn en/of het herstel van de direct betrokkenen?  

A: NEE -> melden bij Veilig Thuis  

B: JA -> hulp afsluiten met vastgelegde afspraken over het monitoren³ van de veiligheid van alle 

betrokkenen.  


