
Ik maak me zorgen    
     om een leerling

      hij is de laatste tijd  
 opvallend stil

zorgenomeenkind.nl

Gemiddeld één kind in iedere schoolklas 
groeit op in een onveilige thuissituatie. 
Ze worden verwaarloosd, psychisch of 
fysiek mishandeld of hebben te maken 
met seksueel misbruik. 

Herken jij de signalen en weet je hoe je 
met kinderen kunt praten over kinder-
mishandeling en huiselijk geweld?

De meldcode Huiselijk geweld en 
kindermishandeling helpt professionals 
bij vermoedens van huiselijk geweld of 
kindermishandeling. Aan de hand van 
5 stappen bepaal je of je een melding 
moeten doen bij Veilig Thuis en of er 
voldoende hulp kan worden ingezet.



Breng signalen in kaart 
Breng signalen in kaart die je zorg 
bevestigen of ontkrachten. Beschrijf de 
feitelijke signalen, de vervolgstappen 
en leg alles zorgvuldig vast. Voer de 
Kindcheck uit. 

Overleg met een deskundige collega 
en Veilig Thuis Midden-Brabant 
Overleg met een deskundige collega 
om signalen te duiden. Vraag advies bij 
Veilig Thuis en raadpleeg eventueel een 
forensisch arts. Neem bij eergerelateerd 
geweld, huwelijks dwang of vrouwen-
besnijdenis meteen contact op met 
Veilig Thuis. 

Praat met de direct betrokkenen
Bespreek jouw zorgen zo snel mogelijk  
met de betrokkenen. Ook kinderen zijn 
gesprekspartner. 

Weeg het geweld 
Maak een inschatting van de aard en 
de ernst van de situatie op basis van de 
signalen, het overleg met een collega, 
het advies van Veilig Thuis en het 
gesprek met de betrokkenen. Vraag bij 
twijfel opnieuw advies aan Veilig Thuis. 
Bij een reële kans op schade: melden. 

Beslis: Is melden nodig? 
Is hulpverlening nodig? 
Als je de betrokkene voldoende kunt 
beschermen, bied of organiseer dan de 
noodzakelijke hulp. Als de situatie acuut 
of structureel onveilig is: doe altijd een 
melding bij Veilig Thuis en beslis samen 
welke hulp je zelf kunt organiseren.

De vijf stappen van 
de Meldcode
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Download de app ‘meldcode kinder
mishandeling’. Deze app is speciaal voor 
beroepskrachten die met kinderen werken 
en verplicht zijn om te werken 
met de Meldcode. De app is laag-
drempelig en praktijkgericht.


