
Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld VO 

Op 1 juli 2013 is de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld van kracht geworden. Deze 
wettelijke regelgeving, die van toepassing is op het onderwijs, houdt in dat professionals bij 
(vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling hun beroepsgeheim mogen loslaten. Bij 
dergelijke vermoedens is het deze professionals toegestaan (leerling)gegevens te verstrekken aan 
het AMK (meldpunt kindermishandeling) en het steunpunt huiselijk geweld (SHG). Of er melding 
wordt gedaan hangt af van de feiten en omstandigheden. Er bestaat geen meldplicht. 
 
Onder kindermishandeling wordt het volgende verstaan: 
 
Kindermishandeling is elke vorm van 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.   
 
De definitie van huiselijk geweld luidt als volgt: 
 
Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke- of familiekring van het slachtoffer wordt 
gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging (al dan 
niet door middel van of gepaard gaande met beschadiging van goederen in en om het huis).  
 
De meldcode kent een stappenplan dat er als volgt uit ziet: 
 

1. In kaart brengen van signalen; 
2. Collegiale consultatie en raadplegen AMK/SHG; 
3. Gesprek met de ouders; 
4. Wegen van aard en ernst; 
5. Hulp organiseren en effecten volgen dan wel melden en bespreken. 

 
Het is aan de scholen om aan dit stappenplan nadere invulling te geven. Wie doet wat en wie is waar 
verantwoordelijk voor? Hoe verlopen de communicatielijnen? 
 
De wijze waarop aan die invulling inhoud gegeven wordt, is sterk afhankelijk van de zorgstructuur die 
een school heeft. Omdat die zorgstructuur per school verschilt, is het niet mogelijk een centrale 
regeling vast te stellen. De invulling zal dus moeten plaatsvinden aan de hand van de zorgstructuur. 
Het Nederlands Jeugdinstituut heeft voor zowel het primair onderwijs als voor het voortgezet 
onderwijs een leidraad ontwikkeld op basis waarvan scholen het stappenplan nader kunnen invullen. 
De zorgstructuur staat daarbij centraal. 
 

 

 


