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Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten in onder andere het onderwijs verplicht de Meldcode 
te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Gebruik van een Meldcode geeft 
professionals houvast bij het signaleren en in gang zetten van interventies, opdat het geweld 
stopt. 
In de Meldcode gaat het om zes stappen die in het geval van signalen m.b.t. huiselijk geweld 
en kindermishandeling gevolgd dienen te worden. 
Hieronder worden de zes stappen toegelicht. 

 
 
 

Stap 1: Signaleren 
Signaleren van belemmeringen in de ontwikkeling van een kind en dit met ouders bespreken 

vormt een belangrijk onderdeel van de beroepshouding van leerkrachten en intern 
begeleiders. Deze beroepshouding wordt in elk contact met de leerling en de ouders 

verondersteld. Aan het in kaart brengen van de signalen gaat vaak een ‘niet pluis’ gevoel 
vooraf. 

De waargenomen signalen en eventueel van ouders verkregen informatie vormen de basis 
voor verdere actie. 

 
Stap 2: Collegiale consultatie 

De leerkracht bespreekt de waargenomen signalen met collega’s en/of de intern begeleider. 
Dat kan de leerkracht zijn waarbij de leerling het jaar daarvoor in de klas heeft gezeten, of 

de leerkracht van een broertje of zusje. De IB’er kan zo nodig de jeugdverpleegkundige, 
jeugdarts of schoolmaatschappelijk werker consulteren. Ook kan de IB’er bij vermoedens 

van huiselijk geweld of kindermishandeling (anoniem) advies vragen bij het Advies- en 
Meldpunt Kindermishandeling (AMK). 

 
Stap 3: Gesprek met de ouders 

De leerkracht bespreekt de signalen en vermoedens en de eventuele informatie van de 
collega’s met de ouder(s). Dit doet zij vaak samen met de intern begeleider. Overleg met 

ouders behoort bij elke stap in het zorgtraject. In een eerste gesprek is het meestal nog 
onduidelijk wat de oorzaken zijn van de signalen. Veel signalen kunnen wijzen op 

kindermishandeling, maar ook een andere oorzaak hebben. Door ouders te informeren over 
de signalen, te vragen naar de thuissituatie en informatie uit te wisselen over de ontwikkeling 

van hun kind, kunnen zorgen verduidelijkt, ontkracht of bevestigd worden. Later gaat het 
gesprek met ouders over de stappen die gezet kunnen worden en de aanpak van de 

situatie. 
 

Stap 4: Weging en risicotaxatie in het VJN Zorgteam 
De volgende stap is de signalen, het ingewonnen advies bij collega’s en de informatie uit het 

gesprek met de ouders te bespreken in het zorgteam. De aard en de ernst van de signalen 
en het risico op kindermishandeling of huiselijk geweld worden daarin multidisciplinair 

afgewogen. De expertise van de partners wordt gebundeld en optimaal benut. Vervolgens 
wordt er een afgestemde aanpak vastgesteld, gericht op ondersteuning van het kind, de 

ouders en de leerkracht. 



 
Stap 5: Beslissen: hulp bieden en handelingsgerichte adviezen voor de leerkracht 

Het zorgteam organiseert de noodzakelijke hulp en geeft handelingsadviezen aan de 
leerkracht. Daarnaast wordt er overlegd óf en wie er een melding doet bij het AMK. Met het 
AMK wordt besproken wat het zorgteam of het ZAT na de melding, binnen de grenzen van 

de gebruikelijke werkzaamheden, zelf nog kan doen om de leerling en zijn gezinsleden 
tegen het risico op huiselijk geweld of op mishandeling te beschermen. In het zorgteam/ZAT 

is afgesproken wie de ouders informeert over de uitkomsten van de bespreking en de 
eventuele melding bij het AMK. 

 
Stap 6: Volgen 

Wanneer vanuit het zorgteam hulp wordt geboden is in het team afgesproken wie de zorg 
coördineert. Het zorgteam volgt de effecten van deze hulp en stelt de aanpak zo nodig bij. 

Ten slotte wordt er nazorg geboden en wordt de aanpak geëvalueerd. 
 
 

  



Aandachtspunten en dilemma’s: 
 
Signalering door leerkrachten 
Signaleren van belemmeringen in de psychosociale ontwikkeling en de thuissituatie van 
kinderen is voor leerkrachten niet altijd vanzelfsprekend. Dat geldt zeker voor het signaleren 
van kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit zijn beladen onderwerpen, waarover 
kinderen en ouders zich vaak schamen en dus zwijgen. Leerkrachten aarzelen vaak om 
(vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling te zien of ter sprake te brengen. 
Soms ziet een leerkracht belangrijke signalen over het hoofd, vanuit het idee dat het wel 
meevalt met kindermishandeling en dat zoiets in deze omgeving niet gebeurt, of dat die 
ouders toch zo aardig zijn. Soms zien leerkrachten wel signalen dat er iets aan de hand is 
maar weten niet wat zij daar mee aan moeten, bijvoorbeeld wanneer een duidelijke 
zorgroute of samenwerking met hulpverleningsinstellingen ontbreekt. 
Met de nieuwe wetgeving passend onderwijs en de verplichte meldcode kan een leerkracht 
haar/zijn verantwoordelijkheid hierin niet meer uit de weg. Leerkrachten zullen dus 
‘signaalgevoelig’ en ‘aanpakbereid’ moeten zijn. De wetenschap dat per klas minstens 1 à 2 
kinderen slachtoffer zijn van kindermishandeling maakt dat het gevoel van urgentie bij 
leerkrachten hiervoor hoog moet zijn. Ook al zijn er volop dilemma’s die overwonnen moeten 
worden, het kind heeft recht op hulp. 
 
Voor het signaleren kan een leerkracht beschikken over haar ervaringskennis over dit kind 
en ervaringen met andere kinderen, kennis over signalen van kindermishandeling en de 
eigen intuïtie om tot het vermoeden te komen dat er iets ‘niet pluis’ is. Er bestaan lijsten met 
signalen die de leerkracht als ‘onderlegger’ bij vermoedens kan gebruiken, maar daarbij is 
het belangrijk te beseffen dat signalen vrijwel nooit enkelvoudig in één richting wijzen. Ze 
geven aan dat er misschien iets aan de hand is, maar niet wat precies. Daarvoor is vaak 
meer informatie (van meerdere betrokkenen) nodig. Het gaat om een optelsom van 
waarnemingen (vaak in de loop der tijd verzameld), die kunnen duiden op heel 
uiteenlopende belemmeringen in de ontwikkeling van het kind. Geen van de signalen wijst 
één op één op kindermishandeling en ook bij meerdere signalen zullen zij vaak niet direct 
duidelijkheid geven over de oorzaak ervan. De signalen vragen dan ook om een zorgvuldige 
weging, bij voorkeur samen met collega’s en met de partners uit de hulpverlening, in het 
zorgteam. 
 
Signalering van kindermishandeling is in de school geen geïsoleerd gegeven; het is 
onderdeel van bredere signalering van belemmeringen in de ontwikkeling van kinderen. Veel 
scholen gebruiken regelmatig algemene sociaal-emotionele kindvolgsystemen om goed 
zicht te houden op de ontwikkelingen in het gedrag van leerlingen. Bij bepaalde zorgen of 
vermoedens kan vervolgens gebruik gemaakt worden van specifiek daarop gerichte 
signaleringsinstrumenten, zoals bij ADHD, autisme, kindermishandeling, enz. Problemen in 
het gezin beginnen meestal niet met mishandeling, vaak is er een geschiedenis van 
opvoedingsonmacht en gezinsproblemen, escalerend in mishandeling en geweld. Het is 
daarom van belang dat ook signalen van lichtere vormen van opvoed- en gezinsproblemen 
door leerkrachten worden waargenomen en aangepakt. Het zorgteam kan ingeschakeld 
worden om de signalen van leerkrachten multidisciplinair te wegen en de kennis van de 
verschillende partners over het kind/gezin bijeen te brengen. Daar kan de ernst van de 



signalen afgewogen worden en vastgesteld worden welke aanpak wordt gevolgd. 
 
Communiceren met ouders 
Samenwerking tussen school en ouders is cruciaal voor de ontwikkeling en opvoeding van 
kinderen. Het actief in gesprek gaan van de school met kind én ouders is voor elk kind 
belangrijk, maar zeker wanneer er sprake is van extra zorgen rond een leerling. Vanaf de 
eerste stap in een zorgtraject en dus ook bij de meldcode, is het belangrijk in het contact met 
ouders te investeren door hen actief te informeren en de ontwikkelingen van het kind met 
hen te delen. Ook bij gevoelige onderwerpen als (vermoedens van) kindermishandeling en 
huiselijk geweld is het van belang zoveel mogelijk bij elke stap in gesprek te blijven met de 
leerling en de ouders/ verzorgers: benoemen wat men feitelijk waarneemt, (h)erkent men de 
signalen, kloppen de vermoedens, wat hebben de ouders zelf al gedaan, is er al hulp 
ingeschakeld, is hulpverlening noodzakelijk, is de geboden hulp effectief, etc. Ouders zijn bij 
kindermishandeling vrijwel altijd een deel van het probleem, maar zij zijn ook altijd een deel 
van de oplossing. 
 
In het geval van vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling is die 
communicatie met de ouders lang niet altijd eenvoudig. Toch is het nodig om een goed 
beeld te krijgen van de situatie. Misschien blijkt wel dat er iets anders aan de hand is dan 
kindermishandeling of huiselijk geweld. Of geeft het gesprek de ouder(s) net dat duwtje in de 
rug dat ze nodig hebben om hulp te zoeken. In situaties waarin ouders terughoudend, 
defensief of agressief reageren, is er reden temeer u zorgen te maken. Ook moet rekening 
gehouden worden met het feit dat het kind door iemand anders dan de ouder(s) mishandeld 
kan worden. 
Bedenk vooraf of het wenselijk is het gesprek samen met een collega te voeren en of het 
voor uw eigen veiligheid nodig is dat een collega weet dat u dit gesprek voert, zodat hij of zij 
in de buurt kan blijven. Leerkrachten kunnen voor het voorbereiden of het voeren van het 
gesprek een beroep doen op ondersteuning door het schoolmaatschappelijk werk of andere 
partners uit het zorgteam. Dat kan zijn in de vorm van het trainen van leerkrachten in 
gespreksvoering met ouders over kindermishandeling en huiselijk geweld of voor het 
gezamenlijk met de leerkracht voeren van gesprekken met ouders wanneer dergelijke 
vermoedens bestaan rond een leerling. Ook is het van belang dat de school in contact blijft 
met de ouders, ook al lopen er trajecten vanuit het AMK en/of de hulpverlening. 
 
Melden bij het AMK 
Als in het zorgteam wordt vastgesteld dat er reële vermoedens bestaan van 
kindermishandeling of huiselijk geweld en met de ouders kan hierover niet gesproken of tot 
een aanpak gekomen worden, zal besloten worden tot een melding bij het AMK. 
Een melding bij het AMK wordt door een professional in principe op naam gedaan. Dat 
betekent dat ook de ouders te weten zullen komen door wie er gemeld is. Die professional 
kan dan te maken krijgen met agressieve reacties van ouders of een totaal gebrek aan 
medewerking rond een kind. Leerkrachten of intern begeleiders van scholen zijn vanuit dat 
oogpunt vaak erg huiverig voor het melden bij het AMK. Naast hun eigen gevoel van 
veiligheid gaat het hierbij vooral om het belang van het kind. Dat belang is immers niet 
gediend bij een slechte of verbroken relatie tussen school en ouders. Ook komt het 
regelmatig voor dat ouders in zo’n situatie het kind van school halen en aanmelden bij een 



school waar men van niets weet. 
Dat is zeker niet in het belang van het kind. 
Daarom is het meestal aan te bevelen dat een andere professional dan de leerkracht of 
intern begeleider de melding doet bij het AMK, bijvoorbeeld iemand van de 
jeugdgezondheidszorg. Echter, die verwijzen het vaak terug naar de school, vanuit het 
principe dat degene die het dichtst bij de informatie / het kind 
zit zou moeten melden. De afweging wie de melding bij het AMK doet zal in elke specifieke 
situatie nadrukkelijk gemaakt moeten worden. Ook andere professionals kunnen immers 
belang hebben bij een vertrouwensrelatie met de ouders, zoals de schoolmaatschappelijk 
werker. Het zorgteam is de aangewezen plek om hierover afspraken te maken. 
 
In sommige gevallen heeft een beroepskracht, zoals een leerkracht, huisarts of 
maatschappelijk werker, op grond van wettelijke regels het recht om anoniem te blijven ten 
opzichte van het gezin. Namelijk wanneer bekendmaking van uw identiteit: 
een bedreiging vormt of kan vormen voor het kind of voor andere (minderjarige) kinderen in 
het gezin, een bedreiging vormt of kan vormen voor uzelf of voor uw medewerkers, of 
uw vertrouwensrelatie met het gezin verstoort of kan verstoren. 
 
Ook dit kan in het zorgteam besproken worden en beargumenteerd worden voorgelegd aan 
het AMK. Als met u is afgesproken dat u anoniem blijft voor het gezin dan zorgt het AMK 
ervoor dat uw informatie zo in het dossier wordt opgeslagen, dat de ouders ook uit het 
dossier uw identiteit niet kunnen achterhalen. 
 
De meest wenselijke situatie is dat het voornemen tot melding bij het AMK van tevoren ook 
met de ouders wordt besproken. Soms zijn ouders op dat moment wel bereid mee te 
werken. Dit is echter niet altijd mogelijk. Dan volstaat het ‘informeren’ van ouders. De 
melding wordt ook met de leerling besproken wanneer hij 12 jaar of ouder is. 
De melding wordt onderbouwd met zoveel mogelijk feiten en gebeurtenissen, die 
geconstateerd zijn door de school en de zorgpartners. Het zorgteam overlegt bij de melding 
met het AMK wat zij na de melding, binnen de grenzen van hun gebruikelijke 
werkzaamheden, zelf nog kunnen doen om de leerling en de gezinsleden tegen het risico 
van huiselijk geweld of op mishandeling te beschermen of escalatie te voorkomen. 
Het AMK is verplicht om de melder te informeren over de stappen die zijn gezet om de 
situatie voor het kind te verbeteren. Daarbij geldt als regel dat de mate waarin u betrokken 
bent bij het gezin, bepalend is voor de hoeveelheid informatie die het AMK u kan 
verstrekken. 
 
Wanneer er via het zorgteam en met medewerking van de ouders hulp voor het kind, de 
ouder(s) en eventueel andere gezinsleden op gang is gekomen om de mishandeling of het 
huiselijk geweld aan te pakken is een melding bij het AMK niet meer nodig. Het gaat immers 
primair om het aanpakken van het probleem en niet om het registreren van het aantal 
gevallen van kindermishandeling. Uiteraard is het wel noodzakelijk te volgen of de 
kindermishandeling en/of het huiselijk geweld stoppen als gevolg van de hulpverlening. Zo 
niet, dan is melding bij het AMK wel weer aan de orde. 
 
 



 


