
 

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling 

Het bevoegd gezag van de 

Stichtse Vrije School 

Overwegende 

dat de Stichtse Vrije School verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverle-

ning aan zijn leerlingen en dat deze verantwoordelijkheid zeker ook aan de orde is in geval 

van zorg voor leerlingen die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld of 

kindermishandeling; 

dat van de medewerkers die werkzaam zijn bij de Stichtse Vrije School op basis van deze 

verantwoordelijkheid wordt verwacht dat zij in alle contacten met leerlingen attent zijn op 

signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling en dat zij effectief 

reageren op deze signalen; 

dat de Stichtse Vrije School een meldcode wenst vast te stellen zodat de medewerkers die 

binnen de Stichtse Vrije School werkzaam zijn weten welke stappen van hen worden verwacht 

bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 

dat de Stichtse Vrije School in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de medewerkers bij 

deze stappen ondersteunt; 

dat onder huiselijk geweld wordt verstaan: lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld, of 

bedreiging daarmee door iemand uit de huiselijke kring. Waarbij onder geweld wordt 

verstaan: de fysieke, seksuele, psychische of economische aantasting van de persoonlijke 

integriteit van het slachtoffer. 

Daaronder worden ook begrepen ouderenmishandeling, geweld tegen ouders, vrouwelijke 

genitale verminking, huwelijksdwang en eer gerelateerd geweld. Tot de huiselijke kring van 

het slachtoffer behoren: familieleden, huisgenoten, de echtgenoot of voormalig echtgenoot, of 

(ex-) partner, mantelzorgers;  

- dat onder kindermishandeling wordt verstaan: elke vorm van een voor een 

minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of aard, 

die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie 

van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor 

ernstige schade wordt berokkend, of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige 

in de vorm van fysiek of psychisch letsel. Daaronder is ook begrepen eer gerelateerd 

geweld, huwelijksdwang, vrouwelijke genitale verminking en het als minderjarige 

getuige zijn van huiselijk geweld tussen ouders en/of andere huisgenoten;  

dat onder medewerker in deze code wordt verstaan: de medewerker die voor de Stichtse Vrije 

School werkzaam is en die in dit verband aan leerlingen zorg, begeleiding, onderwijs, of een 

andere wijze van ondersteuning biedt; 

dat onder leerling in deze code wordt verstaan: iedere persoon aan wie de medewerker zijn 

professionele diensten verleent. 



In aanmerking nemende de Wet bescherming persoonsgegevens; de Jeugdwet,en de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, en alle overige wetten die van toepassing zijn; 

en het privacyreglement van de Stichtse Vrije School. 

Stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vast. 
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Stap 1: In kaart brengen van de signalen 

Als een leraar of andere medewerker signalen opvangt van huiselijk geweld of 

kindermishandeling, wordt van hem als eerste gevraagd de signalen in kaart te brengen. 

Hij legt de signalen vast, evenals (de uitkomsten van) de gesprekken die hij over de signalen 

voert, de stappen die hij zet en de besluiten die hij neemt. Ook gegevens die de signalen 

weerspreken worden vastgelegd in het leerlingendossier. 

 

Stap 2: Collegiale consultatie 

Overleg over de signalen met de zorgcoördinator. In overleg kan besloten worden advies in te 

winnen bij Veilig Thuis of kan de GGD arts geconsulteerd worden. 

 

Stap 3: gesprek met leerling 

Samen met de zorgcoördinator of lid van het ZAT wordt er een gesprek gevoerd over de 

signalen met de leerling. Soms worden dan de vermoedens weggenomen. Dan zijn er geen 

vervolgstappen nodig. 

Worden de zorgen over de signalen door het gesprek niet weggenomen, dan worden ook de 

volgende stappen gezet. 

 

Stap 4: wegen van het geweld of de kindermishandeling 

Inschatten van de risico`s op huiselijk geweld of kindermishandeling door de zorgcoördinator 

i.o.m. het ZAT. Bij twijfel over de risico`s, de aard en de ernst van het geweld en bij twijfel 

over de vervolgstap moet altijd advies worden gevraagd aan Veilig Thuis. 

 

Stap 5: Beslissen: Hulp organiseren of melden 

De zorgcoördinator overlegt met de conrector over de volgende stap: zelf hulp organiseren of 

een melding doen. 

 

Bij een melding bij Veilig Thuis dient de melding zoveel mogelijk feiten en gebeurtenissen te 

bevatten die de melder zelf heeft waargenomen. Feiten en gebeurtenissen die anderen hebben 

waargenomen dienen ook gemeld te worden met vermelding van de `bron`. 

 

Bevorderen van kennis over en het gebruik van de meldcode: 

- Informeren van alle leraren en andere medewerkers over de meldcode en het doel 

hiervan. 

- Opnemen van de meldcode in het inwerkprogramma van nieuwe medewerkers. 

- Zorgen voor voldoende deskundigen die geraadpleegd kunnen worden = het ZAT. 



 


