
 Meldcode 
Sinds 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Dit 

houdt in dat wij een meldcode moeten hebben. De meldcode omvat een stappenplan waarmee wij 

op school werken. Het helpt ons om zorgvuldig te handelen bij een vermoeden van 

kindermishandeling of huiselijk geweld. In 5 stappen wordt aangegeven wat we moeten doen als we 

vermoeden dat een kind thuis in de knel zit. 

Wij zullen altijd handelen in het belang van het kind en nemen u als ouders hierin mee.  

Natuurlijk kunt u zelf ook om hulp vragen. Wij hebben een medewerker van Delft Support die 

verbonden is aan onze school.  

Stappenplan van de meldcode 

STAP 1: In kaart brengen van signalen 
Breng signalen in kaart die je zorg bevestigen of ontkrachten. Leg signalen en vervolgstappen 

objectief en feitelijk vast in het dossier. Voer een gesprek met ouders waarbij de zorgen worden 

gedeeld. Voer indien nodig de kindcheck uit. 

STAP 2: Advies vragen aan deskundige collega of Veilig Thuis 
Overleg met interne collega’s en een deskundige collega (IB of vertrouwenspersoon) om signalen te 

duiden. Raadpleeg zo nodig Veilig Thuis of een forensisch arts. Neem bij eer gerelateerd geweld, 

huwelijksdwang of vrouwenbesnijdenis direct contact op met Veilig Thuis. 

STAP 3: Gesprek met ouders en/of kind  
Bespreek de zorgen zo snel mogelijk met de ouders en met het kind zelf. Alleen als de veiligheid de 

leerkracht/IB of die van het kind in gevaar kan komen door een gesprek kan je hiervan afzien. 

STAP 4: Wegen van het geweld 
Maak een inschatting van de aard en de ernst van de situatie op basis van de informatie uit stap 1 
t/m 3. Vraag bij twijfel advies aan Veilig Thuis.  
 

1. Blijft je vermoeden bestaan? Indien nee: afsluiten meldcode. 
2. Zo ja, is sprake van (een vermoeden van) acute of structurele onveiligheid? 

 

STAP 5: Neem twee beslissingen:  

1. Is melden noodzakelijk? 

Als je acute of structurele onveiligheid vermoedt, doe je een melding bij Veilig Thuis en beoordeel je 

gezamenlijk of hulp bieden of organiseren ook tot de mogelijkheden behoort. 

2. Is hulp (ook) mogelijk? 

Beantwoord de volgende vragen: 

▪ Is het mogelijk effectieve hulp te bieden of te organiseren? 

▪ Werken betrokkenen mee aan de geboden hulp? 

▪ Leidt de hulp binnen de gewenste termijn tot duurzame veiligheid en welzijn van alle 

betrokkenen? 
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