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2Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling van het Lingecollege
Het bevoegd gezag van het Lingecollege te Tiel, overwegende:

- dat het Lingecollege verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan  

 haar leerlingen en dat deze verantwoordelijkheid zeker ook aan de orde is in geval   

 van dienstverlening aan leerlingen die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld of  

 kindermishandeling;

- dat van de medewerkers die werkzaam zijn bij het Lingecollege op basis van deze   

 verantwoordelijkheid wordt verwacht dat zij in alle contacten met leerlingen attent zijn op  

	 signalen	die	kunnen	duiden	op	huiselijk	geweld	of	kindermishandeling	en	dat	zij	effectief		

 reageren op deze signalen;

- dat het Lingecollege een meldcode wenst vast te stellen, zodat de medewerkers die binnen  

 het Lingecollege werkzaam zijn weten welke stappen van hen worden verwacht bij signalen  

 van huiselijk geweld of kindermishandeling;

- dat het Lingecollege in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de medewerkers bij deze  

 stappen ondersteunt;

- dat onder huiselijk geweld wordt verstaan: (dreigen met) geweld, op enigerlei locatie,   

 door iemand uit de huiselijke kring, waarbij onder geweld wordt verstaan: de fysieke, seksuele  

	 of	psychische	aantasting	van	de	persoonlijke	integriteit	van	het	slachtoffer,	daaronder	ook		

 begrepen ouderenmishandeling en eer gerelateerd geweld. Tot de huiselijke kring van het  

	 slachtoffer	behoren:	(ex)	partners,	gezinsleden,	familieleden	en	huisgenoten;

- dat onder kindermishandeling wordt verstaan: iedere 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 ook begrepen eer gerelateerd geweld en vrouwelijke  

 genitale verminking;

- dat onder medewerker in deze code wordt verstaan: een persoon die voor het Lingecollege  

 werkzaam is en die in dit verband aan leerlingen van de organisatie onderwijs, zorg,   

 begeleiding, of een andere wijze van ondersteuning biedt;

- dat onder leerling in deze code wordt verstaan: iedere persoon die op het Lingecollege   

 onderwijs volgt en aan wie de medewerker zijn professionele diensten verleent;

in aanmerking nemende

- de wet bescherming persoonsgegevens;

- de wet op de jeugdzorg;

- de wet maatschappelijke ondersteuning;

stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vast.



3A. Noodsituaties
Bij signalen die wijzen op acuut en zodanig ernstig geweld dat uw leerling of een gezinslid van de 

leerling daartegen onmiddellijk moet worden beschermd, kunt u meteen advies vragen aan Stichting 

Veilig Thuis. Komt men daar, op basis van de signalen, tot het oordeel dat onmiddellijke actie is 

geboden, dan kunt u zo nodig in hetzelfde gesprek een melding doen, zodat op korte termijn de 

noodzakelijke acties in gang kunnen worden gezet. In noodsituaties kunt u contact zoeken met de 

Stichting Veilig Thuis en/of de politie.

B. Stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling
De onderstaande stappen vindt u terug in het stroomschema Meldcode Huiselijk Geweld

Stap 1: In kaart brengen van signalen
a.  Signalen die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling bevestigen of   

 ontkrachten, worden door medewerkers van de locaties Teisterbantlaan gemeld bij   

 de afdelingsleider, zorgcoördinator en/of de intern begeleider. Voor de Rozenstraat en   

 Heiligestraat gebeurt de melding bij de afdelingsleider en/of zorgcoördinator. Vervolgens  

 worden de signalen in kaart gebracht.

b.		 Betreffen	de	signalen	huiselijk	geweld	of	kindermishandeling	gepleegd	door	een	medewerker,		

 dan worden de signalen gemeld bij de leidinggevende of de directie. In dat geval is dit   

 stappenplan niet van toepassing.

c.  De signalen worden zo feitelijk mogelijk beschreven. Worden ook hypothesen en   

 veronderstellingen vastgelegd, vermeld dan uitdrukkelijk dat het gaat om een hypothese of  

 veronderstelling. Maak een vervolgaantekening als een hypothese of veronderstelling later  

 wordt bevestigd of ontkracht. Vermeld de bron als er informatie van derden wordt vastgelegd.  

 Leg diagnoses alleen vast als ze zijn gesteld door een daartoe bevoegde functionaris.

Stap 2: Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van Stichting Veilig Thuis
a.  Afdelingsleider en/of intern begeleider/medewerker zorg neemt contact op met   

 contactpersoon huiselijk geweld. Voor het Lingecollege is dit de zorgcoördinator.   

 De zorgcoördinator bespreekt de signalen met een deskundige collega en vraagt zo nodig  

 advies aan Stichting Veilig Thuis. Registratie in Magister door afdelingsleider, intern begeleider  

 en/of de zorgcoördinator.

b.  zorgcoördinator meldt in Zorg Advies Team (ZAT).

Stap 3: Gesprek met de leerling
Zorgcoördinator bespreekt de signalen met de leerling. Is er ondersteuning nodig bij het voorbereiden 

of het voeren van het gesprek met de leerling, raadpleeg dan een deskundige collega en/of Stichting 

Veilig Thuis.

Het doen van een melding zonder dat de signalen zijn besproken met de leerling is alleen mogelijk als:

- de veiligheid van de leerling, die van u zelf, of die van een ander in het geding is;

- als u goede redenen hebt om te veronderstellen dat de leerling door dit gesprek het contact  

 met u zal verbreken.



4Stap 4: Weeg de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling

Weeg het vermoeden van geweld/kindermishandeling met behulp van de 5 vragen uit het 

afwegingskader voor onderwijs: 

1. Vermoeden wegen

De stappen 1 t/m 3 van de Meldcode zijn doorlopen en

A: op basis van deze doorlopen stappen is er geen actie nodig: dossier vastleggen en sluiten

B: er is een sterk vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling

Het bevoegd gezag van de school is op de hoogte (in geval het vermoeden door schoolmedewerker 

wordt geconstateerd). Ga verder naar afweging 2.

2. Veiligheid

Op basis van de stappen 1 t/m 4 van de Meldcode schatten wij als school (functionarissen en bevoegd 

gezag) in dat er sprake is van acute en/of structurele onveiligheid:

A: NEE -> ga verder naar afweging 3

B: JA of twijfel -> direct (telefonisch) (anoniem) melding doen bij Veilig Thuis. De afwegingen hierna 

worden met Veilig Thuis doorlopen.

3. Hulp

Is	er	iemand	in	de	school	of	een	ketenpartner	in	staat	om	effectieve	hulp	te	bieden	of	te	organiseren	

en kan de dreiging voor mogelijk huiselijk geweld of kindermishandeling afgewend worden?

A: NEE -> melden bij Veilig Thuis, die binnen 5 werkdagen een besluit neemt en terugkoppelt naar de 

melder

B: JA -> ga verder met afweging 4

4. Hulp

Aanvaarden de betrokkenen de hulp zoals in afweging 3 is georganiseerd en zijn zij bereid zich actief 

in te zetten?

A: NEE -> melden bij Veilig Thuis

B: JA ->	hulp	in	gang	zetten,	termijn	afspreken	waarop	effect	meetbaar	of	merkbaar	moet	zijn.

Zo concreet mogelijk maken en documenteren. Er wordt afgesproken wie welke rol heeft en er 

wordt	een	coördinator	benoemd.	Er	wordt	afgesproken	welke	taken	alle	betrokkenen	en	specifiek	de	

coördinator heeft, zodat de verwachtingen voor iedereen helder zijn. Leg vast, voer uit en ga verder 

met afweging 5.

5. Resultaat

Leidt de hulp binnen de afgesproken termijn tot de afgesproken resultaten ten aanzien van de 

veiligheid, het welzijn en/of het herstel van de direct betrokkenen?

A: NEE -> melden bij Veilig Thuis

B: JA -> hulp afsluiten met vastgelegde afspraken ten aanzien van de veiligheid van alle betrokkenen.



5Stap 5: Beslissen: Melden bij Veilig Thuis en/of zelf hulp organiseren

5A. Melden bij Veilig Thuis

De zorgcoördinator maakt op basis van signalen en het gesprek met betrokkenen een overweging 

of melden noodzakelijk is aan de hand van de vijf afwegingsvragen. Vervolgens besluit deze of 

het bieden of organiseren van hulp tot de mogelijkheden van zowel de school als de betrokkenen 

(ouders/verzorgers) behoort. Als melden volgens het afwegingskader noodzakelijk is, moet de tweede 

beslissingsvraag over eventuele hulp in overleg met betrokkenen en Veilig Thuis beantwoord worden. 

Melden is niet verplicht en kan ook anoniem

Aandachtspunten voor melden bij Veilig Thuis:

- De zorgcoördinator sluit bij de melding zoveel mogelijk aan bij de feiten en gebeurtenissen en  

 geeft daarbij duidelijk aan als de informatie die gemeld wordt (ook) van anderen afkomstig is;

- De zorgcoördinator overlegt met Veilig Thuis wat na de melding, binnen de grenzen van   

 de gebruikelijke werkzaamheden, door de school zelf nog kan gebeuren om de leerling en  

 diens gezinsleden tegen het risico op huiselijk geweld of op mishandeling te beschermen.

- De zorgcoördinator geeft vooraf bij de leerling (vanaf 12 jaar) en/of bij de ouder (als de leerling  

 nog geen 16 jaar oud is) aan dat er een melding gedaan wordt.

5B. Hulp organiseren

Als de zorgcoördinator van oordeel is dat, op basis van de afwegingsvragen bij stap 4, de leerling en 

diens gezin redelijkerwijs voldoende tegen het risico op huiselijk geweld of op kindermishandeling 

beschermd kan worden:

- organiseer dan de noodzakelijke hulp;

-	 volg	de	effecten	van	deze	hulp;

- doe alsnog een melding als er signalen zijn dat het huiselijk geweld of de kindermishandeling  

 niet stopt of opnieuw begint.

Van contacten met de leerling over de melding kan afgezien worden, als:

- de veiligheid van de leerling, die van een medewerker, of die van een ander in het geding is;

- er goede redenen zijn om te veronderstellen, dat de leerling daardoor het contact met de  

 zorgcoördinator zal verbreken.


