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Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling 
 
IKC Spoorbuurt, team onderwijs hanteert de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. 
De onderligger voor besluitvorming is de vernieuwde meldcode (zie bijlage). 
 
De vijf stappen van de meldcode zijn: 
 
1. In kaart brengen van signalen. Dit kan zijn: 
o Signalen verzamelen uit notities van leraren in Esis (leerlingvolg- en administratiesysteem) 
o Observaties leraren 
o Verzamelde informatie uit een OT. (Ondersteuningsteamoverleg) 
o Signalen van anderen. 
 
2. Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van Veilig Thuis, het advies- en meldpunt 
huiselijk geweld en kindermishandeling, of een deskundige op het gebied van letselduiding. 
o Bij een ‘niet pluis gevoel’ leerling intern overleg met aandachtsfunctionaris en directie 
o Leraar / directie gaat in overleg met IB / vertrouwenscontactpersoon. 
 
3. Gesprek met de betrokkene(n). 
o Zorg wordt gedeeld met betrokkene(n), mits dit de veiligheid van het kind niet in gevaar 
brengt. 
 
4. Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig 
Thuis raadplegen. 
o In kaart brengen of er sprake is van acute of structurele onveiligheid. 
 
5. Beslissen over zelf hulp organiseren of melden. 
o Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk? 
 
Melden is noodzakelijk als er sprake is van acute of structurele onveiligheid. 
o Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk? 
 
Hulp verlenen is mogelijk als: 

• de professional in staat is om effectieve/passende hulp te bieden of te organiseren. 

• de betrokkenen meewerken aan de geboden of georganiseerde hulp. 

• de hulp leidt tot duurzame veiligheid. Indien hulp verlenen op basis van één van 
deze punten niet mogelijk is, is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk 

 

Vormen van kindermishandeling  

Kindermishandeling huiselijk geweld is elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of 
gewelddadig is. Dus niet alleen lichamelijk geweld, maar ook bijvoorbeeld emotionele mishandeling 
of verwaarlozing vallen eronder. Vormen van kindermishandeling Er zijn verschillende vormen van 
kindermishandeling, namelijk: 

• Lichamelijke mishandeling  
Van lichamelijke mishandeling is bijvoorbeeld sprake als een volwassene regelmatig een kind slaat. 
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• Emotionele of geestelijke mishandeling  
Van emotioneel of geestelijk geweld is bijvoorbeeld sprake als een volwassen persoon een kind 
regelmatig uitscheldt, vernedert of het kind opzettelijk bang maakt.  
 

• Lichamelijke verwaarlozing  
Hiervan is sprake als het kind krijgt niet de zorg en verzorging krijgt die het nodig heeft. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan een kind wat geen eten krijgt, of nergens kan slapen.  
 

• Emotionele of geestelijke verwaarlozing  
Ook een doorlopend tekort aan positieve aandacht voor het kind is een vorm van 
kindermishandeling. Ieder kind heeft namelijk recht op liefde, warmte, geborgenheid van ouders of 
verzorgers. Onder emotionele of geestelijke verwaarlozing vallen ook kinderen die getuige zijn van 
geweld tussen ouders of verzorgers. Hieronder valt ook educatieve verwaarlozing.  
 

• Seksueel misbruik  
Seksuele aanrakingen die een volwassene een kind opdringt. 
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