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1. Inleiding 
 
In het Internationaal Verdrag over de Rechten van de leerling (IVKR) is vastgelegd dat kinderen recht 
hebben op bescherming tegen kindermishandeling en huiselijk geweld.  
Scholen moeten daarom een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld hebben. Vanaf 1 
januari 2019 is de verplichte meldcode veranderd. De Praktijkschool Apeldoorn heeft haar Meldcode 
daarom vernieuwd.  
 
De Meldcode is gebaseerd op: 

1. Meldnormen 

2. Situaties van onveiligheid  

3. Afwegingsvragen  

 

2. Wanneer moet de school melden bij Veilig Thuis (meldnormen) 

 
Onderwijs (ondersteunend) personeel en directie moeten een melding doen bij Veilig thuis in de 
volgende situaties van onveiligheid: 
 

1. In alle gevallen van acute onveiligheid.  
2. Bij structurele onveiligheid. 
3. Op het moment dat een leerling zelf hulp vraagt, omdat hij/zij zich thuis onveilig voelt door 

mishandeling of huiselijk geweld.  
4. In alle andere gevallen waarin de school geen hulp kan bieden of kan organiseren bij (risico’s 

op) huiselijk geweld en/of kindermishandeling. 
5. Wanneer de school merkt dat de geboden hulp in de thuissituatie niet voldoende beschermt 

tegen huiselijk geweld en/of kindermishandeling en de onveiligheid niet stopt of weer begint. 
 

Van acute onveiligheid wordt gesproken als een leerling in direct gevaar is en/ of hij/ zij de komende 
dagen mogelijk in gevaar komt en direct bescherming nodig heeft. Het gaat om lichamelijk of seksueel 
geweld of de afwezigheid van eten, drinken, kleding en onderdak of het onnodig toedienen of juist 
niet geven van medicijnen. Bij structurele onveiligheid herhalen de onveilige situaties en/of het geweld 
zich.  
 
Het afwegingskader heeft vijf afwegingsvragen die de school beantwoordt om te beslissen of er wel 
of niet een melding moeten worden gedaan. Dit doen de betrokken groepsleraar en de 
aandachtsfunctionaris.  
 
De aandachtsfunctionaris heeft een coördinerende rol bij de uitvoering van de stappen van de 
meldcode. De directie is op de hoogte van de stappen die worden genomen en is hiervoor 
eindverantwoordelijk.  
 
Samen met leerling en ouders 
De Praktijkschool Apeldoorn is zich er van bewust dat een (eventuele) melding bij Veilig Thuis of het 
doorlopen van de verplichte stappen van de Meldcode vragen en onzekerheden met zich meebrengt. 
Wij doorlopen de procedure daarom zorgvuldig en bij voorkeur met de leerling en zijn/ haar wettelijke 
vertegenwoordigers samen. Op deze manier zorgen school en thuis er samen met Veilig Thuis voor dat 
de leerling zich optimaal kan blijven ontwikkelen.  
 
De aandachtsfunctionarissen binnen de school zijn: mevr. A. Santbulte, dhr. E. de Boer, mevr. J. Sielias, 

mevr. K. Heilen en dhr. J. de Jong. 
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3. Overzicht wettelijk verplichte stappen 
 

 
* Verwijsindex is een registratiesysteem dat er voor zorgt dat de hulpverleners elkaar snel weten te vinden. Als de school de 
leerling registreert weten de leerling en ouders dit.  
 

4. Volledige Meldcode 
De volledige Meldcode van de Praktijkschool Apeldoorn is op school aanwezig en kan altijd worden 
opgevraagd bij één van de aandachtsfunctionarissen.  

Stap 1 

 In kaart brengen van (feitelijke zorg-) signalen 

Stap 2 

 Collegiale interne consultatie 

Als er sprake is van signalen vraagt de groepsleraar altijd één van de aandachtsfunctionarissen  om advies. Samen kan besloten worden 

de casus anoniem met de schoolmaatschappelijk werkende of een ander kernteamlid te bespreken.  

Melding in de Verwijsindex* wordt overwogen.  

Bij twijfel wordt anoniem advies gevraagd bij Veilig Thuis of een letseldeskundige. 

Stap 3 

 Gesprek met de leerling en (indien van toepassing) ouders / andere betrokkene(n) 

Stap 4 

 Wegen van geweld en/of kindermishandeling 

Hierbij wordt het afwegingskader gebruikt. Het afwegingskader bevat vijf vragen die door de betrokkenen bij de leerling worden 

doorgenomen.  

Bij twijfel wordt altijd (anoniem) overlegd met Veilig Thuis. 

 

Stap 5 

 Beslissen met Veilig thuis 

Afweging 1 

 Is melden noodzakelijk? 

Melden is noodzakelijk als er sprake is van acute of structurele onveiligheid.  

Afweging 2 

 Is hulpverlening ook mogelijk? 


