
Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 
 

Protocol  Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. 
 
De meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling heeft betrekking op alle vormen van geweld in de huiselijke 
situatie, zoals psychische en/of fysieke mishandeling, seksueel geweld, genitale verminking, eergelateerd geweld, 

verwaarlozing en oudermishandeling. De meldcode heeft tot doel jeugdigen, die te maken hebben met een vorm van 
geweld, eerder passende hulp te bieden, zodat er een einde komt aan de onveilige situatie. Dit protocol geeft de 

stappen en handvatten aan u als medewerker van Mondia voor signalering en het handelen bij (vermoedens van) 

huiselijk geweld en kindermishandeling. De doelgroepen zijn zowel de slachtoffers, getuigen als (vermoedelijke) 
daders. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



stappen 1-5 
 

Wat te doen Door en met 
wie? 

Datum / 
Tijd 

Stap 1 
 
Signalen in kaart 

brengen 

Alle concrete, waarneembare signalen en gedragingen 
van het vermoeden van kindermishandeling en/of 
huiselijk geweld worden in kaart gebracht. Signalering 

kan vanuit alle geledingen van de school bij 
ondersteuningscoördinatoren/mentoren/leidinggevenden 
terecht komen. 

In kaart brengen signalen en gedragingen in 
dit format. 

Stap 2 
 
Overleg met een 

collega en/of 
raadpleeg Veilig 
Thuis 

Overleg (indien gewenst anoniem) met een  
leidinggevende en ondersteuningscoördinator (intern)  
of dezelfde signalen en/of gedragingen waar worden 

genomen. Eventueel advies inwinnen bij Veilig Thuis 
 
Maak van elke actie (gesprek, overleg, onderzoek 
enzovoort) een verslag in een logboek. De 
ondersteuningscoördinator is hiervoor 
eindverantwoordelijke. 

 
Intern overleg  
 

  

 
Extern overleg 
 

  

Stap 3 
 

Gesprek met de 
leerling en ouders 

Leidinggevende, mentor en/of 
ondersteuningscoördinator gaan in gesprek met leerling 

en/of ouders om zorgen (mee) te delen en te checken 
waar gedragingen/signalen vandaan komen. Indien 
gewenst zonder de mentor. 
Aan ouders  toestemming  vragen voor bespreking in 
ZAT. Indien ouders dit weigeren wordt direct een 
melding gedaan bij Veilig Thuis. Dit laatste gebeurt ook 
bij acute zorgen en/of een noodsituatie. 

Gesprek met de ouders 
 

  

Gesprek met de leerling 
 

  

Toestemming ouders bespreking in ZAT 
 

  

Stap 4 
 

Het wegen van 
aard en ernst 
situatie 

Ondersteuningscoördinator brengt casus  in het ZAT (of 
een afvaardiging hiervan).  

ZAT-partners wegen signalen. Na multidisciplinair 
overleg wordt plan van aanpak vastgesteld. 
 

Inbrengen in ZAT   

Op basis van stap 1 t/m 3 een vermoeden 

van huiselijk geweld of kindermishandeling? 

  

Vermoeden van acute of structurele 

onveiligheid? 

  

Plan van aanpak vaststellen   



 
 
 
 

 
 
 

Namen en telefoonnummers: 

 

 

 

Organisatie 

 

 

Naam 

 

Telefoonnummer 

Ondersteuningscoördinator  Nehalennia Breeweg:   

D.J. Feij 

0118-656265 

Nehalennia Kruisweg:  

J. Minnaar 

0118-655755 

 Scheldemond College Sardijn:  

C. Dupont 

0118-479400 

 Scheldemond College Wielingen: 

A. De Kok 

0118-479400 

 

Schoolmaatschappelijk werk 

 

Breeweg:  M. vd Berge 

 

Via 

ondersteuningscoördinator 

Kruisweg: J. v Maldegem 

Stap 5 
 
Beslissen 

Partners in het ZAT beslissen na weging signalen. 
Melding door ZAT (niet als individueel persoon) bij Veilig 
Thuis is nu mogelijk. Indien niet van toepassing wordt 
hulp via een ZAT-partner geboden. 
Ouders worden altijd op de hoogte gebracht van een 
melding, tenzij Veilig Thuis anders adviseert. 

Beslissing nemen op basis van informatie.   

Bij acute of structurele onveiligheid  melden 

bij Veilig Thuis 

  

Wanneer de professional in staat is effectieve 

hulp te verlenen of organiseren, betrokkenen 

hieraan meewerken wat leidt tot duurzame 

veiligheid, kan dit via een ZAT-partner 

worden georganiseerd. 

  



Sardijn en Wielingen: 

S. Huibregtse 

J. Tichelman 

 

 

Schoolarts/GGD 

 

A. Kok (Nehelennia) 

E. Peek (Scheldemond) 

Via 

ondersteuningscoördinator 

 

Veilig Thuis 

 

  

0900-123 1230 

 

Leerplicht 

 

N. Fincke (NehalenniaKruisweg) 

J. Vink (Nehalennia Breeweg) 

R. van der Meule (Scheldemond) 

0118-675672 

 

Politie 
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