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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (augustus 2020) 

Frits Philips lyceum-mavo heeft deze meldcode ontwikkeld om zorg te dragen voor een 

veilig werk-, en meldklimaat. De meldcode is een stappenplan waarin staat hoe 

onderwijspersoneel kindermishandeling signaleert en meldt.  

 

 

Frits Philips lyceum-mavo draagt er zorg voor dat: 

 Binnen de organisatie en bij de ouders bekendheid wordt gegeven aan het doel en 

de inhoud van de meldcode. 

 

 Indien nodig of gewenst een aanbod wordt gedaan van trainingen en andere 

vormen van deskundigheidsbevordering, zodat onze medewerkers voldoende 

kennis en vaardigheden ontwikkelen en op peil houden voor het signaleren van 

huiselijk geweld en kindermishandeling. 

 

 Binnen de organisatie voldoende interne deskundigen kunnen zorgen voor 

ondersteuning van de medewerkers en het nemen van vervolgstappen. 

 

 De werking van de meldcode regelmatig wordt geëvalueerd en dat zo nodig acties 

in gang worden gezet om de toepassing van de meldcode te optimaliseren.  

 

 Interne deskundigen worden ondersteund door Frits Philips lyceum-mavo indien er 

conflicten optreden bij het uitvoeren van de meldcode.  

 

Procedure meldcode voor medewerkers: 

Stap 1: in kaart brengen van signalen 

Het in kaart brengen gaat als volgt: 

 Leg feitelijke signalen in magister vast met leesrechten voor leerlingcoördinator, 

intern ondersteuningsteam (IOT). (denk aan: blauwe plekken, verwondingen op 

het lichaam, botbreuken, heftig reageren op hard stemgebruik, onverzorgd 

uiterlijk) 

 Leg niet direct te verklaren signalen ook vast. (bijvoorbeeld: reageren op hard 

stemgebruik kan ook een gevolg zijn van autisme; blauwe plekken als gevolg van 

veel sporten of onhandigheid) 

 Let naast fysieke mishandeling ook op emotionele mishandeling of verwaarlozing 

(denk aan: uitschelden van het kind, de ouder drinkt teveel waardoor kind voor 

zichzelf moet zorgen, geen eten bij zich hebben, ontwikkelingsmogelijkheden 

worden beperkt door vechtscheiding) 

 Let erop dat signalen ‘uit eerste hand’ moeten komen. D.w.z. vanuit de leerling 

zelf, dus niet vanuit bijvoorbeeld vrienden. Ga in gesprek met de leerling 

waarover je zorgen hebt. Blijf in gesprek en houd de leerling op de hoogte van de 

vervolgstappen. 
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Stap 2: overleggen 

Overleg met de deskundigen: 

 Mentor, leerlingcoördinator 

 Intern ondersteuningsteam (IOT) 

 Vertrouwenspersonen, leerlingbegeleiders indien al betrokken 

 Win anoniem advies in bij Veilig Thuis 0800-2000. Houd hierbij de 

leerlinggegevens anoniem! 

 

Als de zorgen blijven bestaan, wordt de leerling aangemeld bij het IOT. Die oordeelt hoe 

verder te handelen. 

 

Stap 3: gesprek met de leerling en/of ouders 

Na overleg met het IOT volgt zo nodig een gesprek met de leerling en/of ouders door de 

mentor/leerlingcoördinator en iemand van het IOT/schoolmaatschappelijk werk.  

In het gesprek gaat het erom dat de deskundige: 

1. Het doel van het gesprek uitlegt; 

2. De signalen, dit wil zeggen de gesignaleerde feiten, bespreekt; 

3. De leerling/ouder uitnodigt om daarop te reageren; 

4. En pas na deze reactie zo nodig komt tot een interpretatie van wat gezien en 

gehoord is en wat in reactie daarop is verteld; 

5. Afronding gesprek (de stappen die de deskundige gaat zetten 

uitleggen/samenvatten, zie stap 4 t/m 6) 

6. Er wordt een gespreksverslag gemaakt wat gedeeld wordt met de betrokkenen 

 

Voordat ouders voor een gesprek worden uitgenodigd, moet worden afgewogen of de 

veiligheid van het kind hierdoor niet in gevaar komt. Ook hiervoor kan advies worden 

ingewonnen bij Veilig Thuis. De veiligheid van het kind staat altijd voorop.  

 

 

Stap 4: afwegen van de ernst 

Overleg binnen het IOT 

 

Stap 5: beslissing nemen 

Overgaan tot organiseren van interne hulp als de overtuiging er is om het binnen school 

te kunnen oplossen en/of melding maken bij Veilig Thuis. Mocht de interne hulp niet 

voldoende blijken te zijn of wordt de hulp niet geaccepteerd door de betrokkenen binnen 

een vastgestelde termijn, dan volgt alsnog een melding bij Veilig Thuis. 

 

Stap 6 : leerling volgen (mentor en leerlingcoördinator, evt. in overleg met IOT) 

 

Als de hulp niet tot gewenste resultaten leidt, wordt alsnog melding gedaan bij Veilig 

Thuis. Ouders en kind moeten hiervan op de hoogte worden gebracht.    

             

 

Deze meldcode is tot stand gekomen met behulp van het afwegingskader voor onderwijs. 

Zie hiervoor https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode . 
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