Kwaliteitskaart
(nummer)

Directie,leerkracht/medewerker en aandachtsfunctionaris

Onderwerp

Meldcode

Verantwoordelijke

Leerkracht bespreekt zijn zorgen met de aandachtsfunctionaris binnen de
school (intern begeleider). Intern begeleider stelt directie op de hoogte.
De directeur is eindverantwoordelijke in de beslissing om wel of geen melding
te doen.

Evaluatie

Doel
Vanaf januari 2019 moeten organisaties met de verbeterde Meldcode en het afwegingskader
werken. De verbeterde Meldcode is tot stand gekomen om situaties van onveiligheid beter en
eerder in beeld te krijgen. In de Meldcode is in stap 4 en 5 een afwegingskader opgenomen.
Het afwegingskader bestaat uit vijf vragen.
In de verbeterde Meldcode is ook de participatie van kinderen opgenomen. Het gaat hierbij om
negen actiepunten, en in stap 3 is het gesprek met het kind toegevoegd.
De Meldcode is gebaseerd op drie pijlers:
● Meldnormen
● Situaties van Onveiligheid
● Afwegingsvragen

Aanpak

Meldnormen: in welke situaties moeten beroepskrachten melden?
Beroepskrachten moeten een melding doen bij Veilig Thuis in de volgende situaties:
1. In alle gevallen van acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid en disclosure.
2. In alle andere gevallen waarin de beroepskracht meent dat hij, gelet op zijn competenties,
zijn verantwoordelijkheden en zijn professionele grenzen, in onvoldoende mate effectieve
hulp kan bieden of kan organiseren bij (risico’s op) huiselijk geweld en/of
kindermishandeling.
3. Wanneer een beroepskracht die hulp biedt of organiseert om betrokkenen te beschermen
tegen het risico op huiselijk geweld en/of kindermishandeling constateert dat de onveiligheid
niet stopt of zich herhaalt.

Situaties van onveiligheid
In het afwegingskader zijn er situaties vastgelegd waarin de beroepskracht altijd moet melden bij Veilig
Thuis. Dit zijn situaties waarbij er sprake is van:
● Acute onveiligheid
● Structurele onveiligheid
● Disclosure (d.w.z. kind/volwassene geeft zelf aan slachtoffer te zijn van mishandeling
/verwaarlozing)
Acute onveiligheid
Een zorgvrager die in direct fysiek gevaar is, diens veiligheid is de komende dagen niet gegarandeerd en

hij of zij heeft direct bescherming nodig. Bij het afwegen van signalen van huiselijk geweld en/of
kindermishandeling schat een beroepskracht allereerst en voortdurend in of een betrokkene acuut
(levens)gevaar loopt. Dit betreft de aanwezigheid van fysiek of seksueel geweld (met of zonder letsel) of, in
geval van zorgafhankelijke kinderen of (oudere) volwassenen, de afwezigheid van de meest basale
verzorging (waaronder eten, drinken, kleding en onderdak) maar bijvoorbeeld ook om het onnodig
toedienen of juist nalaten van toedienen van medicijnen.
Structurele onveiligheid
Er is sprake van herhaling of voortduren van onveilige situaties of geweld. Een voorgeschiedenis van
huiselijk geweld of kindermishandeling is de belangrijkste voorspeller voor voortduren van onveiligheid
(daderschap en slachtofferschap) in de toekomst.
Disclosure
Slachtoffers die uit zichzelf een beroepskracht om hulp vragen bij huiselijk geweld of kindermishandeling of
zich uiten bij een beroepskracht zonder hulp te vragen. Deze slachtoffers dienen ook bij Veilig Thuis
gemeld te worden. Dit noemen we disclosure oftewel: onthulling.
Wanneer een kind of volwassene uit zichzelf praat over mogelijk huiselijk geweld en/of
kindermishandeling betekent dit veelal dat het (minderjarige) slachtoffer een acute crisis ervaart en vreest
voor de veiligheid en/of het welzijn van zichzelf of gezinsleden.
De drie meldnormen zijn te vertalen in vijf afwegingsvragen die u in stap 4 stelt.
Voorbeelden van acute, structurele onveiligheid en disclosure voor deze beroepspraktijk zijn te
vinden in de bijlage(n) van het voorbeeldprotocol.

Overzicht wettelijk verplichte stappen
Stap 1 In kaart brengen van signalen Kindcheck
De medewerker die het zorgsignaal heeft:
● observeert de leerling
● brengt signalen in kaart
● doet de Kindcheck indien signalen zorgwekkend zijn en/of aanhouden.
● documenteert in Parnassys (notitie ‘Meldcode) en stelt de aandachtsfunctionaris op de hoogte
● bij vermoedens van eergerelateerd geweld wordt Veilig Thuis ingeschakeld.

Stap 2 Collegiale consultatie
Bij twijfel: Veilig Thuis (anoniem)
De medewerker die het zorgsignaal heeft:
● doet collegiale consultatie
● vraagt advies bij de aandachtsfunctionaris
● vraagt advies bij Veilig Thuis (medewerker of aandachtsfunctionaris) (bij twijfel altijd!)
● zet signaal in verwijsindex (indien van toepassing)
● documenteert in Parnassys

Stap 3 Gesprek met betrokkene(n) en (indien van toepassing) kind
De medewerker, aandachtsfunctionaris, vertrouwenspersoon en/of directie overleggen wie:
● het gesprek met de betrokkene(n)/kind heeft
● documenteert in Parnassys

Stap 4 Wegen van geweld en/of kindermishandeling: Gebruik het afwegingskader.
Bij twijfel: altijd Veilig Thuis
De aandachtsfunctionaris/intern begeleider neemt de volgende stappen, eventueel samen met Veilig Thuis:
● de risicotaxatie en/of de beoordeling van de veiligheidssituatie
● voert de 5 vragen van het afwegingskader uit (zie hieronder)
● beslist over wel/niet naar stap 5
● bij doorgaan naar stap 5, doet de melding
● bespreekt de melding met de betrokkenen
● documenteert in Parnassys
Vijf afwegingsvragen
1
Heb ik op basis van de stappen 1 tot en met 4 van de Meldcode een vermoeden
van (dreiging van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling?
Nee: Afsluiten en vastleggen in dossier.

Ja: Ga verder met afweging 2.
Meldnorm 1
2
Schat ik op basis van de stappen 1 tot en met 4 van de Meldcode in dat er sprake is
van acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid?
Nee: Ga verder met afweging 3.
Ja: Melden bij Veilig Thuis. De afwegingen 3 tot en met 5 worden samen met
Veilig Thuis doorlopen.
Meldnormen 2 en 3
3
Ben ik in staat effectieve hulp te bieden of organiseren om dreiging van
(toekomstig) huiselijk geweld en/of kindermishandeling af te wenden? Bij acute
onveiligheid en/of structurele onveiligheid wordt deze afweging samen met Veilig
Thuis doorlopen.
Nee: Melden bij Veilig Thuis.
Ja: Ga verder met afweging 4.
4
Aanvaarden de betrokkenen hulp om dreiging van (toekomstig) huiselijk geweld
en/of kindermishandeling af te wenden en zijn zij bereid zich hiervoor in te zetten?
Bij acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid wordt deze afweging samen met
Veilig Thuis doorlopen.
Nee: Melden bij Veilig Thuis.
Ja: Hulp bieden of organiseren, ga verder met afweging 5.
5
Leidt de hulp binnen de gewenste termijn tot de noodzakelijke resultaten ten
aanzien van de veiligheid en/of het welzijn (herstel) van alle betrokkenen? Bij acute
onveiligheid en/of structurele onveiligheid wordt deze afweging samen met Veilig
Thuis doorlopen.
Nee: (Opnieuw) melden bij Veilig Thuis.
Ja: Hulp opstarten met afspraken over het volgen van toekomstige (on)veiligheid
met betrokkenen en samenwerkingspartners.

Stap 5 Beslissen met Veilig Thuis
De vervolgstappen worden door de aandachtsfunctionaris gedocumenteerd in Parnassys
Afweging 1 Is melden noodzakelijk?
Melden is noodzakelijk als er sprake is van acute of structurele onveiligheid
De melder neemt bij een melding samen met Veilig Thuis de laatste drie vragen van het
afwegingskader door.
Afweging 2 I s hulpverlening ook mogelijk?
De vervolgstappen documenteert de aandachtsfunctionaris samen met de medewerker

Informatie voor ouders/verzorgers
Leerkrachten hebben een digitale cursus Meldcode gevolgd.
Kwaliteitskaart Meldcode wordt vermeld in schoolgids.

Wat registreren in leerlingvolgsysteem?
In Parnassys worden alle stappen gedocumenteerd in een notitie ‘Meldcode’. Deze notities zijn onzichtbaar
voor ouders.

Overige
-De informatie is beschreven in Parnassys, niet zichtbaar voor ouders. Vertrouwelijke informatie wordt niet
buiten de school met anderen dan Veilig Thuis gedeeld, tenzij daar toestemming voor gegeven is.
-Taken aandachtsfunctionaris in drive Leerkrachten-Speelwagen map ib (11) Meldcode
-Voorbeeldprotocol Meldcode Onderwijs in drive Leerkrachten-Speelwagen, map ib (11) Meldcode

