
 

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 

Beroepskrachten die werken met jongeren, zijn verplicht een meldcode te gebruiken bij signalen van 

huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode draagt eraan bij dat bij signalen op dit gebied 

zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden. 

In figuur 1 staan de vijf stappen van de meldcode die met ingang van 1 januari 2019 verplicht is voor 
mensen die werken in het onderwijs. De stappen van het handelingsprotocol gaan in op het proces 
vanaf het moment dat er signalen zijn.  Signaleren wordt gezien als een belangrijk onderdeel van de 
beroepshouding van alle beroepskrachten die binnen het voortgezet onderwijs werkzaam zijn.  

Bij het beroepsprofiel hoort - naast signalering - ook de verantwoordelijkheid om 

vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld met ouders en kinderen 

bespreekbaar te maken.  

Stappenplan Porteum 
Stap 1:  
De medewerker van de school die een vermoeden heeft van kindermishandeling en/of huiselijk 
geweld bespreekt de signalen met de afdelingsleider of leerlingcoördinator/pedagogisch 
medewerker. De signalen worden in kaart gebracht. 
 
Stap 2: 
De afdelingsleider of leerlingcoördinator/pedagogisch medewerker overlegt met de 
ondersteuningscoordinator. Eventueel wordt advies gevraagd aan Veilig Thuis. 
 
Stap 3: 
De afdelingsleider, leerlingcoördinator/pedagogisch medewerker en/of 
ondersteuningscoördinator bespreekt de signalen/zorgen met de ouders/verzorgers van de 
leerling. 
 
Stap 4: 
De afdelingsleider/ leerlingcoördinator/pedagogisch medewerker en ondersteuningscoördinator 
wegen de signalen van kindermishandeling/huiselijk geweld. Is er een vermoeden van 
kindermishandeling/huiselijk geweld? Is er een vermoeden van acute of structurele onveiligheid? 
 
Stap 5: 
-Acute of structurele onveiligheid: teamleider/afdelingsleider/ leerlingcoördinator/pedagogisch 
medewerker en ondersteuningscoördinator doen een zorgmelding bij Veilig Thuis. 
-Is hulpverlening mogelijk? Afdelingsleider/ leerlingcoördinator/pedagogisch medewerker en 
ondersteuningscoördinator bespreken met ouders/verzorgers hoe hulp aangevraagd kan worden 
bij Jeugd Lelystad (JEL).  
Is hulpverlening niet mogelijk, doen de teamleider/afdelingsleider/ 
leerlingcoördinator/pedagogisch medewerker en ondersteuningscoördinator alsnog een 
zorgmelding bij Veilig Thuis. 

 
 
Voor vragen of extra informatie kan je terecht bij Anneke Baaij, ondersteuningscoordinator VMBO of 

Erna Grootjen ondersteuningscoördinator Lyceum of op de site 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-

geweld/documenten/publicaties/2018/07/01/toolkit-meldcode-huiselijk-geweld-en-

kindermishandeling 
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