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De meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling is een verplicht stappenplan dat professionals 
stap voor stap leidt door het proces vanaf het moment dat hij vermoedens heeft van huiselijk geweld 
of kindermishandeling tot aan het moment dat hij tot een beslissing komt over het al dan niet doen 
van een melding bij Veilig Thuis.  
 

 
        Figuur 1: het stappenplan, Meldcode 

Voor medewerkers van Mozarthof betekent dit: 
 

STAPPENPLAN 
1. Wanneer een medewerker van Mozarthof een vermoeden heeft van kindermishandeling en/of 

huiselijk geweld, consulteert hij/zij op zeer korte termijn de afdelingsleider. De afdelingsleider 

brengt de signalen altijd samen met de medewerker in kaart, noteert deze signalen en geeft aan 

bij  ‘klein’ CvB1 deze op korte termijn te willen bespreken. 

2. Klein CvB weegt de signalen af, zo nodig vraagt zij advies bij Veilig Thuis en informeert ‘groot’ 

CvB2. Het te volgen stappenplan van de Meldcode wordt inhoudelijk weergegeven in het verslag 

van klein CvB. 

3. Een afvaardiging van klein CvB, maar altijd in afstemming met de aandachtsfunctionaris HG/KM, 

voert een gesprek. Dit gesprek kan mét de leerling zijn en/of met de ouders/verzorgers van de 

leerling.  

4. In samenspraak met de aandachtfunctionaris HG/KM wordt een afweging gemaakt over de aard 

en de ernst van de situatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 5 afwegingsvragen voor 

Onderwijs (zie figuur 2). 

5. In samenspraak met groot CvB volgen twee beslissingen: hulp organiseren en/of melden bij 

Veilig Thuis. 

                                                           
 
1 Klein CvB bestaat uit de orthopedagoog, intern begeleider, schoolmaatschappelijk deskundige en de afdelingsleider 
2 Groot CvB bestaat uit het klein CvB van het SO en het klein CvB van het VSO, aangevuld met de directeur (voorzitter) en de jeugdarts 
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STAP 4 EN 5 - DE VIJF AFWEGINGSVRAGEN EN BESLISSINGEN 
Uitwerking van de vijf afwegingsvragen en beslissingen in de stappen 4 en 5 van de meldcode voor 

het Onderwijs en Leerplicht: 

 

1.  Vermoeden wegen:  
Ik heb de stappen 1t/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. 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) in dat er sprake is van acute en/of structurele onveiligheid: 

A. NEE, ga verder naar afweging 3 

B. JA of twijfel, direct (telefonische) melding doen bij Veilig Thuis. De afwegingen hierna 

worden met Veilig Thuis doorlopen.  

3. Hulp: 
Ben ik, of iemand anders in mijn school of een ketenpartner 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. Spreek af wie welke rol heeft en benoem 

een casemanager. Spreek af welke taken alle betrokken 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 herstel van de direct betrokkenen?  

A. NEE, melden bij Veilig Thuis 

B. JA, hulp afsluiten met vastgelegde afspraken over het monitoren van de veiligheid van alle 

betrokkenen.  

 
           FIGUUR 2: DE AFWEGINGSVRAGEN 
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Alle stappen worden kort en bondig vastgelegd in het verslag van klein CvB. Ook de gegevens die de 

signalen weerspreken leggen we hierin vast. Vervolgens bespreken we in het klein CvB of we de 

gegevens in de map van de leerling opslaan of in de map van de interne contactpersonen.  

 
N.B. Al onze medewerkers zijn geschoold in het gebruik van de meldcode. Er is een meldcode app 
uitgegeven door de Rijksoverheid. Wij vragen onze collega’s deze app te downloaden.  
 
 
 


