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Protocol meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 
 
De Meldcode 
De meldcode is bedoeld om beroepskrachten te ondersteunen in het tijdig signaleren en effectief 
aanpakken van kindermishandeling en andere vormen van huiselijk geweld. 
 
De meldcode beschrijft de stappen die een beroepskracht behoort te zetten als hij kindermishandeling of 
huiselijk geweld signaleert. De stappen garanderen een zorgvuldige omgang met signalen van huiselijk 
geweld en kindermishandeling.  
Bij alle stappen is van belang dat deze schriftelijk vastgelegd worden. Bij juridische toetsing of er door de 
professional adequaat is gehandeld, is het dossier het uitgangspunt. 
 
De 5 stappen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
De volgorde is niet dwingend. Wel alle stappen doorlopen, alvorens een melding te doen. 
1. In kaart brengen van de signalen. 
2. Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van een van de  interne Aandachtsfunctionarissen, AMK  
3. Gesprek met de cliënt(en) 
4. Inschatten risico, aard en ernst van het geweld (Wegen) 
5. Beslissen: hulp organiseren of melden 
 
Verhouding tot de verwijsindex risico’s jeugdigen  
In geval van een vermoeden van kindermishandeling in de thuissituatie (niet door professionals zelf) zal de 
beroepskracht doorgaans niet alleen de stappen van de meldcode zetten, maar daarnaast ook moeten 
overwegen of een melding zou moeten worden gedaan in de verwijsindex risico’s jeugdigen. Deze 
verwijsindex heeft tot doel om beroepskrachten die met dezelfde jongere te maken hebben met elkaar in 
contact te brengen. Dit doen zij als risico’s worden gesignaleerd met betrekking tot de ontwikkeling naar de 
volwassenheid van de jongere. Doel daarvan is te komen tot een gezamenlijke aanpak van de problematiek 
van de jongere en zijn gezin. Het gaat niet  om een keuze tussen een melding in de verwijsindex of de 
stappen van de meldcode, maar dat beide acties bij vermoedens van kindermishandeling aan de orde zijn 
omdat ze elkaar ondersteunen. 
 
Uitgangspunten voor het handelen binnen de SPCO 
● Uitgangspunt is dat ouders vooraf behoren te worden geïnformeerd. 
● Op enig moment afwegen: zelf hulp organiseren of melding doen. 
● In het algemeen geldt zwijgplicht, kind dringend in nood is/hulp nodig heeft. 
● In het algemeen geldt toestemming vragen voor melding; weigert ouder deze dan nieuwe afweging. 
● Van vragen om toestemming kan worden afgezien i.v.m. veiligheid (belang) kind . 
● Bij afwegen voor een melding denk aan: subsidariteit, proportionaliteit, doelmatigheid. 
● Toetsing achteraf: zorgvuldigheid in het proces is van belang. Leg  een melding vast en noteer welke 

belangen zijn afgewogen en met wie daarover is afgestemd. 



Schema stappen zorgstructuur SPCO en meldcode 
 
 
Stappen in zorgroute Stappen in meldcode 
 
 
Stap 1: Observeren, signaleren en begeleiden 
Leerkracht begeleidt de leerling en observeert en 
signaleert belemmeringen in de ontwikkeling 

Stap 1: In kaart brengen van signalen 

 
 

Bespreken met ouders Stap 3: Bespreken met de ‘cliënt’ 
 
 
Stap 2: Collegiale consultatie 
Leerkracht deelt eventuele vermoedens van 
zorg met collega’s en intern begeleider (evt. in groeps- of 
leerlingbespreking) 
Registratie in verwijsindex wordt besproken 

Stap 2: collegiale consultatie en zo nodig raadplegen 
AMK 
 

 
 

Bespreken met ouders Stap 3: Bespreken met de ‘cliënt’ 
 
 
Stap 3: Overleg in multidisciplinair zorgteam op school + 
uitvoering acties 
Leerkracht en IB'er bespreken zorgen rond 
kind/gezin in zorgteam op school met zorgpartners (en 
ouders); handelings- en oplossingsgerichte beoordeling 
van onderwijs- en zorgbehoeften, afspraken inzet 
benodigde hulp, handelingsgerichte 
adviezen voor leerkracht en ouders 

Stap 4: (multidisciplinair) wegen van signalen 
 
Stap 5: Beslissen: hulp bieden en/of melden bij AMK 
 

 
 

Bespreken met ouders Stap 3: Bespreken met de ‘cliënt’ 
 
 
Stap 4: Overleg in multidisciplinair (bovenschools) ZAT + 
uitvoering acties 
Bespreking hulpvraag kind/ouders én van inbrenger 
(school of zorgpartner) in ZAT (bestaande uit school, 
zorgpartners en - steeds vaker - ouders); handelings- en 
oplossingsgerichte beoordeling van de onderwijs- en 
ondersteuningsbehoeften, afspraken inzet benodigde 
hulp, handelingsgerichte adviezen voor leerkracht en 
ouders, voorbereiden (integrale) indicaties en 
gecombineerde onderwijs- en zorgarrangementen 

Stap 4: (multidisciplinair) wegen van signalen 
 
Stap 5: Beslissen: hulp bieden en/of melden bij AMK 
 

 
 

Bespreken met ouders Stap 3: Bespreken met de ‘cliënt’ 
 
 
Stap 5: Nazorg en evaluatie 
Evaluatie van geboden adviezen en interventies, 
nazorg voor kind/ouders en signalering van eventuele 
knelpunten ten behoeve van beleidsadviezen voor 
scholen, zorgpartners, schoolbesturen en gemeenten 

Stap 6: Volgen en afsluiten 
 

 
 


