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Inleiding 

Elke school en elke beroepskracht binnen het onderwijs heeft de plicht om, in samenspraak met de 
aandacht functionaris, de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren. 
De meldcode heeft tot doel beroepskrachten te ondersteunen in de omgang met signalen van 
huiselijk geweld en kindermishandeling.  
De meldcode is opgebouwd uit een stappenplan. Dit stappenplan biedt houvast bij de beslissing om 
een vermoeden van huiselijk geweld wel of niet te melden.  
Het stappenplan begeleidt de beroepskracht stap voor stap door het proces, vanaf het moment dat 
hij signaleert tot aan het moment dat hij eventueel een beslissing neemt over het wel of niet doen 
van een melding.  
Bron: Basismodel Meldcode (www.rijksoverheid.nl).  

mailto:koggeschip@kopwerk.nl
http://www.hetkoggeschip.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
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Hoofdstuk 1 – Aandachtsfunctionaris 

Op het Koggeschip in Medemblik zijn aandacht functionarissen aangesteld om ervoor te zorgen dat 
het stappenplan van de meldcode gevolgd wordt. 
De aandachtsfunctionarissen zijn Lian Riepma-Viersen (leerkracht) en Thamar Brand-Barhorst (intern 
begeleider).  
Bij signalen op het gebied van kindermishandeling of huiselijk geweld, zal de aandachtsfunctionaris 
vanaf het begin de leerkracht ondersteunen om de meldcode nauwkeurig uit te kunnen voeren. De 
ondersteuning zal in afstemming zijn tussen beide aandachtsfunctionarissen.  

Hoofdstuk 2 – Verwijsindex 

Voor het melden aan de verwijsindex moet er sprake zijn van een daadwerkelijke bedreiging van de 
gezonde en veilige ontwikkeling van de jeugdige. 
 In de meeste gevallen maakt een combinatie van verschillende problemen een situatie dermate 
ernstig dat een melding aan de verwijsindex gerechtvaardigd is.  
Deze problemen kunnen zich voordoen op de volgende gebieden; materiele omstandigheden, 
gezondheid, opvoeding & gezinsrelaties, onderwijs & werk en/of sociale omgeving buiten het gezin 
en de school.  
Wanneer er een registratie in de verwijsindex wordt gedaan, dan gebeurt dit door één van de 
aandacht functionarissen.  

Hoofdstuk 3 – Definities 

Definitie Huiselijk geweld 

“Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke- of familiekring van het slachtoffer 
wordt gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging (al 
dan niet door middel van, of gepaard gaand met, beschadiging van goederen in en om het huis).  
Er is altijd sprake van een machtsverschil tussen dader en slachtoffer. Uit onderzoek blijkt dat plegers 
de meest kwetsbare personen kiezen, als slachtoffer. Een ander kenmerk van huiselijk geweld is de 
omstandigheid dat dader en slachtoffer (waaronder ook minderjarige slachtoffers) desondanks - en 
soms noodgedwongen – blijvend deel uitmaken van elkaars leef- en woonomgeving. Hiermee hangt 
samen dat huiselijk geweld vaak een stelselmatig karakter heeft en er een hoog recidiverisico is. 
Geweld in het gezin gaat vaak met andere problematiek gepaard, zoals spanningen tussen 
echtgenoten, werkloosheid of verslaving “(www.huiselijkgeweld.nl).  

Definitie Kindermishandeling 

“Kindermishandeling is 'elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie 
van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de 
minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, 
waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de 
vorm van fysiek of psychisch letsel' “(www.kindermishandeling.nl).  

Hoofdstuk 4 – Stappenplan meldcode 

Stap 1: In kaart brengen van signalen 

De leerkracht legt de signalen vast, evenals de gesprekken die worden gevoerd over de signalen, de 
stappen en de besluiten die worden genomen.  
Hiervoor wordt een intern leerling-dossier aangelegd.  
Het in kaart brengen van de signalen gebeurt aan de hand van de signalenlijst (zie bijlage1). 
Daarnaast wordt elke stap vastgelegd in Parnassys. 

http://www.huiselijkgeweld.nl/
http://www.kindermishandeling.nl/
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Stap 2: Overleggen met collega en eventueel raadplegen Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, 

Steunpunt Huiselijk geweld of letselduidingsdeskundige 

Wanneer de signalen in kaart zijn gebracht wordt er op het Koggeschip overleg gepleegd met een van 
de aandacht functionarissen om de signalen te kunnen duiden. Hiervan wordt ook de directeur in 
kennis gesteld. Wanneer blijkt dat de situatie acuut onveilig is wordt de politie ingeschakeld. 
In de overige gevallen wordt een vervolgtraject opgesteld. Voor advies kan het steunpunt huiselijk 
geweld,  Veilig thuis of het wijkteam Medemblik worden ingeschakeld.  
Eventuele stap hierbij is een melding in de verwijsindex.  

Stap 3: Gesprek met cliënt 

Wanneer overleg heeft plaatsgevonden met de aandacht functionaris en eventueel externen, volgt 
een gesprek met de ouders en/of de leerling.  
Tijdens het gesprek met ouders zal de aandacht functionaris aansluiten. Dit om ondersteuning te 
bieden aan de leerkracht.  
Openheid is belangrijk en om deze reden wordt zo spoedig mogelijk contact gezocht.  
Tijdens dit gesprek zal het doel van het gesprek worden aangegeven, worden de signalen gedeeld en 
de zorg besproken en is er ruimte voor ouders en/of leerling om reactie te geven. 
 In sommige gevallen zal het vermoeden weggenomen worden, hierdoor zijn de volgende stappen 
van het stappenplan niet nodig.  
Wanneer dit niet het geval is zullen de overige stappen doorlopen worden.  
Er kunnen redenen zijn waarom deze stap overgeslagen wordt (bijvoorbeeld in verband met 
veiligheid of het beschadiging van het vertrouwen).  
Het kan van belang zijn om met het kind in gesprek te gaan. Door de beroepsleerkracht en/of 
aandacht functionaris wordt afgewogen of zo’n gesprek zinvol en/of mogelijk is. Het kan van belang 
zijn om dit gesprek alleen met het kind te voeren, zodat hij/zij zich vrijer kan uiten.  

Stap 4: Wegen van het geweld of de kindermishandeling, bij twijfel altijd AMK of SHG raadplegen 

Het risico van huiselijk geweld en/of kindermishandeling en de aard en de ernst van dit geweld 
worden ingeschat op basis van eerder verkregen informatie.  Dit wordt gedaan aan de hand van de 
LIRIK lijst. (bijlage 2) 
Bij twijfel over de te nemen stappen zal advies worden gevraagd bij het SHG en/of het Veilig Thuis.  

Stap 5: Beslissen: hulp organiseren of aanmelden 

Waar het bij deze afweging om gaat is dat de beroepskracht beoordeelt of hij zelf, gelet op zijn 
competenties, zijn verantwoordelijkheden en zijn professionele grenzen, in voldoende mate 
effectieve hulp kan bieden of kan organiseren. In alle gevallen waarin hij meent dat dit niet of maar 
gedeeltelijk het geval is, doet hij een melding.  
Wanneer blijkt dat dit gedeeltelijk het geval is zal hulp worden ingeschakeld. Dit zal in overleg zijn 
met ouders. Te denken valt hierbij aan het wijkteam Medemblik.  
Wanneer besloten wordt om een melding te doen zal dit eerst met de ouders worden besproken. Er 
zijn echter gevallen waarin kan worden afgezien van deze stap. Het gaat om situaties waarin er 
concrete aanwijzingen zijn dat door het voeren van het gesprek de veiligheid van een van de 
betrokkenen in het geding zou kunnen komen of wanneer er goede redenen zijn om aan te nemen 
dat de ouders de contacten met de beroepskracht zal verbreken waardoor de cliënt uit het zicht 
raakt.  
In het traject na de melding zijn beroepsleerkracht en aandacht functionaris nog steeds betrokken. 
Aangegeven wordt wat de beroepsleerkracht kan doen om de veiligheid te waarborgen. De 
beroepsleerkracht zal blijven ondersteunen en beschermen. Dit gebeurt in overleg met externen.  
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Hoofdstuk 5 - Informatiebronnen 

Bijlagen 

Bijlage 1; Signalenlijst. 

Beschrijf de gegevens zo zorgvuldig en objectief mogelijk. Kinderen vanaf 12 jaar en ouders 
van kinderen tot 16 jaar 
hebben recht op inzage en correctie van de gegevens. 
 
Naam kind: _________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Geboortedatum: 
___________________________________________________________________________
___________ ❏ Jongen / ❏ Meisje 
Burgerservicenummer: 
___________________________________________________________________________
__________________________ 
 
Deelnemers 
overleg: 
___________________________________________________________________________
_______________________________ 
A. Analyse van de situatie 
Wat zijn de concrete signalen (van kind, ouder(s), omgeving) en wie signaleert dit? 
___________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
Sinds wanneer worden de signalen opgemerkt? Door wie? 
___________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
Waardoor is de zorg over deze situatie of het vermoeden van kindermishandeling ontstaan? 
Bij wie? 
___________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
Delen anderen deze zorg of dit vermoeden? Zo ja, wie en waardoor? 
___________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
Zijn er ook signalen van broers of zussen? Bij wie? 
___________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
Welke vragen moeten beantwoord worden? 
___________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
Hoe vaak en wanneer komen de signalen voor? Nemen de signalen toe in intensiteit of 
aantal? 
___________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
Formulier intern overleg bij signalen kindermishandeling 
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Bijlage 2; LIRIK lijst. 
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Contactgegevens 

Veilig Thuis/ Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) 0800-2000 

Letselduidingsdeskundige (via Veilig Thuis) 

Wijkteam Midden 0229-856000 

Bureau Jeugdzorg (BJ) 088-7778000 

Politie 0900-8844 Wijkagent Jolanda Roza. 

Websites 

www.handelingsprotocolnh.nl 
www.huiselijkgeweldkopvannoordhollandnoord.nl 
www.huiselijkgeweld.nl 
www.kindermishandeling.nl 
www.meldcode.nl 
 
 

Verwijsindex: www.multisignaal.nl 

 

 

http://www.multisignaal.nl/

