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Inleiding 
Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn ernstige zaken. Daar zijn we ons bij Mondriaan zeer 

van bewust, maar weet jij ook wat je moet doen als jij als medewerker van Mondriaan vermoedt 

dat er wellicht sprake is van huiselijk geweld? Mocht jij een vermoeden hebben dat er iets op dit 

gebied speelt lees dan dit protocol en neem contact op met de schoolmaatschappelijk werker 

van jouw school. Nieuw is dat vanaf 2019 een afwegingskader onderdeel is van deze 

Meldcode. Dit is specifiek ingericht voor iedere beroepsgroep, dus ook voor het onderwijs. Dit 

protocol is speciaal geschreven voor ROC Mondriaan.  

 

Wanneer je als student zelf in een situatie zit waar sprake is van huiselijk geweld en/ of 

mishandeling dan kan je altijd contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker (smw-er) 

van Mondriaan. Het staat je vrij om een docent of andere medewerker te benaderen. Iedereen 

die bij Mondriaan werkt heeft als professional een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van 

melden, het advies is om altijd een smw-er te betrekken. Iedere school heeft zijn eigen smw-er 

en als de eigen smw-er niet aanwezig is, is er een andere smw-er beschikbaar om met jou in 

gesprek te gaan. Samen met jou bedenken zij een plan om je verder te helpen.  

 

Vanaf 1 juli 2013 is de wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van 

kracht.  In het kader van kwaliteitszorg, is de plicht opgelegd om een Meldcode te hanteren voor 

huiselijk geweld en kindermishandeling, daaronder ook begrepen seksueel geweld, vrouwelijke 

genitale verminking (ook wel genoemd meisjesbesnijdenis) en eergerelateerd geweld. De 

verplichting geldt voor organisaties en zelfstandige medewerkers in de gezondheidszorg, 

onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, justitie en politie. 

 

Vanaf januari 2019 gaan scholen en 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. 

Om duidelijkheid te krijgen of een onveilige situatie al eerder is gesignaleerd en om deze 

signalen te kunnen combineren is er bij Veilig Thuis een radarfunctie toegevoegd. De 

radarfunctie zorgt ervoor dat de meldingen beter gemonitord worden door Veilig Thuis. 

In de verbeterde Meldcode is ook de participatie van kinderen opgenomen 

 

Dit protocol Meldcode is gebaseerd op het voorbeeldprotocol Onderwijs versie 1.1 ontwikkeld 

door de LVAK1, 2018. Met dank aan de volgende organisaties die een bijdrage hebben 

geleverd om tot dit protocol te komen, Augeo, NJI, LVAK, Naomie Dessaur voor het delen van 

‘Meldcode protocol Herman Broeren Stichting’. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 LVAK landelijke vereniging aandachtsfunctionaris meldcode  
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1. De Meldcode, algemene informatie 

 

Doel en functies van de Meldcode 
De verplichting voor de school om een Meldcode te hanteren, heeft tot doel medewerkers te 

ondersteunen in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De 

Meldcode bevat een stappenplan. Dit stappenplan leidt de medewerker stap voor stap door het 

proces vanaf het moment dat hij signaleert tot aan het moment dat hij eventueel een beslissing 

neemt over het doen van een melding. De stappen maken de medewerker duidelijk wat er van 

hem wordt verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling en hoe hij op een 

verantwoorde wijze komt tot een besluit over het doen van een melding.  

 

De stappen die medewerkers geacht worden te zetten  
De stappen gaan in op het proces vanaf het moment dat er signalen zijn. Signaleren wordt 

gezien als een belangrijk onderdeel van de beroepshouding van alle medewerkers die binnen 

de school werkzaam zijn. Zo bezien is signalering geen stap in het stappenplan, maar een 

grondhouding die in ieder contact met de student en de ouder wordt verondersteld. De stappen 

wijzen de medewerker de weg als hij meent dat er signalen zijn van huiselijk geweld of van 

kindermishandeling. 

 

Volgorde van de stappen 
De stappen die worden beschreven zijn in een bepaalde volgorde gerangschikt. Deze volgorde 

is niet dwingend. Waar het om gaat, is dat de medewerker op enig moment in het proces alle 

relevante stappen heeft doorlopen, voordat er wordt besloten een melding te doen. 

 

Termijnen van de stappen 
Er zijn geen termijnen beschreven per stap. De reden hiervan is dat het beschrijven van een 

tijdspad schijnveiligheid geeft. Elke situatie is anders en de medewerker zal een inschatting 

moeten maken op basis van ernst en (on)veiligheid van de situatie. In elke situatie van huiselijk 

geweld en kindermishandeling wordt opnieuw een inschatting gemaakt van de ernst en mate 

van spoed. Het is aan de medewerker en de school om effectief en verantwoord te handelen.  

Maak deze inschatting nooit alleen, maar samen met een collega.  

 

Verantwoordelijkheid en taken  

De slb-er dient deskundig te zijn in het herkennen en bespreken van signalen die kunnen wijzen 

op huiselijk geweld en kindermishandeling. De slb-er dient deskundig te zijn in het herkennen 

en intern bespreken van signalen die kunnen wijzen op huiselijk geweld en kindermishandeling. 

De medewerkers van de ondersteunende diensten dienen bij het herkennen van de signalen 

contact te leggen met de school van de student of met een van de schoolmaatschappelijk 

werkers. 

 

Onder signaleren wordt verstaan het waarnemen en interpreteren van aanwijzingen in gedrag 

en lichamelijk welzijn van de student, gedrag van de ouders en de gezinsomgeving die mogelijk 
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wijzen op huiselijk geweld of kindermishandeling. Deze signalen dienen zo snel mogelijk 

neergelegd te worden bij de aandachtsfunctionaris2.  

 

De aandachtsfunctionaris heeft een centrale rol in de stappen rond het signaleren en handelen 

bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling in huiselijke kring. Deze 

medewerker dient het onderwerp huiselijk geweld en kindermishandeling binnen de instelling te 

borgen. Hiertoe dient de aandachtsfunctionaris deskundig te zijn in het signaleren, handelen en 

delen van zorg en op de hoogte te zijn van de werkwijze van de Meldcode en de afspraken 

binnen de eigen school.  

 

De aandachtsfunctionaris heeft tevens contact met externe partijen als bijvoorbeeld Veilig 

Thuis. 

 

De schooldirecteur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering de Meldcode. De 

schooldirecteur is verantwoordelijk dat de Meldcode wordt opgenomen in het zorgbeleid en/of 

veiligheidsbeleid en dat deze aansluit op werkprocessen binnen de school.  

 

Strafrechtelijke aanpak 

Als door de signalen een vermoeden ontstaat van een ernstig misdrijf, is het verstandig om de 

te zetten stappen, al dan niet via Veilig Thuis, af te stemmen met de interventies van de politie. 

Gesprekken met slachtoffer en/of getuige kunnen het leveren van bewijs in een strafzaak 

namelijk belemmeren. 

 

Verhouding tot de verwijsindex risicojongere 

In geval van een vermoeden van kindermishandeling moet de smw-er doorgaans niet alleen de 

stappen van de Meldcode zetten, maar daarnaast ook overwegen of een melding zou kunnen 

worden gedaan in de verwijsindex risicojongeren (0-23 jaar). Deze verwijsindex heeft tot doel 

om medewerkers die met dezelfde jongere te maken hebben met elkaar in contact te brengen 

als zij beiden risico’s signaleren met betrekking tot, kort gezegd, een onbedreigde ontwikkeling 

naar volwassenheid van de student. Doel daarvan is te komen tot een gezamenlijke aanpak van 

de problematiek van de student en zijn gezin. We wijzen er met nadruk op dat de het niet gaat 

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. Meer informatie: www.verwijsindex.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 Daar waar aandachtfunctionaris staat kan ook schoolmaatschappelijk werk worden gelezen. 

http://www.verwijsindex.nl/
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2. Het stappenplan van de Meldcode 
 

In het hieronder toegevoegde afbeelding staan de 5 stappen van de Meldcode. De Meldcode is 

gebaseerd twee pijlers: Meldnormen en Situaties van Onveiligheid. 

 

 

 

 

 

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. 

Indien sprake is van bovenstaande neemt de betrokkene van de school altijd contact op 

met het Schoolmaatschappelijk werk  

 

Situaties van onveiligheid  

In dit afwegingskader zijn er situaties vastgelegd waarin de beroepskracht altijd moet melden bij 

Veilig Thuis. Dit zijn situaties waarbij er sprake is van: 
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 Acute onveiligheid  

 Structurele onveiligheid  

 Disclosure 

 (d.w.z. kind/volwassene geeft zelf aan slachtoffer te zijn van mishandeling /verwaarlozing 

oftewel onthulling) 

 

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 

professional 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 professional om hulp vragen bij huiselijk geweld of 

kindermishandeling of zich uiten bij een professional 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. 
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3. Overzicht stappen  

Stap 1 

In kaart brengen van signalen 

Kindcheck 

Bij vermoeden van huiselijk geweld/kindermishandeling  
wordt er contact opgenomen met de smw-er. Indien 
nodig kan de aandachtfunctionaris Meldcode worden 
geconsulteerd.  De smw-er brengt de signalen in kaart.  
Signaleringslijst NJI, zie 
https://www.nji.nl/Kindermishandeling-Praktijk-
Instrumenten. De smw-er legt vast in Senet en beschrijft 
feitelijk en als het om interpretaties gaat wordt het 
aangegeven in Senet. De zorg -en 
begeleidingsspecialist wordt op de hoogte gesteld dat er 
een melding is gedaan. 

 

 

 

Stap 2 

Collegiale consultatie 

 

Bij twijfel: Veilig Thuis (anoniem) 

Bij twijfel: letseldeskundige 

De smw-er overlegt met een collega of met Veilig Thuis 
over het vermoeden van huiselijk 
geweld/kindermishandeling. Bij zichtbaar letsel moet 
een letseldeskundige (huisarts,schoolarts, jgz) 
ingeschakeld worden.  
Na overleg en advies volgt stap 3. 

 

 

Stap 3 

Gesprek met betrokkene(n) en  

(indien van toepassing) 

student/ouders 

De smw-er gaat in gesprek met betrokkenen. 
De smw-er bepaalt wat er besproken wordt en met 
wie.  

 

 

Stap 4 

Wegen van het geweld 

Gebruik het afwegingskader 

 

Bij twijfel: altijd Veilig Thuis 

De smw-er maakt een risicotaxatie a.d.h.v. de 5 vragen 
van het afwegingskader, beoordeelt en neemt  
bij twijfel contact op met Veilig Thuis. 
De smw-er beslist of het wel/niet naar stap 5 gaat 
en bespreekt het met betrokkenen. 
De smw-er legt de feitelijke informatie vast in Senet.  
Ook interpretaties worden beschreven en er wordt 
aangegeven dat het om interpretaties gaat. 

 
 
 

Stap 5 

Beslissen met Veilig Thuis 

De smw-er neemt samen met Veilig Thuis 

de laatste drie vragen van het afwegingskader door.  

 

 

Afweging 1 

Is melden noodzakelijk? 

 De smw-er bepaalt of melden noodzakelijk is.  
 Bij melden wordt de melding doorgegeven aan de  
 schooldirecteur. 
 

 

 

Afweging 2 

Is hulpverlening (ook) mogelijk? 

De smw-er geeft aan welke hulp ingezet gaat worden. 

 

https://www.nji.nl/Kindermishandeling-Praktijk-Instrumenten
https://www.nji.nl/Kindermishandeling-Praktijk-Instrumenten
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4. Omschrijving van de stappen 

 

Stap 1: In kaart brengen van signalen  

Al het personeel, met name docenten, studieloopbaanbegeleiders en zorg- en 

begeleidingsspecialisten3 zijn de eerste die een vermoeden van huiselijk geweld of 

mishandeling signaleren. Zij dienen contact op te nemen met de smw-er verbonden aan hun 

school. Indien nodig kan er advies gevraagd worden aan de aandachtfunctionaris. 

De smw-er legt feitelijke informatie vast. Gaat het om interpretaties dan wordt dit benoemd en 

vastgelegd in Senet. De Kindcheck is van toepassing, indien er sprake is van huiselijk 

geweld/kindermishandeling bij minderjarige kinderen in het gezin. 

De smw-er houdt de regie en handelt volgens de Meldcode en het daarbij behorende 

afwegingskader en werkt nauw samen met de zorg- en begeleidingsspecialist van de school. 

 

Stap 2: Collegiale consultatie 

De medewerker van de school overlegt met de aan schoolverbonden smw-er wanneer er 

zorgen zijn of vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. De smw-er kan indien 

nodig consultatie en advies vragen bij de aandachtsfunctionaris. Bij twijfel wordt door de smw-er 

advies gevraagd bij Veilig Thuis.  

 

Stap 3: Gesprek met betrokkene(n) en student. 

De smw-er is altijd aanwezig bij het gesprek. In overleg kan er ook een keuze worden gemaakt 

om een vertrouwenspersoon en/of onderwijsprofessional van de student bij het gesprek  te 

betrekken. De smw-er geeft aan wat er besproken wordt met betrokkenen en maakt een 

inschatting of de veiligheid van de betrokkenen in het geding kan komen. 

 

Stap 4: Risicotaxatie a.d.h.v. het afwegingskader 

De smw-er maakt op grond van het afwegingskader een risicotaxatie. Aangegeven wordt  

hoe de registratie van de betrokkenen gaat plaatsvinden bij Veilig Thuis.  

Aan de hand van de gegeven adviezen vanuit Veilig Thuis maakt de Smw-er een plan van  

aanpak. Hierin wordt beschreven hoe de hulpverlening tot stand komt. 

 

 

Stap 5: Beslissen met Veilig Thuis: 

De melder neemt samen met Veilig Thuis de laatste drie vragen van het afwegingskader door. 

Daarna wordt besloten: 

 

4. Is melden noodzakelijk? 

5. Is hulp inzetten/organiseren (ook) mogelijk? 

                                                      
3 Idu-coördinator, counselor, Intern zorgspecialist, decaan, leerlingbegeleider, trajectbegeleider. 
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Vijf afwegingsvragen die worden gehanteerd tijdens het doorlopen van de Meldcode  

 

Indien er sprake is van ‘weet het niet’, gaat u uit van ‘Nee’. 

 

 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. 

M
e
ld

n
o

rm
 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.  

M
e
ld

n
o

rm
e
n

 2
 e

n
 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. 
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5.Wettelijke verplichtingen 

Verantwoordelijkheid 

De smw-er legt vast welke stappen zijn doorlopen. De smw-er meldt bij Veilig Thuis. De 

schooldirecteur wordt door de smw-er op de hoogte gesteld, als eindverantwoordelijke van de 

school. 

 

Vertrouwelijke informatie 

Er wordt geregistreerd in een beveiligde registratie omgeving Senet. Naar de school wordt aan 

de melder en de zorg -en begeleidingsspecialist een terugkoppeling gedaan. Dit houdt in dat de 

school op de hoogte is van de melding. Hierbij wordt geen inhoudelijke informatie gedeeld, mits 

er toestemming is verleend door de student. Dit betreft een dat melding.  

 

Voor een melding Meldcode huiselijk geweld is wettelijk gezien geen toestemmingsformulier 

nodig ,maar wel wenselijk. In het kort: in de uitvoeringswet van de AVG (de UAVG) is voor 

scholen een uitzondering gemaakt op het verbod om gegevens over de gezondheid te 

verwerken. De letterlijke tekst van de wet is: 

   

Het verbod om gegevens over gezondheid te verwerken is niet van toepassing indien de 

verwerking geschiedt door scholen, voor zover de verwerking met het oog op de speciale 

begeleiding van studenten of het treffen van bijzondere voorzieningen in verband met hun 

gezondheidstoestand noodzakelijk is. 

 

AVG 

De AVG staat niet in de weg voor meldingen in het kader van huiselijk geweld en 

kindermishandeling en werpt weinig belemmeringen op. In de AVG en de uitvoeringswet 

daarvan in Nederland (UAVG) worden uitzonderingen gemaakt die ervoor zorgen dat niet 

telkens om toestemming van de betrokkene hoeft te worden gevraagd, zie bijvoorbeeld de 

uitzondering voor scholen hierboven. Maar natuurlijk moet wel voorzichtig worden omgegaan 

met dergelijke meldingen en moeten de gegevens goed worden beveiligd.  

 

Voor de AVG is van belang dat de gegevens worden verwerkt voor een specifiek omschreven 

en gerechtvaardigd doel. Het doel van de verwerking is bij een melding in het kader van de 

Meldcode duidelijk. Maar er dient ook een verwerkingsgrond te zijn. Daarbij kan u bijvoorbeeld 

denken aan toestemming of een wettelijke verplichting. 

 

Met toestemming van de betrokkene mogen de (bijzondere) persoonsgegevens altijd worden 

verwerkt. Die toestemming moet dan wel schriftelijk zijn vastgelegd. Maar gelet op het belang 

van de betrokkene zal toestemming veelal niet nodig zijn. De UAVG maakt (30 lid 2 sub a) een 

uitzondering voor scholen, voor zover de verwerking met het oog op de speciale begeleiding 

van studenten of het treffen van bijzondere voorzieningen in verband met hun 

gezondheidstoestand noodzakelijk is (zie hierboven). In uitzonderlijke gevallen (als er een 

duidelijk en direct gevaar is voor de gezondheid) kan een melding in het kader van huiselijk 

geweld en kindermishandeling worden gegrond op het vitale belang van de betrokkene, mits het 

voor die persoon zelf onmogelijk is om toestemming te geven (artikel 9 lid 2 sub c AVG).  



Protocol Meldcode ROC Mondriaan, januari 2019 12 

Hoe dan ook staat in zaken betreffende de Meldcode het (privacy)belang van de betrokkene 

altijd voorop. Informatie wordt niet gedeeld als het niet strikt noodzakelijk is en er wordt ook 

nooit meer informatie gedeeld dan strikt noodzakelijk.  

 

Documenteren 

Het plan van aanpak t.a.v. de Meldcode wordt in Senet gedocumenteerd. Alleen feitelijke 

informatie wordt vermeld en als het om interpretaties gaat, moet het aangegeven worden. 

  

Instructie gebruik Kindcheck 

Het gebruik maken van de Kindcheck is ook van toepassing bij meerderjarige studenten, daar 

zij veelal deel uitmaken van het gezinssysteem.  

 

De Kindcheck is onderdeel van de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Doel 

van de Kindcheck is om meer kinderen in beeld te brengen die ernstig risico lopen mishandeld 

of verwaarloosd te worden door de situatie waarin hun ouder(s) verkeert of verkeren. De 

Kindcheck vindt plaats in stap 1 van de Meldcode.  

 

De Kindcheck geldt voor alle professionals die onder de Wet verplichte Meldcode vallen. De 

Kindcheck is gericht op professionals die contacten hebben met volwassen cliënten en niet met 

hun (klein-)kinderen en daarom ook niet beschikken over kindsignalen. 

 

De Kindcheck is in alle gevallen aan de orde waarin de professional zich, vanwege de ernstige 

situatie van zijn volwassen cliënt, zorgen maakt over mogelijk aanwezige minderjarige kinderen. 

De Kindcheck geldt als een professional meent dat er, vanwege de toestand van zijn volwassen 

cliënt, risico’s zijn op ernstige schade voor kinderen of een bedreiging van de veiligheid van 

kinderen die afhankelijk zijn van de zorg van cliënt. Zo geldt de Kindcheck bijvoorbeeld in geval 

van een ernstige (chronische) depressie, zware verslaving, (dreigende) huisuitzetting, geweld 

tussen huisgenoten, suïcidepoging. 

 

 Ook het contact met een student waarbij de professional zich zorgen maakt over eventueel 

aanwezige broertjes en zusjes in het gezin kan aanleiding zijn voor het uitvoeren van de 

Kindcheck; 

 De Kindcheck geldt ook voor zwangere vrouwen. 

 

Heeft u twijfels over de veiligheid van de kinderen? Dan doorloopt u de stappen van de 

Meldcode. U legt eerst vast door welke signalen bij de ouder u twijfelt over de veiligheid van de 

kinderen. Daarna volgt u de verdere stappen van de Meldcode die ervoor zorgen dat er ook 

verder onderzoek plaatsvindt en dat er, zo nodig, passende hulp komt. 

 

Deskundigheid eergerelateerd geweld/meisjesbesnijdenis 

 Er gelden specifieke aandachtspunten als er sprake is van (een vermoeden van) 

Eergerelateerd geweld. Zo dient men in deze zaken altijd een deskundige te 

raadplegen, omdat het collectieve karakter van deze vorm van geweld specifieke 
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expertise vraagt. U kunt een op het gebied van Eergerelateerd geweld deskundige 

raadplegen of Veilig Thuis. 

 

Bij acute bedreiging van de veiligheid worden de stappen versneld, zo nodig binnen een uur. 

Denk hierbij aan (vermoedens van) een gedwongen huwelijk, achterlating, eerwraak die op 

(zeer) korte termijn dreigen plaats te vinden. Niet ingrijpen kan leiden tot moeilijk of niet 

omkeerbare situaties. Neem in dergelijke gevallen direct contact op met de adviseur sociale 

veiligheid of een aandachtfunctionaris Eergerelateerd geweld bij de politie (0900-8844 of 112) .  

 

Informatie over meldrecht in relatie tot beroepsgeheim 

Het beroepsgeheim of de zwijgplicht is een belangrijke voorwaarde voor effectieve 

hulpverlening. De vertrouwensrelatie met betrokkene is van wezenlijk belang. Toch kunnen er 

situaties zijn waarin de problematiek zo ernstig is dat het doorbreken van het beroepsgeheim 

noodzakelijk is. Dit is het geval bij ernstige vormen van huiselijk geweld of kindermishandeling, 

waarbij de betrokkenen zelf niet of onvoldoende mee kunnen of willen werken. 

 

Meldrecht  

De regels voor het verbreken van het beroepsgeheim gelden voor alle situaties waarin een 

betrokkene zich in een ernstige situatie bevindt. Bij een vermoeden van kindermishandeling of 

huiselijk geweld is dit in een meldrecht vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning 

(art. 5.2.6 WMO). Dit biedt iedere beroepskracht met een beroepsgeheim of een andere 

zwijgplicht het recht om een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld bij Veilig 

Thuis te melden. Ook als zijn student of andere betrokkene daar geen toestemming voor geeft. 

Daarnaast biedt het meldrecht beroepskrachten de mogelijkheid om informatie over een student 

of andere betrokkene te verstrekken als Veilig Thuis daarbij in een onderzoek naar vraagt. 

NB: Het wettelijk meldrecht geldt ook als er alleen meerderjarigen bij het huiselijk geweld zijn 

betrokken. 

 

NB: Voor een zorgvuldige besluitvorming is het noodzakelijk dat de beroepskracht de situatie, 

voordat hij zijn besluit neemt, bespreekt met een deskundige collega en zo nodig ook (op basis 

van anonieme cliëntgegevens) advies vraagt aan Veilig Thuis. Verder is het van belang dat de 

aanwezigheid van voldoende relevante feiten of signalen en zorgvuldige verzameling van deze 

feiten en signalen aantoonbaar is, en dat er een zorgvuldige en concrete afweging van 

belangen is geweest. 

 

Participatie van kinderen 

Voor ons is van belang dat aangegeven wordt dat er een vermoeden is van kindermishandeling 

en huiselijk geweld bij andere kinderen in het gezin. In overleg met Veilig Thuis wordt 

afgesproken wie die Kindcheck uitvoert en waar dit zal plaatsvinden (CJG/Veilig Thuis).  

 

Voor relevantie bepalingen betreffende de Meldcode zie bijlage 2. 
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Bijlage 1. Handige Adressen en websites 
 

 Veilig Thuis  

www.veiligthuishaaglanden.nl   

0800-2000 

 

 

 Centrum voor Jeugd en Gezin 
www.cjg.nl    

www.samenwerkenvoordejeugd.nl  

 GGD 
www.ggd.nl 

 GGZ (volwassen en jeugd) 
www.ggznederland.nl 

 MEE 
www.mee.nl 

 Politie (ook sociale jeugd- en zedenzaken) 
www.politie.nl 

 Informatie over de Meldcode 
www.Meldcode.nl 

 Informatie over de verwijsindex Risicojongeren 
www.verwijsindex.nl 

 Informatie over de aanpak kindermishandeling 
www.aanpakkindermishandeling.nl 

 Informatie over huiselijk geweld 
www.huiselijkgeweld.nl 

 Informatie over meisjesbesnijdenis 
www.meisjesbesnijdenis.nl 

 Informatie over eergerelateerd geweld 
www. eergerelateerdgeweld.info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.veiligthuishaaglanden.nl/
http://www.cjg.nl/
http://www.samenwerkenvoordejeugd.nl/
http://www.ggd.nl/
http://www.ggznederland.nl/
http://www.mee.nl/
http://www.politie.nl/
http://www.meldcode.nl/
http://www.verwijsindex.nl/
http://www.aanpakkindermishandeling.nl/
http://www.huiselijkgeweld.nl/
http://www.meisjesbesnijdenis.nl/
http://www.meisjesbesnijdenis.nl/


Protocol Meldcode ROC Mondriaan, januari 2019 15 

 

 

Bijlage 2 Relevante wettelijke bepalingen  
 
Hieronder voor de volledigheid de relevante bepalingen: 
 
Artikel 2 Besluit verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: 
Een Meldcode bevat ten minste de volgende elementen: 
1.e. indien sprake is van een op grond van artikel 7.1.1.2 van de Jeugdwet meldingsbevoegde 
instantie of functionaris, specifieke aandacht voor de mogelijkheid van het gebruik van de 
verwijsindex risicojongeren; 
 
Artikel 7.1.1.2 jeugdwet:  
1 Meldingsbevoegde is een functionaris die werkzaam is voor een instantie die: 
 
a. behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie van instanties die 
werkzaam is in een of meer van de domeinen jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, 
gezondheidszorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen, of politie en 
justitie, 
 
Artikel 7.1.4 besluit jeugdwet: 
Als categorieën van instanties als bedoeld in artikel 7.1.1.2, eerste lid, onder a, van de wet in 
het domein onderwijs worden aangewezen: 
d. instellingen als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel b, van de Wet educatie en 
beroepsonderwijs; 
 
Artikel 1.1.1 onderdeel b Wet educatie en beroepsonderwijs: 
b. instelling: 
1º. een regionaal opleidingencentrum als bedoeld in artikel 1.3.1, 
 


