
De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling werken we bij Veluws College Mheenpark volgens de 5 stappen van de 

meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

In het figuur hieronder staan links de stappen uit deze meldcode beschreven. Rechts staan de acties en personen die per stap in school 

betrokken zijn. 

Stap 1: In kaart brengen van signalen,  - Mentor/teamleider in overleg met 

ondersteuningscoördinator (tevens 

aandachtsfunctionaris) 

- Registreer wat je gezien en gehoord hebt 

 

Stap 2: Overleggen met een (deskundige) collega en 

raadpleeg eventueel Veilig Thuis (als anonieme 

casus). 

- Casus inbrengen in Ondersteuningsteam (OT) 

eventueel in Kernteam (KT, met SMW, Jeugdarts, 

dan anoniem) 

- Eventueel in overleg advies inwinnen bij Veilig 

Thuis 

Stap 3: Gesprek met ouders/verzorgers/kind - Afhankelijk van de situatie gesprek van 

mentor/OT-lid en 

aandachtsfunctionaris/ondersteuningscoördinator 

met ouders  

- Afhankelijk van de situatie is het gesprek met 

ouders met/zonder leerling 

- Toestemming vragen aan ouders om overleg met 

derden te voeren 

- Registreer wet wie gesproken is/wanneer en met 

welke uitkomsten/vervolgstappen 

 



Stap 4: Wegen: 

-Is er op basis van stap 1 tot en met 3 een vermoeden 

van huiselijk geweld of kindermishandeling? 

-Is er een vermoeden van acute of structurele 

onveiligheid? 

- Mentor/teamleider samen met 

ondersteuningscoördinator 

 

Stap 5: Beslissen 

Is melden noodzakelijk?     

Is Hulpverlenen of organiseren ook mogelijk?      

-Bij acute onveiligheid             

-Bij structurele onveiligheid    

 

Hulpverlenen is mogelijk als: 

De professional (school) in staat is:  

- effectieve/passende hulp 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  deze punten niet 

mogelijk is, is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk. 

 

- Melden of hulp organiseren is casus-afhankelijk 

- Melden gebeurt door ondersteuningscoördinator 

na overleg met directie 

- bij melding worden directie en bevoegd gezag 

geïnformeerd  

 

 

Bezoek voor meer informatie de site van de onderwijsinspectie: www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/meldcode  

Ondersteuningscoördinator/aandachtsfunctionaris 

mevr. A. Voets 

a.voets@veluwseonderwijsgroep.nl  
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