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1. Inleiding 
 
Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te 
gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Dit geldt voor alle professionals die met 
jeugdigen werken, zoals de (jeugd) gezondheidszorg, het onderwijs, de kinderopvang, de jeugdzorg, de 
maatschappelijke ondersteuning en voor politie en justitie. Gebruik van een Meldcode geeft 
professionals houvast bij het signaleren en in gang zetten van interventies opdat het geweld stopt. 
Professionals worden verplicht om zich zo nodig te scholen in het gebruik van de Meldcode. Vanaf 1 
januari 2015 zijn gemeenten verplicht een regionaal meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling 
in te richten, dat de naam “Veilig Thuis” draagt. In dit meldpunt worden de activiteiten van het eerdere 
AMK en de Steunpunten Huiselijk Geweld samengevoegd. 
 
2. Verplichte Meldcode is iets anders dan een meldplicht. 
Scholen zijn verplicht een Meldcode te hebben en toe te passen. Dat betekent niet dat er ook een 
meldplicht bestaat met betrekking tot huiselijk geweld. Bij een meldplicht moet de professional zijn 
vermoeden van geweld melden bij andere instanties, bijvoorbeeld bij een Meldpunt Veilig Thuis. Die 
verplichting bestaat niet bij de Meldcode. Door te werken met een Meldcode blijft de beslissing om 
vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling wel of niet te melden, berusten bij de 
professional. In het onderwijs kan die afweging worden gemaakt samen met partners uit het 
multidisciplinaire overleg. 
 
3. Basismodel Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
Dit basismodel is ontwikkeld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en biedt een 
stappenplan voor het handelen bij signalen of vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.  
Die stappen zijn: 

1. in kaart brengen van signalen, 
2. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het meldpunt Veilig Thuis, 
3. gesprek met de ouder(s)/leerling, 
4. wegen van het geweld of de kindermishandeling, 
5. beslissen aan de hand van afwegingskaders. 
 

Beroepsgroepen en organisaties kunnen het basismodel als ‘onderlegger’ gebruiken voor het opstellen 
van hun eigen Meldcode. Op de volgende pagina zijn de stappen van het basismodel van de Meldcode 
huiselijk geweld en kindermishandeling vertaald naar de situatie van Winkler Prins. Van de opeenvolging 
van beschreven stappen kan worden afgeweken op grond van specifieke factoren. Zo kan er vanuit de 
begeleidingsrelatie al eerder contact zijn met ouders dan bij stap 3 van de meldcode. Of is er ook vanuit 
de weging van de ernst van een signaal na stap 1 via consultatie over te gaan tot melding. 
 

4. Het afwegingskader 
Per 1 januari 2019 zijn professionals verplicht te werken met een afwegingskader in stap 5 van de 
meldcode. Een afwegingskader ondersteunt een beroepskracht met vermoedens van huiselijk 
geweld en/of kindermishandeling in stap 5 van de meldcode bij: 

a. het beslissen of een melding noodzakelijk is en 
b. het beslissen of het zelf bieden van of organiseren van hulp (ook) mogelijk is. 

Binnen het afwegingskader worden 5 afwegingsvragen gebruikt die moeten leiden tot een 
zorgvuldige beslissing om te melden of hulp te verlenen. 
1. Heb ik 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. 

2. Schat ik op basis van de stappen 1 tot en met 4 van de meldcode in 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 dreiging van (toekomstig) huiselijk 
geweld en/of kindermishandeling af te wenden? 
Nee: melden bij Veilig Thuis. 
Ja: Ga verder met afweging 4. 
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4. Aanvaarden de betrokkenen hulp om dreiging van (toekomstig) huiselijk geweld en/of 
kindermishandeling af te wenden en zijn zij bereid zich hiervoor in te zetten? 
Nee: Melden bij Veilig Thuis. 
Ja: Hulp bieden of organiseren, ga verder met afweging 5. 

5. Leidt de hulp binnen de gewenste termijn tot noodzakelijke resultaten ten aanzien van de 
veiligheid en/of het welzijn van alle betrokken? 
Nee: (opnieuw) melden bij Veilig Thuis 
Ja: hulp afsluiten met afspraken over de gevolgen van toekomstige onveiligheid met 
betrokkenen en samenwerkingspartners. 
 

Het onderwijs valt als beroepsgroep binnen de publieke dienstverlenende sector en zal als zodanig 
zelf geen hulp organiseren maar een signalerende rol vervullen. De beroepskrachten van Winkler 
Prins gaan binnen de afwegingskaders dan ook niet verder dan afwegingsvraag 2. In de 
ondersteuningsroutes zullen zij zijdelings betrokken blijven bij de verdere afwegingskaders. 
In de nieuwe meldcode zal in stap vijf afweging b. nooit aan de orde zijn.  
Voor het invoegen en gebruiken van de afwegingskaders in de meldcode van Winkler Prins wordt  
gebruik gemaakt van basisdocument “Het afwegingskader in de Meldcode Huiselijk geweld en 
kindermishandeling” opgesteld in opdracht van het ministeries Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
en Justitie en Veiligheid.  

 
5. Rollen en taken 
Docenten, mentoren, ondersteuningscoördinatoren, deelschooldirecteuren, ondersteuningsteams en 
het Zorg- en adviesteam hebben taken in de ondersteuningsstructuur van Winkler Prins welke terug te 
vinden zijn in het ondersteuningsplan en-profiel van de Winkler Prins. De meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling wordt binnen deze ondersteuningsstructuur uitgevoerd. 
 
6. Tot slot 
1. De ‘Meldcode bij huiselijk geweld en kindermishandeling Winkler Prins 2019’ is vastgesteld door 

het bevoegd gezag van Winkler Prins op 13 december 2018.  
2. Het bevoegd gezag stelt alle belanghebbenden op de hoogte van deze regeling. 
3. De regeling is via www.winklerprins.nl te downloaden of op verzoek bij een lid van het 

managementteam van de school op te vragen. 
4. Deze regeling kan door het bevoegd gezag worden gewijzigd of ingetrokken, met inachtneming 

van de geldende bepalingen. 
  

http://www.winklerprins.nl/
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7.Schema 

In onderstaand schema is te zien welke stappen in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
Winkler Prins horen bij de ondersteuningsstructuur van de school. In de linker kolom de stappen in de 
meldcode. In de rechter kolom de stappen in de ondersteuningsstructuur. 
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Stap 5: Nazorg en evaluatie. 

Evalueren van geboden adviezen en 
interventies. Bieden van nazorg voor 
leerling/ouders en signalen voor verdere 
ondersteuning bespreken en/of afsluiten. 

Stap 3: Multidisciplinair overleg 

In het overleg met professionals van school en 
jeugdhulpverlening weegt men de aard en ernst 
van de signalen en schat men de risico’s in. 
Eventueel nader onderzoek en de acties 
plannen. 

 

 

Stap 4: Uitvoering van acties.(indien nodig) 

Uitvoeren van afgesproken acties op het gebied 
van nader onderzoek of ondersteuning en hulp 
voor de leerling, ouders en/of leerkracht 

 
Stap 5: 
Beslissen aan 
de hand van de 
afwegingskader
 

Stap 1: Observeren, signaleren en begeleiden. 
Docenten en mentoren begeleiden en 
observeren leerlingen: signaleren 
belemmeringen in de ontwikkeling 

 

Stap 1: In kaart brengen van de signalen 

Stappen in de landelijke meldcode 

Stap 4: (Multidisciplinair) Wegen van signalen 

 

Stap 2: Collegiale consultatie. 

Docent/mentor overlegt met collega’s 
leidinggevende en/of 
ondersteuningscoördinator. Men kijkt of de 
collega’s deze signalen en gedragingen 
waarnemen. Eventueel raadplegen in- en  
externe deskundigen (Veilig Thuis) 

 

Afweging 1: 

Is melden 
noodzakelijk? 

Stap2: Collegiale consultatie  en zo nodig 
raadplegen Veilig Thuis 

Stap 3: Gesprek met (Client)leerling, ouders 

Stappen landelijke meldcode vertaald naar de 
ondersteuningsstructuur van winkler Prins 

 

Afweging 2: 

hulp 
verlenen? 


