
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in het voortgezet onderwijs. 

Het invoeren en toepassen van de meldcode is verplicht en heeft betrekking op alle vormen van 
geweld in de huiselijke situatie, zoals mishandeling, seksueel geweld, genitale verminking, 
eergerelateerd geweld en ouder (en) mishandeling, of het vermoeden van bovenstaand geweld. Er 
is echter geen meldplicht.  

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

• Stap 1: In kaart brengen van signalen. 

Systematische leerling-besprekingen zijn een goede basis om alle signalen van docenten 
over leerlingen te ordenen en te bespreken. Wanneer signalen wijzen op mogelijke 
kindermishandelingen/of huiselijk geweld, kunnen er gegronde redenen zijn om aan te 
nemen dat de leerling risico loopt bij het bespreken van de zorgen met zijn ouders. Dat is 
vooral aan de orde als er door de leerling rechtstreeks met de mentor of een docent is 
gesproken over een bedreigende thuissituatie. In zo’n geval gaat men snel over tot stap 2. 
Veel zorgsignalen zijn echter aspecifiek en kunnen naar een diversiteit van problematiek 
verwijzen. Dan dient het gesprek met de leerling en zijn ouders over het nader in kaart 
brengen van signalen te gaan. Op grond daarvan beoordeelt de mentor of er aanleiding is 
vervolgstappen te zetten. 

 
• Stap 2:  Collegiale consultatie 

 
Als de verzamelde informatie het vermoeden van kindermishandeling en/of huiselijk geweld 
ondersteunt, consulteert de mentor de zorgcoördinator. De zorgcoördinator bespreekt de 
zorgen in het ondersteuningsoverleg en met schoolmaatschappelijk werk. Binnen dit 
overleg besluit men eventueel het AMK of het SHG te consulteren over de vastgestelde 
zorgen. Ook bestaat hier de mogelijkheid om een risicomelding in de Verwijsindex (VIR) te 
doen. Want, als signalen niet direct zijn herkend binnen de schoolorganisatie of in het 
gesprek met de ouders, kunnen deze elders toch zijn opgevangen en tot ‘niet pluis gevoel’ 
hebben geleid! 

• Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n). 

Na de collegiale consultatie in het ondersteuningsoverleg en het eventuele advies van het 
AMK of SHG bespreekt de mentor de signalen met de leerling en/of met de ouder(s). 
Afhankelijk van de situatie gezamenlijk of apart. Dit doet hij/ zij vaak samen met een 
andere schoolfunctionaris zoals de team-/ afdelingsleider. Ook kan men toestemming 
vragen om een en ander in het ZAT* te bespreken. 

• Stap 4: Wegen van de aard en de ernst. 

De aard en de ernst van de signalen en het risico op kindermishandeling of huiselijk geweld 
weegt men in het ZAT* multidisciplinair af. Vervolgens stelt men een afgestemde aanpak 
vast, gericht op ondersteuning van de leerling, de ouders en de school. In het ZAT* is de 
hiervoor benodigde, specialistische hulp aanwezig.  

• Stap 5: Beslissen  

Het ZAT* organiseert de noodzakelijke hulp en geeft handelingsadviezen aan de school. 
Daarnaast overleggen de deelnemers in het ZAT* of er gemeld wordt bij het AMK en zo ja, 
door welke ZAT-functionaris*. De verantwoordelijke schoolfunctionaris (schoolleider of 
zorgcoördinator) bespreekt met de ouders de uitkomst van de bespreking in het ZAT*. 
 

• Stap 6: Volgen (formeel geen onderdeel van de meldcode maar wel gewenst) 
 
 
 
 



Bijlage: stroomschema Bron: NJI 
* het NJI spreekt over het ZAT. Binnen het samenwerkingsverband Voorne Putten/Rozenburg 
  spreekt men niet meer van het Zat, maar van het casusgericht overleg. 
 

 


