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Doel en functie van de meldcode
Voor wie in zijn of haar beroep of vrijwilligerswerk te maken krijgt met (vermoedens van)
kindermishandeling en andere vormen van huiselijk geweld, kan het lastig zijn om hulp te bieden. De
meldcode voor huiselijk geweld & kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij
signalen van dit soort geweld (Website Veilig Thuis).
Instellingen voor onderwijs, kinderopvang en zorg hanteren daarom de meldcode “Huiselijk geweld
en Kindermishandeling”. Het doel van deze meldcode is om mishandeling en huiselijk geweld te
voorkomen en tegen te gaan. Jaarlijks zijn tienduizenden kinderen en volwassenen slachtoffer van
mishandeling, verwaarlozing of misbruik. Het gebruik van de meldcode is sinds 1 juli 2013 bij wet
verplicht.
In deze meldcode wordt onder huiselijk geweld 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. Onder kindermishandeling wordt verstaan: elke vorm van een voor een minderjarige
bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele 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 eergerelateerd geweld, huwelijksdwang, vrouwelijke genitale verminking en het als
minderjarige getuige zijn van huiselijk geweld tussen ouders en/of andere huisgenoten.
Van alle teamleden binnen de school wordt verwacht dat ze alert zijn op signalen die kunnen duiden
op huiselijk geweld en/of kindermishandeling en dat ze hierop effectief kunnen reageren.
De meldcode schept duidelijkheid over wat er wordt verstaan onder effectief reageren maar ook
wat signalen zijn van kindermishandeling en huiselijk geweld. In algemene zin gaat het erom dat er
op tijd wordt gesignaleerd en dat er iets gedaan wordt met de signalen. De meldcode bevat daarom
een aantal stappen die duidelijkheid geven over welke afwegingen er waar in het proces moeten
worden gemaakt.
Hoewel ook professionals in het onderwijs gebonden zijn aan het beroepsgeheim, geldt hiervoor ten
aanzien van het meldrecht een uitzondering. Ook zonder toestemming van de wettelijk
vertegenwoordigers van een leerling, mag een melding worden gedaan bij Veilig Thuis. Deze melding
gebeurt op basis van de verantwoordelijkheid die de school als organisatie heeft voor de goede
kwaliteit van de dienstverlening aan cliënten. Om te zorgen dat het proces van signalering tot
melding zorgvuldig verloopt, wordt het stappenplan gebruikt zoals beschreven in Deel 2 van deze
meldcode.
Elke school heeft de verplichting te beschikken over en meldcode om aan de wettelijke eisen te
voldoen en om de kennis uit deze meldcode te gebruiken in de eigen organisatie. Daarnaast heeft
elke school de verplichting het gebruik van de meldcode te stimuleren en teamleden voor te lichten
over het gebruik van de meldcode. Binnen de Blokpoelschool zal dit gebeuren door in elk geval
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jaarlijks aandacht te besteden aan de meldcode in een teamvergadering of studiedag. Dit zal worden
gepland bij aanvang van ieder schooljaar zodat ook nieuwe teamleden op de hoogte zijn van de
inhoud van de meldcode.

Meldrecht, meldplicht en zorgplicht
In de Wet op de jeugdzorg (2005) is het meldrecht vastgesteld. Dit betekent dat je wettelijk het recht
hebt een melding te doen en daarbij ook alle relevante gegevens over te dragen aan het Veilig Thuis.
Het belang van het kind gaat hierbij vóór het belang van de privacy van het gezin.
In de wet op de Jeugdzorg is ook de meldplicht opgenomen:
Wanneer een medewerker van een instelling het vermoeden heeft dat een medewerker van dezelfde
instelling zich schuldig maakt aan grensoverschrijdend gedrag tegen leerlingen moet hij dit direct
melden bij zijn leidinggevende. Deze geeft het vermoeden door aan het bestuur. Als een medewerker
het vermoeden heeft van seksueel misbruik, moet hij dit onmiddellijk bekend maken bij het
schoolbestuur, dan is het niet voldoende een leidinggevende te informeren. Het schoolbestuur heeft
de plicht de zaak te melden bij de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs als zij
aanwijzingen hebben dat een medewerker seksueel of ander geweld gebruikt tegen een leerling.
Naast het meldrecht heeft iedere burger in Nederland een zorgplicht. Dit houdt in dat je de plicht tot
zorgen voor het kind hebt. Aan de ene kant de plicht tot zorgen voor het kind en aan de andere kant
de privacywetgeving in de vorm van de Wet bescherming Persoonsgegevens. Dat betekent dat je niet
zomaar gegevens zonder toestemming mag geven aan derden.
Dit heet een conflict van belangen. Bij een conflict van belangen weeg je zorgvuldig de belangen die
in het geding zijn af.
Dat doe je door het protocol te volgen en door alle stappen die je zet, schriftelijk te vermelden in het
dossier.
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Signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling
Onderstaand overzicht is ontleend aan de website van het Nederlands Jeugdinstituut en betreft de
publicatie over signalen van kindermishandeling voor kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar.
Gezien de leeftijd van de leerlingen op de Blokpoelschool wordt verondersteld dat deze publicatie
het beste aansluit bij de school. Hierbij is het belangrijk dat deze signaleringslijst wel vermoedens kan
onderbouwen maar niet kan bewijzen. Tegelijk geldt ook dat sommige kinderen géén signalen laten
zien terwijl er wel sprake is van kindermishandeling.
Natuurlijk kan het ook zo zijn dat de leerling in gesprek aangeeft dat er problemen zijn in de
thuissituatie. Verbale uitlatingen van ouders of leerlingen zijn niet meegenomen in dit overzicht maar
vormen vanzelfsprekend een belangrijke bron van informatie.
Signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld kunnen duiden op structurele onveilheid of
accute onveiligheid
Acute onveiligheid betekent dat een persoon in direct fysiek gevaar verkeert, dat diens veiligheid de
komende dagen niet gegarandeerd is en dat direct bescherming nodig is. Het gaat hierbij
bijvoorbeeld om (een ernstig vermoeden van) seksueel geweld of (dreiging van) fysiek geweld, zoals
bij ex-partner geweld met wapengebruik of het fysiek mishandelen van kinderen. Maar ook om het
onnodig toedienen van medicijnen of een gevaarlijke afwezigheid van basale verzorging bij
zorgafhankelijke kinderen of (oudere) volwassenen (waaronder eten, drinken, kleding en onderdak).
Voorbeeld een kind vertelt dat zijn vader zo boos op hem is dat hij hem vanavond weleens een lesje
zal leren. Het kind vertelt hierbij dat een lesje leren bij hem thuis betekent dat er klappen gaan
vallen.
Structurele onveiligheid wordt gesproken als in gezinnen of huishoudens sprake is van zich
herhalende of voortdurende onveilige gebeurtenissen en situaties. Herhaald huiselijk geweld en/of
kindermishandling is de belangrijkste voorspeller voor voortduren van onveiligheid (plegerschap en
slachtofferschap) in de toekomst. Structurele onveiligheid heeft schadelijke gevolgen door de
voortdurende dreiging en (emotionele) onveiligheid. Er kan sprake zijn van een patroon van herhaald
geweld maar bijvoorbeeld ook van permanente gebreken in de geestelijke en lichamelijke verzorging
van zorgafhankelijke kinderen en/of volwassenen. Bijvoorbeeld minderjarigen die opgroeien bij
ouders met zodanige verslavingsproblematiek dat hun fysieke en emotionele veiligheid wordt
bedreigd en de ontwikkelmogelijkheden van deze minderjarigen structureel ingeperkt worden. Of
vergelijkbare situaties met kwetsbare ouderen en een mantelzorger met psychiatrische
problematiek. Denk ook aan escalerende vormen van stalking in partnerrelaties als specifiek
voorbeeld.
Voorbeeld een kind komt regelmatig zonder lunch op school en draagt regelmatig vuile of oude
kleding.
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Lichamelijk welzijn van het
kind

Gedrag van het kind

Gedrag van de ouder en het
kind onder elkaar

Blauwe plekken, brandwonden,
botbreuken, botbreuken, snij-,
krab- en bijtwonden,
groeiachterstand
Slecht onderhouden gebit
Regelmatig buikpijn, hoofdpijn
of flauwvallen
Kind stinkt, heeft regelmatig
smerige kleren aan
oververmoeid
Vaak ziek
Ziektes herstellen slecht
Kind is hongerig of er zijn juist
eetstoornissen
Achterblijvende motoriek
Niet zindelijk op leeftijd dat het
hoort

Timide, depressief
Weinig spontaan
Passief, lusteloos, weinig
interesse in spel
Apathisch, toont geen
gevoelens of pijn
In zichzelf gekeerd, leeft in
fantasiewereld
Labiel
Erg nerveus
Hyperactief
Negatief zelfbeeld, weinig
zelfvertrouwen, faalangst
Negatief lichaamsbeeld
Agressief, vernielzucht
Overmatige masturbatie

Tegenover het kind
Onverschillig over het welzijn
van het kind
Laat zich regelmatig negatief uit
over het kind
Troost het kind niet
Geeft aan het niet meer aan te
kunnen
Is verslaafd
Is ernstig (psychisch) ziek
Kleedt het kind te warm of te
koud aan
Zegt regelmatig afspraken af
Houdt het kind vaak thuis van
school
Heeft irreële verwachtingen van
het kind
Zet het kind onder druk om te
presteren

Specifiek voor seksueel
misbruik
Verwondingen aan
geslachtsorganen
Vaginale infecties en
afscheiding
Jeuk bij vagina of anus
Pijn in bovenbenen
Pijn bij lopen of zitten
Problemen bij plassen
Urineweginfecties
Seksueel overdraagbare
aandoeningen

Tegenover andere kinderen
Agressief
Speelt weinig met andere
kinderen
Vluchtige vriendschappen (1218)
Wantrouwend
Niet geliefd bij andere kinderen
Overig
Plotselinge gedragsverandering
Gedraagt zich niet naar zijn
leeftijd
Slechte leerprestaties
Rondhangen na school
Taal- en spraakstoornissen
Tegenover volwassenen
Angst om zich uit te kleden
Angst voor lichamelijk
onderzoek
Verstijft bij lichamelijk contact
Angstig, schrikachtig, waakzaam
Meegaand, volgzaam
Agressief
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Gezinssituatie
Samengaan van stressvolle
omstandigheden, zoals slechte
huisvesting, financiële
problemen en relatieproblemen
Sociaal isolement
Alleenstaande ouder
Partnermishandeling
Gezin verhuist regelmatig
Slechte algehele hygiëne
Tegenover ouders
Angstig, schrikachtig, waakzaam
Meegaand, volgzaam
Gedraagt zich in bijzijn van
ouders anders dan zonder
ouders

Overdreven aanhankelijk
wantrouwend
Vermijdt oogcontact
Specifiek voor seksueel
misbruik
Drukt benen tegen elkaar bij
lopen
Afkeer van lichamelijk contact
Maakt afwezige indruk bij
lichamelijk onderzoek
Extreem seksueel gekleurd
gedrag en taalgebruik
Zoekt seksuele toenadering tot
volwassenen
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Verantwoordelijkheden
Concreet is er binnen de meldcode een aantal taken die door een of meerdere personen binnen de
school moet worden vervuld. De eindverantwoordelijkheid ligt hierbij bij het bevoegd gezag van de
school, maar de uitvoering kan ook door anderen worden gedaan. In onderstaand schema wordt
duidelijk wat van wie wordt verwacht in welke fase van het traject van signalering tot melding. De
uitwerking van deze taken is te vinden in het hoofdstuk Stappenplan.

SIGNALEN

Meldcode georganiseerd naar rollen binnen de Blokpoelschool
Onderdeel

Wat

Wie

Wanneer

Signaleren

Risicosignalen
leerling/ouders
inventariseren en
registreren.
Risicosignalen bespreken
met de orthopedagoog
Eventueel consulteren van
Veilig Thuis
Resultaat CVB beschrijven.
Actiepunten in Esis
Bepalen wie gesprek voert

Alle medewerkers

Dagelijks

Alle medewerkers +
orthopedagoog
Orthopedagoog/SMW

Bij risicosignalen

Orthopedagoog/SMWer
Orthopedagoog in
overleg met directie
Orthopedagoog +
Directie/IBer/leerkracht/SMW-er
Orthopedagoog

Bij risicosignalen

CONSULT

Consultatie

Rapporteren
Gesprek ouders /
verzorgers

WEGEN

GESPREK

Voeren van het gesprek

Bij risicosignalen

Bij risicosignalen
Bij risicosignalen

Rapporteren

Bevindingen gesprek in
Esis schrijven

Wegen

Afweging maken over het
gesprek ouders en
consultatie Veilig Thuis

CVB

Bepalen of melding wordt
gedaan of dat voldoende
hulp kan worden ingezet
Argumentatie en
indicatoren taxatie en
keuze vastleggen in Esis
Ouders informeren over
melding

CVB

Als zorgen niet
voldoende zijn
weggenomen vanuit
het gesprek.
Na weging.

Orthopedagoog

Na weging.

Orthopedagoog en
directie

Na weging-

Rapporteren

Route 1 melden
Infomeren van
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Bij risicosignalen

ouders
Melden bij Veilig
Thuis
Rapporteren

Route 2 Hulp
Hulp inzetten

HULP INZETTEN

Hulp inzetten

Rapporteren

VOLGEN

Monitoren

Evalueren

Directie doet de melding,
orthopedagoog vult
inhoudelijk in.
Melding, afspraken met
Veilig Thuis en reactie
ouders vastleggen in
leerlingdossier
Bespreken welke zorg
moet worden ingezet om
te zorgen voor voldoende
veiligheid.
Gesprek met ouders en
SMW, afspraken maken
over hulp en organiseren
hulp.
De gemaakte afspraken
met vervolg CJG/SMW of
anderen vastleggen in Esis
Monitoren op vervolg

Directie

Melding

IB-er/SMW-er

Na melding

CVB

Bij hulp inzetten

SMW en eventueel
orthopedagoog of
directie.

Bij hulp inzetten

SMW

Bij hulp inzetten

CVB

Na melding / hulp
inzetten

Afgeronde trajecten
doornemen met ouders

CVB

Bij einde traject
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Stappenplan bij signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling

Figuur 1: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode
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Let op: de volgorde van de te nemen stappen is niet dwingend. Wel is het belangrijk dat alle stappen
op een moment in het proces genomen worden.
In elke stap van de meldcode kan er contact worden opgenomen met Veilig Thuis voor advies. De
medewerkers van Veilig Thuis kunnen ook adviseren over te zetten stappen en over te voeren
gesprekken. Een adviesvraag kan anoniem.
Een adviesvraag is geen melding (zie stap 5).
Stap 1: In kaart brengen van signalen
Let op: de hieronder beschreven stappen t.a.v. het signalen van mogelijk kindermishandeling geldt
niet wanneer er sprake is van signalen van mishandeling door een beroepskracht. Zijn er signalen van
mishandeling door een beroepskracht, dan dienen deze signalen te worden gemeld bij de
leidinggevende van de betreffende beroepskracht. Dit geldt ook over signalen van geweld tussen
leerlingen onderling. Het stappenplan is dan niet van toepassing.
Breng de signalen die een vermoeden van huiselijk geweld of in kaart en leg deze vast in het
leerlingvolgsysteem (Esis). Deze stap wordt gedaan door iedereen binnen de school die in het
dagelijks contact met leerlingen signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling kan opvangen
(onderwijsasisstenten, leerkrachten, vakleerkrachten, intern-begeleider etc.). Voor een overzicht van
mogelijke signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling zie bijlage 1. Let op: dit overzicht is een
richtlijn maar is niet uitputtend.
Leg ook de contacten over de signalen vast, evenals de stappen die worden gezet en de besluiten die
worden genomen. Beschrijf de signalen zo feitelijk mogelijk. Noteer ook gegevens die signalen
tegenspreken. Worden ook vermoedens of veronderstellingen vastgelegd vastgelegd, vermeld dan
uitdrukkelijk dat het gaat om een vermoeden of veronderstelling gaat. Maak een vervolgaantekening
als een vermoeden of veronderstelling later wordt bevestigd of ontkracht. Vermeld de bron als er
informatie van derden wordt vastgelegd.
Stap 2: Collegiale consultatie
Bespreek de signalen met de orthopedagoog (Jet van der Lippe). De signalen zullen vervolgens
worden meegenomen in de CVB. Eventueel kan aanvullend advies worden gevraagd aan Veilig Thuis
(anoniem) en/of kan een signaal worden afgegeven in de Verwijsindex.
Stap 3: gesprek met ouders/verzorgers
Bespreek de signalen met de ouders/verzorgers van het kind. Deze stap wordt binnen de
Blokpoelschool gezet door een gesprek te voeren waarbij in elk geval de orthopedagoog of intern
begeleider aanwezig is. In overleg kan worden gekozen ook de directeur of groepsleerkracht te laten
aansluiten. De meldcode adviseert om zo snel mogelijk in het proces signalen met ouders te delen. Ht
is dus niet de bedoeling dat signalen worden ‘opgespaard’.
Gebruik de volgende opbouw in het gesprek met ouders/verzorgers:
1. leg de ouders/verzorgers het doel uit van het gesprek;
2. beschrijf de feiten die u hebt vastgesteld en de waarnemingen die u hebt gedaan;
3. nodig de ouders/verzorgers uit om een reactie hierop te geven;
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4. kom pas na deze reactie zo nodig en zo mogelijk met een interpretatie van het geen u hebt gezien,
gehoord en waargenomen.
Worden op basis van het gesprek de zorgen niet weggenomen? Neem dan vervolgstappen. Maak
altijd een notitie in Esis van het gesprek, neem hierbij ook de reactie van ouders mee.
Hoewel dit niet verplicht is, is het aan te raden ook aan het kind te vermelden dat er een gesprek zal
worden gevoerd met zijn/haar ouders. Dit is zeker belangrijk als het kind een volwassene op school in
vertrouwen heeft genomen over kindermishandeling/huiselijk geweld en informatie uit dit contact
wordt meegenomen in gesprek met ouders. Meestal zal de orthopedagoog een dergelijk gesprek
voeren. Maar kan altijd spontaan een gesprek aanknoopt over kindermishandeling/huiselijk geweld
met bijvoorbeeld de leerkracht of onderwijsassistent. In dergelijke gevallen is het aan te raden om in
elk geval te benoemen dat je als volwassene dergelijke signalen niet voor jezelf mag houden en dat je
ze zal bespreken met de orthopedagoog. Hierbij kan je aangeven dat je zal terugkoppelen wat er uit
dit gesprek is gekomen, zodat het kind weet wat er mijn de gemelde signalen gebeurt.
Let op: in specifieke gevallen is het mogelijk geen gesprek te voeren met de ouders/verzorgers van
het kind. Er mag alleen worden gekozen om géén gesprek te voeren met ouders/verzorgers als het
risico bestaat dat de situatie voor het slachtoffer door het voeren van het gesprek verslechterd. Dit
kan bijvoorbeeld het geval zijn als het risico bestaat dat de dader zich door het gesprek zal afreageren
op het slachtoffer of dat het kind door het gesprek onttrokken zal worden aan de schoolsituatie.
In deze stap kan de leerling ook worden gemeld in de Verwijsindex. De Verwijsindex is echter een
aanvulling op en geen vervanging van de Meldcode.
Stap 4: Wegen van het geweld of de kindermishandeling
Weeg op basis van de signalen, van het ingewonnen advies en van het gesprek met de
ouders/verzorgers het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling. Weeg eveneens de aard en
de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling.
Stap 5: Beslissen: melding of hulp inzetten via de CVB
Op basis van de afweging in stap 4 besluiten of een melding bij Veilig Thuis wordt gedaan of dat het
ook mogelijk is om hulpverlening in te zetten. In deze stap kan opnieuw de expertise van Veilig Thuis
worden ingeroepen. Daarbij is het belangrijk dat alleen van een melding kan worden afgezien als
ouders meewerken aan de geboden hulp, as er passende en effectieve hulpverlening kan worden
georganiseerd én als de ingezette hulp leidt tot duurzame veiligheid.
Deze afweging wordt gemaakt in de CVB. Wordt aan een van bovenstaande volgorde niét voldaan,
dan moet alsnog een melding worden gedaan bij Veilig Thuis.
Als er gekozen wordt om hulp in te zetten organiseer deze hulp dan, volg de hulp en doe alsnog een
melding als er onvoldoende effect is van de geboden hulp. Deze monitoring zal binnen de
Blokpoelschool plaatsvinden via SMW of de orthopedagoog.
Indien de school een melding doet, wordt deze vooraf met ouders/verzorgers besproken. Het doen
van een melding zonder dat de signalen zijn besproken met de ouders/verzorgers,is alleen mogelijk
12

als de veiligheid van het kind, de ouder of die van u zelf, in het geding is. Meldingen worden altijd
gedaan door de directie.
Als een melding wordt gedaan benoem hierin dan zoveel mogelijk feiten en omstandigheden.
Benoem bij signalen die van anderen afkomstig zijn ook de bron (een andere leerling vertelde dat…
de broer zei..). Een melding kan zowel telefonisch (0800-2000) als via het meldformulier van Veilig
Thuis worden gedaan (https://www.veiligthuishaaglanden.nl/het-meldformulier/). Let op: Veilig
Thuis is georganiseerd per gemeente. Je doet dus een melding in de gemeente waar het kind staat
ingeschreven. ‘
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Omgaan met privacy
Tijdens het uitvoeren van de stappen in het protocol, is het belangrijk dat er zorgvuldig gehandeld
wordt. Er is immers sprake van persoonlijke informatie over kinderen en gezinnen (zie ook de
privacyrichtlijnen van de eigen instelling).
De AVG (2018) geeft de gedragslijnen aan over het inzagerecht.
Een ouder en/of wettelijk vertegenwoordiger (bijvoorbeeld een voogd) heeft het recht om het
dossier van zijn/haar kind in te zien. Kinderen tussen de 12 en 16 jaar hebben gedeeltelijk recht op
inzage en vanaf 16 jaar heeft een jongere recht op inzage. Inzage kan worden geweigerd wanneer het
belang van het kind, de melder en/of informant wordt geschaad.
Belangrijke tips bij het omgaan met privacy
 Betrek bij een overleg niet teveel mensen.
 Zorg dat informatie over kinderen en gezinnen altijd binnenshuis blijft. Emoties kunnen de
privacy in gevaar brengen. Betrek daarom alleen personen die in het stappenplan genoemd
worden.
 Contact met andere instellingen kan alleen na toestemming van de ouder of wettelijk
vertegenwoordiger. Contact met andere instellingen zonder toestemming kan alleen
anoniem. Het gezin of kind mag dan niet bekend worden gemaakt.
 Een uitzondering hierop is het contact met het Veilig Thuis. Dit kan zonder toestemming van
ouders of wettelijke vertegenwoordiger.
 Wees zorgvuldig met schriftelijke informatie. Verzorger(s) hebben recht op inzage in
verslagen, formulieren en observatieverslagen.
 Schrijf daarom alsof de verzorger(s) over je schouder meekijken. Beschrijf waarneembaar
gedrag en wees voorzichtig met interpretaties.
 Schriftelijke informatie moet goed worden opgeborgen in een afsluitbare kast.
 Informatie die niet (meer) relevant is moet worden vernietigd of aan ouders worden
meegegeven.
 Schriftelijke informatie mag niet zonder toestemming van ouders of wettelijke
vertegenwoordiger aan derden worden verstuurd. Eén uitzondering hierop vormt Veilig Thuis.
 Schriftelijke informatie die de instelling van derden ontvangt, moet ook met toestemming van
de ouders of wettelijke vertegenwoordiger zijn verstuurd. Als dit niet zo is, is het verstandig
de informatie terug te sturen.
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Sociale kaart
Landelijke telefoonnummers:
Veilig Thuis (tel. 0800-2000)
Kindertelefoon (0800-0432)
Landelijk Bureau Slachtofferhulp 0900 - 01 01 ()
Veilig Thuis
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zijn regionale
organisaties waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en
advies. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of
kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals.
Zij hebben liever te veel en wellicht te vroeg afgegeven signalen dan te weinig en te laat.
Veilig Thuis Haaglanden
Westeinde 128
2512 HE Den Haag
Tel: 070-3469717
Algemeen tel: 0800-2000 (dag en nacht)
Website: https://www.veiligthuishaaglanden.nl/
Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)
Alexanderveld 5
2585 DB Den Haag
Tel.: 070 - 374 23 00
Website: http://www.kinderbescherming.nl/
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In het geval dat de ontwikkeling van een kind in gevaar komt, moet de overheid ingrijpen als de
situatie van het kind onvoldoende verbetert. De Raad voor de Kinderbescherming, een onderdeel van
het ministerie van Veiligheid en Justitie, voert die taak uit.
Jeugdbescherming West
Neherkade 3054
2521 VX Den Haag
Tel: 070 3082999
https://jeugdbeschermingrotterdamrijnmond.nl/
Politie
Tel: 0900-8844 (geen spoed, wel politie)
Tel: 06 51134616 (wijkagent Karin)
Maatschappelijk werk
Sultan Altintas
Tel: 06-39437766
s.altintas@smw-basisschool.nl
www.smw-basisschool.nl
Koppelmaatje CJG
Jessica van Archipel
Tel: 06 25761665 of 070-7528000
Centrum Jeugd en Gezin Escamp Den Haag
Bentelostraat 51
2545 NT Den Haag
www.cjgdenhaag.nl
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Bijlage 2: meldformulier voor professionals
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Meldformulier voor professionals
voor het melden van (vermoedens van)
kindermishandeling, partnergeweld en
ouderenmishandeling

Acuut gevaar
Weeg af of bij acuut gevaar contact met politie eerst noodzakelijk is alvorens er contact wordt gelegd met Veilig
Thuis.
Dossiervorming
Alle inf ormatie op het meldingsf ormulier is open en ter inzage voor directbetrokkene(n).
Invulinstructie
U hoef t alleen in te vullen wat u op dit moment weet. PROBEER WEL ZO VOLLEDIG MOGELIJK TE ZIJN.
Wij adviseren u altijd Veilig Thuis te bellen voor overleg en advies voordat u een schrif telijke of digitale melding doet.
Tel. 070 3469717 (Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur; buiten kantoortijden krijgt u de
bereikbaarheidsdienst aan de lijn).

Meldcode
Als professional volgt u vooraf aan de melding eerst de stappen van de Meldcode.
Indien u als professional de kindcheck heeft gedaan, volgt u de Meldcode op basis van de oudersignalen.
Indien u stappen niet kunt afvinken, onderbouw waarom u deze stap niet heeft gevolgd.
☐stap 1: in kaart brengen van signalen
☐stap 2: overleg met Veilig Thuis en bij voorkeur ook een collega
☐stap 3: ga in gesprek met betrokkene(n) om zorgen te bespreken
☐stap 4: wegen van de vermoedelijke kindermishandeling en huiselijk geweld (incl. afwegingsvragen)
Bij KNMG is stap 4 evt. overleg met betrokken professionals.
☐stap 5: beslissen: afweging 1: is melden noodzakelijk, afweging 2: Is hulpverlening (ook) mog elijk.

Zie ook https://www.augeo.nl/nl-nl/meldcode/af wegingskader voor de af wegingskaders per beroepsgroep .

1. Datum melding
2. Gegevens van uzelf als melder
Naam melder
Werkzaam bij
Functie
Telef oon, bereikbaarheid
Mailadres
Betrokken sinds
3a. Gegevens van elk kind en/of volwassene waarover u zich zorgen maakt. Zet degene waarover u zich het
meest zorgen maakt op 1.
1. Naam kind/volwassene
Adres, postcode, woonpl.
Telef oon + email
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