
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling binnen de ondersteuningsroute 
 

De aangescherpte meldcode met afwegingskaders per beroepsgroep gaat 1 januari 2019 in gebruik. 

Het kernteam van het SWV ondersteunt in nauwe samenwerking de school en de 

onderwijsprocessen en zal dan ook handelen volgens het afwegingskader van het onderwijs.  

Dit zal binnen de huidige ondersteuningsroute vormgegeven worden. Wanneer een kernteamlid 

belemmeringen signaleert bij een kind (stap 1) zal deze dit direct bespreken met de intern 

begeleider. Vanaf stap 2 wordt een gezamenlijk meldcodetraject belopen. 

Stappen meldcode: 

1. Signaleren 

2. Collegiale consultatie 

3. Gesprek met ouders en/of kind 

4. Weging en risicotaxatie 

5. Melden bij veilig Thuis en/of (ook) hulp organiseren 

In stap 4 (Wegen van het geweld) en stap 5 (Beslissen) zijn vijf afwegingsvragen toegevoegd. Die vijf 

vragen hebben betrekking op: 

• Het vermoeden wegen om te beslissen of actie nodig is; 

• Inschatten of sprake is van acute of structurele onveiligheid; 

• Kan de school, samen met ketenpartners, hulp organiseren om de dreiging af te wenden? 

• Aanvaarden de betrokkenen die hulp en zetten zij zich actief in? 

• Leidt de hulp tot de afgesproken resultaten met betrekking tot veiligheid en welzijn? 

Deze stappen vallen samen met de ondersteuningroute van de school en besprekingen in het 

OTbreed, zie uitgewerkte stappen hieronder.  

 

 

 

 

 

 

 

1. Kernteamlid signaleert belemmeringen in ontwikkeling van de leerling 

2. Kernteamlid overlegt met intern begeleider en leerkracht. Samen wordt nagegaan of 

collega’s dezelfde signalen en gedragingen waarnemen.  

Zo nodig worden andere in- of -externe deskundigen geraadpleegd zoals de 

aandachtsfunctionaris van de school of Veilig Thuis (anoniem). 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie voor meer inhoudelijke informatie de bijlage van het NJI. Hierin wordt ook besproken welke 

afspraken rond het melden bij Veilig Thuis gemaakt moeten worden. Of kijk voor snelle stappen op: 

https://www.vooreenveiligthuis.nl/.  

Zie ook in deze brochure de linken naar andere informatiesites.  

3. School bespreekt de signalen met ouders/verzorgers. Hier kunnen kernteamleden 

eventueel bij aanwezig zijn, afhankelijk van de wenselijkheid. 

4. Multidisciplinair overleg in het OT breed 

• Wegen van aard en ernst van de signalen 

• Inschatten risico’s en ondersteuningsbehoeften 

• Is hulp bieden mogelijk? 

• Opstellen plan van aanpak – onderwijs-zorg arrangement 

• Werken betrokkenen mee? 

• Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk? 

Ouders/verzorger zijn aanwezig bij het OT breed, hebben eerder toestemming gegeven 

voor bespreking. Bij onverhoopte afwezigheid worden zij zo spoedig mogelijk 

geïnformeerd. Bij geen toestemming voor bespreking worden de signalen toch, maar 

geanonimiseerd, besproken in het OTbreed.  

NB. Organiseer een tussentijds multidisciplinair overleg wanneer de casus snelle actie 

verlangt en de eerstvolgende OTbreed-datum te lang op zich laat wachten.  

 

5. Advies vanuit het OTbreed wordt uitgevoerd met tussentijdse inschatting binnen een 

korte periode of dit leidt tot duurzame veiligheid.  

Dit kan zijn: nader onderzoek/ ondersteuning en hulp voor leerling, ouders en leerkracht 

/ melding Veilig Thuis 

6. Nazorg en evaluatie van het gekozen Plan van aanpak. 

Met betrokkenen (ouders/ kernteam/ jeugdhulp) zo nodig bijstellen Plan van aanpak 

Knelpunten worden door kernteamleden gedeeld met de sectordirecteur zodat dit 

meegenomen kan worden in beleid SWV-schoolbesturen-zorgpartners-gemeente 

https://www.vooreenveiligthuis.nl/

