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PROTOCOL 

 

Meldcode 
 

Huiselijk geweld en 
kindermishandeling 

 
 
 

 
 

IKC De Gouden Griffel 
Berkel en Rodenrijs  

 

 

Protocol informatie 

Dit protocol heeft als doel aan te sluiten op de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Eigenaar van het protocol Aandachtfunctionarissen 

Uitvoerend verantwoordelijke Alle collega's 

Huidige versie September 2022 

Te herzien op September 2023 

Status huidige versie In gebruik 
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Bronnen 

Boink       Meldcode kindermishandeling (boink.info) 

PO Raad   afwegingskader_bij_meldcode_kindermishandeling.pdf (poraad.nl) 

 

  

https://www.boink.info/meldcode-kindermishandeling
https://www.poraad.nl/files/themas/school_kind_omgeving/afwegingskader_bij_meldcode_kindermishandeling.pdf
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Inleiding 

Iedere onderwijsorganisatie moet een meldcode hebben met een afwegingskader wanneer melding te 

maken van een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. Hierin dienen 5 stappen terug 

te komen. In dit protocol staat beschreven hoe we hier op IKC De Gouden Griffel mee omgaan. We 

hebben zowel de richtlijnen van Boink, de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang, als van 

de PO Raad, voor het primair onderwijs, meegenomen zodat dit protocol geldt voor al onze 

medewerkers. 

Aandachtfunctionarissen 

Een belangrijke rol in deze meldcode zijn de aandachtfunctionarissen. Binnen het IKC zijn dat 

Jacqueline Janssen (manager BSO), Tamara Brust (IB) en Tamara Vink (IB). Als je twijfelt over de 

situatie of je eigen handelen, neem dan altijd contact met een van hen op. 

Acuut en structureel 

Bij acute onveiligheid gaat het om direct fysiek gevaar. Iemands veiligheid is de komende dagen niet 

gegarandeerd en hij of zij heeft direct bescherming nodig. 

In het geval van structurele onveiligheid is er sprake van herhaling of het voortduren van onveilige 

situaties of van geweld. 

 

Eerste vermoeden 

Als er een vermoeden is van huiselijk geweld of kindermishandeling maakt Boink een onderscheid 

tussen drie situaties. Deze worden hier ook meegenomen: 

1. als er vermoeden is van huiselijk geweld en kindermishandeling in de thuissituatie; 
2. bij een vermoeden van een gewelds- of zedendelict (mishandeling of misbruik) door een 

medewerker; 

3. bij een vermoeden van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling. 

In alle drie de gevallen is de eerste stap het in kaart brengen van signalen. Het is belangrijk dat je 

vastlegt wat je ziet (zo feitelijk mogelijk) en de daarvoor bestemde systemen (ESIS en vanuit de BSO 

onder 'Zorg’ op SharePoint). Daarnaast is het ook belangrijk dat je meteen kijkt wat de volgende 

stappen zijn, zodat je je goed voorbereidt en tijdig actie kan nemen. Als er sprake is van acute 

onveiligheid dien je meteen de acties uit stap 2 uit te voeren. 

De stappen in de meldcode worden hier beknopt toegelicht. Voor een uitgebreidere toelichting kan je 

ook kijken op de website van BOinK of de PO Raad (zie bronnen).  
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Thuissituatie 

Wanneer er een vermoeden is van kindermishandeling of huiselijk geweld in de thuissituatie gelden de 

volgende 5 stappen.  

 

Stap 1: In kaart brengen van signalen 

Bij deze stap verzamel je feiten en data. Dit kan door middel van observaties die je doet, gesprekken 

die je hebt, opmerkingen die je hoort. Noteer alles goed.  

De signalen kunnen zijn: 

Lichamelijk welzijn  

• blauwe plekken, brandwonden, botbreuken, snij-, krab- en bijtwonden  
• groeiachterstand  
• te dik  
• slecht onderhouden gebit  
• regelmatig buikpijn, hoofdpijn of flauwvallen  
• kind stinkt, heeft regelmatig smerige kleren aan  
• oververmoeid  
• vaak ziek  
• ziektes herstellen slecht  
• kind is hongerig  
• eetstoornissen  
• achterblijvende motoriek  
• niet zindelijk op leeftijd dat het hoort  
 
Gedrag van het kind  
 
• timide, depressief  
• weinig spontaan  
• passief, lusteloos, weinig interesse in spel  
• apathisch, toont geen gevoelens of pijn  
• in zichzelf gekeerd, leeft in fantasiewereld  
• labiel  
• erg nerveus  
• hyperactief  
• negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, faalangst  
• negatief lichaamsbeeld  
• agressief, vernielzucht  
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• overmatige masturbatie  
 
Tegenover andere kinderen:  
• agressief  
• speelt weinig met andere kinderen  
• vluchtige vriendschappen (12-18)  
• wantrouwend  
• niet geliefd bij andere kinderen   
 
Tegenover ouders:  
• angstig, schrikachtig, waakzaam  
• meegaand, volgzaam  
• gedraagt zich in bijzijn van ouders anders dan zonder ouders  
 
Tegenover andere volwassenen:  
• angst om zich uit te kleden  
• angst voor lichamelijk onderzoek  
• verstijft bij lichamelijk contact  
• angstig, schrikachtig, waakzaam  
• meegaand, volgzaam  
• agressief  
• overdreven aanhankelijk  
• wantrouwend  
• vermijdt oogcontact  
 
Overig:  
• plotselinge gedragsverandering  
• gedraagt zich niet naar zijn leeftijd 
• slechte leerprestaties  
• rondhangen na school  
• taal- en spraakstoornissen  
 
Gedrag van de ouder  
• onverschillig over het welzijn van het kind  
• laat zich regelmatig negatief uit over het kind  
• troost het kind niet  
• geeft aan het niet meer aan te kunnen  
• is verslaafd  
• is ernstig (psychisch) ziek  
• kleedt het kind te warm of te koud aan  
• zegt regelmatig afspraken af  
• houdt het kind vaak thuis van school  
• heeft irreële verwachtingen van het kind  
• zet het kind onder druk om te presteren  
 
Gezinssituatie  
• samengaan van stressvolle omstandigheden, zoals slechte huisvesting, financiële problemen en 
relatieproblemen  
• sociaal isolement  
• alleenstaande ouder  
• partnermishandeling  
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• gezin verhuist regelmatig  
• slechte algehele hygiëne   
 
Signalen specifiek voor seksueel misbruik: 
 
Lichamelijk welzijn  
• verwondingen aan geslachtsorganen  
• vaginale infecties en afscheiding  
• jeuk bij vagina of anus  
• pijn in bovenbenen  
• pijn bij lopen of zitten  
• problemen bij plassen  
• urineweginfecties  
• seksueel overdraagbare aandoeningen  
 
Gedrag van het kind  
• drukt benen tegen elkaar bij lopen  
• afkeer van lichamelijk contact  
• maakt afwezige indruk bij lichamelijk onderzoek  
• extreem seksueel gekleurd gedrag en taalgebruik  
• zoekt seksuele toenadering tot volwassenen 
 

Stap 2: Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen Veilig Thuis of een deskundige op het 

gebied van letselduiding 

Het is belangrijk dat je meteen een collega betrekt. Zo blijf je er niet zelf mee lopen en kan je samen 

kijken wat de feiten zijn en hoe nu verder. Het is ook altijd mogelijk anoniem contact op te nemen met 

Veilig Thuis voor advies. Dit is geen melding, maar de mogelijkheid om te overleggen hoe nu verder te 

handelen. Als er sprake is van letsel waar je je zorgen om maakt of waarvan je niet weet hoe het kan 

ontstaan, kan je hiervoor contact opnemen met een deskundige (huisarts,  

 

Stap 3: Gesprek met de ouder (en indien mogelijk met het kind) 

Benoem bij de ouders wat je hebt gezien of gehoord.   

 

Stap 4: Wegen van het geweld aan de hand van het afwegingskader. Bij twijfel altijd Veilig Thuis 

raadplegen 

Na de eerste 3 stappen kan je de afweging maken of je het vermoeden hebt dat er wat aan de hand is, 

of dat er verder geen actie nodig is. Deze afweging maak je samen met de aandachtfunctionaris en 

directie.  

Indien je inschat dat er sprake is van acute of structurele onveiligheid, neem je direct telefonisch 

contact op met Veilig Thuis. 

Ook in geval van twijfel.  

In dat geval jullie besluiten dat er nu geen verdere actie nodig is (bijvoorbeeld omdat je na gesprek met 

ouders denkt dat het een ongelukje was) is het wel belangrijk dat je dit vastlegt. Stel dat er later weer 

wat gebeurt is het belangrijk te weten dat het geen op zichzelf staand incident is. 

https://www.veiligthuis.nl/
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Als er geen sprake is van acute of structurele onveiligheid, maar er is wel iets aan de hand, bekijk je of 

je als school of met een andere partij hulp kan organiseren waardoor de situatie zich niet herhaalt. Als 

dat NIET zo is, meld je het alsnog aan Veilig Thuis. Zij gaan dan meekijken wat er gedaan kan worden 

en geven hier binnen 5 dagen antwoord op. 

Als je wel hulp kan organiseren is nog de vraag of ouders/ verzorgers deze hulp accepteren en je er 

vertrouwen in hebt dat het beter gaat. Gaan zij zich actief inzetten? Als dat niet zo is, maak je alsnog 

een melding bij Veilig Thuis. 

Als dat wel zo is, ga je hulp in gang zetten, een termijn afspreken waarop effect meetbaar of merkbaar 

moet zijn. Zo concreet mogelijk maken en documenteren. Speek af wie welke rol heeft en benoem 

casemanager. Spreek af welke taken alle betrokkenen en specifiek de casemanager heeft, zodat de 

verwachtingen voor iedereen helder zijn. Leg vast en voer uit. 

 

Stap 5: Beslissen over het doen van een melding en het inzetten van noodzakelijke hulp 

De laatste stap is om te kijken of de gemaakte afspraken en geboden hulp binnen de gestelde termijn 

tot resultaat leidt. Als dit niet zo is, ga je alsnog een melding doen bij Veilig Thuis. Als dat wel zo is, sluit 

je gezamenlijk de casus af met de afspraak dat je het wel in de gaten blijft houden.  

Medewerker 

Heb je het vermoeden dat een collega grensoverschrijdend gedrag vertoont richting een leerling of dat 

er sprake is van mishandeling of misbruik, geldt ook dat je de signalen in kaart brengt. Daarnaast maak 

je meteen melding bij de werkgever (directie). 

 

Stap 2: In overleg treden met vertrouwensinspecteur 

De directie overlegt met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. 

Stap 3: Aangifte doen 

 

Stap 4: Handelen naar aanleiding van onderzoek van de politie 

 

Stap 5: Nazorg bieden en evalueren 

 

Kinderen onderling 

Ook bij kinderen onderling kan sprake zijn van mishandeling of grensoverschrijdend gedrag. Dit gaat 

verder dan pesten. Pestgedrag wordt aangepakt volgens het pestprotocol. Als er sprake is van fysiek 

contact (of het pesten zo ernstig is dat het geen pesten meer is maar er sprake is van geweld of 

mishandeling) worden de stappen uit dit protocol gevolgd. De eerste stap is weer het in kaart brengen 

en vastleggen van signalen. 
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Stap 2: Melden van het gedrag bij directie 

Het gedrag moet gemeld worden bij de leerkracht/ leerkrachten of begeleider (s) van de betreffende 

leerlingen en directie.  

 

Stap 3: Beoordelen ernst van het gedrag 

Gezamenlijk wordt een afweging gemaakt van de ernst van het gedrag en wat passende maatregelen 

zijn. 

Stap 4: Maatregelen nemen 

Stap 5: Beslissen en handelen 

Stap 6: Nazorg bieden en evalueren 

 


