Afwegingskaders
Vanaf 1 januari 2019 geldt de verbeterde Wet Meldcode.
De Wet Meldcode blijft uit de 5 bekende stappen bestaan.
De belangrijkste veranderingen in de meldcode:
Alle professionals moeten vanaf 2019 bij vermoedens van huiselijk geweld of
kindermishandeling hun professionele afwegingskader toepassen.
Er zijn 8 beroepsgroepen door de overheid aangewezen. De beroepsorganisaties
hebben zelf de afwegingskaders opgesteld waarin de meldnormen en de
afwegingsvragen die gelden voor die beroepsgroepen beschreven staan.
Deze zijn te vinden: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/07/01/toolkitmeldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling
Voor het basisonderwijs is dit het volgende kader: (tekst van rijksoverheid site; toolkit meldcode
huiselijk geweld en kindermishandeling)
Het Afwegingskader in de verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor het
onderwijs en leerplicht/RMC¹
1. De Meldcode
De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling wordt per 1 januari 2019 verbeterd en
aangescherpt. De meldcode is een stappenplan waarin staat hoe hulpverleners kindermishandeling
signaleren en melden. Er wordt een afwegingskader in opgenomen waardoor de beslissing om al dan
niet te melden bij Veilig Thuis ondersteund wordt en bovendien wordt de eigen hulpverlening erin
betrokken.
2. Vooraf
De hieronder vermelde uitwerking van het afwegingskader binnen de meldcode is geldig voor het
gehele onderwijsveld: van primair t/m hoger en wetenschappelijk onderwijs. Dat maakt het lastig om
allerlei functies en functienamen te onderscheiden. Een aantal spilfiguren kan een rol spelen: intern
begeleider in het primair onderwijs, zorgcoördinator in het voortgezet onderwijs,
studieloopbaanbegeleider in het MBO, decaan en psycholoog in het hoger onderwijs en anderen.
Daarnaast is het afwegingskader van toepassing voor leerplichtambtenaren/medewerkers RMC. In
de vernieuwde Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is voorgesteld een aandacht
functionaris verplicht te stellen voor iedereen die met de Meldcode werkt. Voor leerplicht/RMC is
het aan te bevelen een aandacht functionaris aan te stellen in het sociaal domein. Voor meer
informatie over de aandacht functionaris verwijzen we naar www.lvak.nl. Binnen deze aanpak is een
van de (verplichte) stappen van de Wet Meldcode, stap 2, een deskundige collega of
Aandachtfunctionaris te consulteren. Dat impliceert dat die specifieke deskundigheid ook in huis
(binnen de organisatie) aanwezig moet zijn. Organisaties waar de meldcode op van toepassing is
wordt geadviseerd om een Aandacht functionaris aan te stellen. Het bevoegd gezag (bestuur en
directie) moet altijd op de hoogte zijn van een melding binnen de Meldcode². Een school dient een
protocol Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling voorhanden te hebben waarin is
vastgelegd wie wat waar wanneer en hoe doet met betrekking tot (vermoedens van) Huiselijk geweld
en/of Kindermishandeling. In dit protocol kunnen ook kinderrechten
(www.augeo.nl/jongerentaskforce) worden opgenomen. Voor Leerplicht en RMC is dit vastgelegd in
de Instructie voor de medewerker leerplicht/RMC. In beiden moet een kindcheck³ zijn opgenomen.

3. Afwegingskader:
Onderdeel van de meldcode Onderstaand figuur toont de vijf stappen uit de Meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling. Ter ondersteuning van de beslissingen in stap 5 is in stappen 4 en 5
een afwegingskader toegevoegd. Er is een basisdocument Afwegingskader beschikbaar voor alle
beroepsgroepen. Het onderliggende Afwegingskader is de uitwerking voor het Onderwijs, inclusief
leerplicht en RMC.

In Stap 5 worden twee beslissingen genomen: het beslissen of een melding bij Veilig Thuis
noodzakelijk is en, vervolgens het beslissen of het zelf bieden of organiseren van hulp mogelijk is. Het
is van belang dat in stap 5 beide beslissingen en in de genoemde volgorde worden genomen. De
betrokken persoon in het onderwijs/de leerplichtambtenaar (dit kan de aandacht functionaris zijn)
vraagt zich op basis van signalen en het gesprek met ouders af of melden noodzakelijk is aan de hand
van vijf afwegingsvragen. Vervolgens besluit deze of het bieden of organiseren van hulp tot de
mogelijkheden van zowel de school/leerplichtambtenaar als de betrokkenen (ouders/verzorgers)
behoort. Als melden volgens het afwegingskader noodzakelijk is, moet de tweede beslissingsvraag
over eventuele hulp in overleg met betrokkenen en Veilig Thuis beantwoord worden. Melden is niet
verplicht en kan ook anoniem.
4. Privacy
Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving (AVG) van kracht geworden. De AVG is een algemeen
kader dat niet inspeelt op specifieke situaties, zoals een vermoeden van kindermishandeling. Daarom
geldt als algemene regel dat een specifieke wet voor een bepaalde sector prevaleert boven de
algemene norm van de AVG. Dat geldt dus bijvoorbeeld voor de Wetten PO, VO, Leerplichtwet etc.
De wet Meldcode gaat dus ook voor de AVG. Het recht om dossier aan te maken en te melden bij
Veilig Thuis is dus onverminderd van toepassing.
¹ Waar wordt gesproken over leerplicht(ambtenaar) moet ook gelezen worden RMC. Dat staat voor
Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. Doel van de RMC-functie is het
scheppen van voorwaarden voor jongeren om de voor hen hoogst haalbare en meest passende
onderwijs- en/of arbeidsmarktpositie te bereiken. Het betreft hier jongeren tot 23 jaar. Deze
jongeren kunnen begeleiding krijgen van een RMC-consulent.
² Een leerplichtambtenaar is in dezen autonoom in zijn beslissing.
³ De kind check valt onder stap 1 van de meldcode en is aan de orde wanneer een volwassene of
adolescent in een situatie verkeren die minderjarige kinderen (ernstige) schade kan berokkenen. Er

moet onderzocht worden in dat geval in een gesprek met ouders/verzorgers of er (nog meer)
kinderen bij ouders/verzorgers wonen en wie er voor hen zorgen. Op basis van deze informatie
wordt besloten of er verdere actie ondernomen moet worden door de verdere stappen van de
meldcode te zetten. Zie ook www.augeo.nl.

Uitwerking van de vijf afwegingsvragen en beslissingen in stappen 4 en 5 van de meldcode voor
het Onderwijs en Leerplicht

