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Voorwoord 

Per 1 augustus 2013 was iedere school verplicht te voldoen aan de Wet op de 

meldcode. Dit houdt in dat iedere school een protocol hanteert voor de stappen die 
men neemt bij het vermoeden of constateren van huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft vijf 

verplichte stappen aangegeven, waaraan de meldcode moet voldoen. 
Op Het Anker hebben de leerkrachten een training gedaan, om te leren omgaan met 

de meldcode.  
We hebben ook de stappen voor Het Anker in dit verslag opgeschreven. 

In 2019 is de wet op de meldcode aangepast. De 5 stappen uit de meldcode blijven 
bestaan, maar stap 4 en 5 worden aangepast. In stap 5 vervalt het onderscheid 
tussen hulpverlenen of melden. De leerkracht neemt in de nieuwe situatie twee losse 

besluiten: 
1. Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk? 

2. Is zelf hulp bieden of organiseren ook (in voldoende mate) mogelijk? 
 
Het team van Het Anker heeft in oktober 2019 de training gevolgd voor de verbeterde 

meldcode. 
Naast de meldcode, wat een stappenplan is om te komen tot een advies of een 

melding van kindermishandeling of huiselijk geweld, hanteren we ook het SISA. 
 

SISA 

SISA is een stadsregionale risicosignalering. (SI=signaleren en SA=samenwerken) 

In een bijlage wordt de werkwijze van SISA uitgelegd. 
Belangrijk onderscheid tussen de meldcode en SISA: 

Na elke melding bij Veilig Thuis wordt er sowieso óók een SISA-melding gedaan. Er 
kunnen echter ook SISA-meldingen worden gedaan die niets met kindermishandeling 

of huiselijk geweld te maken hebben. Op Het Anker worden de SISA-meldingen 
gedaan door de Intern begeleiders, die tevens vertrouwenspersoon en 
aandachtsfunctionaris zijn. 

Verantwoordelijkheden binnen scholen 

De leerkracht: deskundig in het herkennen en bespreken van signalen. De signalen zo 

snel mogelijk bespreken met de aandachtsfunctionaris. 
 

De aandachtsfunctionaris: heeft een centrale en adviserende rol in de stappen van de 
meldcode. Op Het Anker is dit de intern begeleider. De aandachtsfunctionaris volgt de 

stappen, doet ook de melding bij Veilig Thuis en heeft contacten met externen. 
 
De directie: draagt eindverantwoordelijkheid in de uitvoering van het protocol en is 

verantwoordelijk voor het opnemen van het protocol meldcode in de organisatie. De 
directie stelt ook een aandachtsfunctionaris aan en geeft deze de ruimte en mandaat 

om deze functie naar behoren uit te voeren. 
 
 

 
 

 
 
 



Stappenplan verbeterde meldcode kindermishandeling of huishoudelijk geweld Pagina 4 
 

 

Het Stappenplan 
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Enkele begrippen 

Huiselijk geweld 

Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer 
wordt gepleegd. Daarmee worden (ex-)partners, familieleden en huisvrienden 

bedoeld. Het woord huiselijk verwijst niet naar de plaats van het delict (het geweld 
kan zowel binnenshuis als buitenshuis plaatsvinden) maar naar de relatie tussen 
pleger en slachtoffer. Bij huiselijk geweld kan het gaan om lichamelijk, psychisch- en 

of seksueel geweld. Er zijn verschillende vormen van huiselijk geweld, zoals 
partnergeweld, kindermishandeling, verwaarlozing van ouderen, of geweld tegen 

ouders. Voor alle duidelijkheid worden seksueel geweld, genitale verminking, 
eergerelateerd geweld en ouderenmishandeling ook onder huiselijk geweld geschaard. 
 

Kindermishandeling 

Kindermishandeling is meer dan lichamelijk geweld: het gaat ook om psychische en 

seksuele vormen van geweld. En ook verwaarlozing wordt tot kindermishandeling 
gerekend. De volgende vormen van kindermishandeling kunnen voorkomen: 
• Lichamelijke mishandeling;   

• Lichamelijke verwaarlozing;   
• Psychische mishandeling; 

• Psychische verwaarlozing; 
• Seksueel misbruik. 
 

Algemeen of specifiek beroepsgeheim 

Elke leerkracht die individuele leerlingen of ouders hulp, zorg, steun of een andere 

begeleiding biedt heeft een beroepsgeheim. Voor het onderwijs is dit beroepsgeheim 
niet beschreven in een aparte wet. Deze zwijgplicht, zoals dit ook wel wordt genoemd, 

verplicht de leerkracht om geen informatie over de leerling/ouder aan derden te 
verstrekken, tenzij de leerling/ouder hiervoor toestemming heeft gegeven. 
Na zorgvuldige overweging kan, in geval van een dilemma tussen beroepsgeheim en 

hulp zoeken, van dit beroepsgeheim worden afgeweken. 
Bepaalde beroepen, zoals medici, hebben een eigen wet waarin specifiek 

beroepsgeheim wordt beschreven. 
 

Meldrecht 

Iedere leerkracht heeft het recht om bij vermoedens van kindermishandeling of 

vermoedens van huiselijk geweld dit te melden bij Veilig Thuis 

Meldcode 

Dit is een stappenplan met een vaste volgorde van signaleren tot het doen van een 

melding van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Doel hiervan is een effectieve 

aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. 
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Stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling 

 

Stap 1:  

In kaart brengen van signalen 

Wij brengen de signalen die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling 

in kaart en leggen deze vast. We leggen ook de contacten over de signalen vast, evenals de 

stappen die worden gezet en de besluiten die worden genomen. 

 Observeert het kind (kindcheck*)  

 Brengt signalen bij het kind in kaart, zie bijlage 3 en 4  

 Bespreekt de zorg met de aandachtsfunctionaris  

 Bespreekt de zorg met betrokkenen  

 Documenteert 

Wij gebruiken bij het signaleren van huiselijk geweld of kindermishandeling ons 

leerlingvolgsysteem. 

* De kindcheck is onderdeel van de meldcode, maar gericht op professionals die contacten hebben met volwassen 

cliënten en niet met hun kinderen en daarom niet beschikken over kindsignalen. Op scholen kunnen feitelijk op 
dagelijkse basis ‘kindchecks’ plaatsvinden. 

 

Hoe beschrijven we? 

a) Beschrijf de signalen zo feitelijk mogelijk. 

b) Als hypothesen en veronderstellingen worden vastgelegd, vermeld dan uitdrukkelijk dat 

het gaat om een hypothese of veronderstelling. 

c) Maak een vervolgaantekening als een hypothese of veronderstelling later wordt 

bevestigd of ontkracht. 

d) Vermeld de bron als er informatie van derden wordt vastgelegd.  

e) Leg diagnoses alleen vast als ze zijn gesteld door een bevoegde beroepskracht. 

 

Stap 2:  

Collegiale consultatie en zonodig raadplegen van Veilig Thuis 

Bespreek de signalen met een deskundige collega. Bij ons zijn de intern begeleiders tevens 

vertrouwenspersoon/aandachtsfunctionaris. Vraag zo nodig ook (anoniem) advies aan Veilig 

Thuis. Dus: 

De leerkracht:  

 Bespreekt signalen met collega’s/bemiddelingsmedewerker  

 Heeft overleg met de aandachtsfunctionaris voor advies  

 Heeft contact met Veilig Thuis voor advies  

 Geeft (indien van toepassing) signaal in verwijsindex  

 Documenteert 

Stap 3:  

Gesprek met de leerling  en/of de ouder 

Bespreek de signalen met de leerling en of de ouders. Hebt u ondersteuning nodig bij het 

voorbereiden of het voeren van het gesprek met de leerling en/ of de ouders, raadpleeg dan 

een deskundige collega en/of het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of het Steunpunt 

Huiselijk Geweld. 
1. Leg de leerling/ouder het doel uit van het gesprek; 
2. Beschrijf de feiten die u hebt vastgesteld, de waarnemingen die u hebt gedaan; 
3. Nodig de leerling/ouder uit om een reactie hierop te geven; 
4. Kom pas na deze reactie zonodig en zo mogelijk met een interpretatie van hetgeen u hebt gezien, 

gehoord en waargenomen. 
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Stap 4:  

Weeg de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling 

Weeg op basis van de signalen, van het ingewonnen advies en van het gesprek met 

de leerling/ouder het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling. Weeg eveneens de aard 

en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling.  

Dus de leerkracht:  

 Beoordeelt de risicotaxatie   

 Heeft bij twijfel contact met Veilig Thuis  

 Weegt aan de hand van afwegingskader  

 Documenteert 

Afwegingskader: 

 

Stap 5:  

Beslissen: doen van een melding en het zelf inzetten van noodzakelijke hulp 

In samenspraak met de aandachtsfunctionaris: 

Hulp organiseren en de effecten volgen. 

Meent u, op basis van uw afweging in stap 4, dat u de leerling/ouder en zijn gezin redelijker 

wijs voldoende tegen het risico op huiselijk geweld of op kindermishandeling kunt beschermen: 

 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. 

Melden en bespreken met de leerling/ouder 

Kunt u deze niet voldoende tegen het risico op huiselijk geweld of op kindermishandeling 

beschermen of twijfelt u er aan of u voldoende bescherming hiertegen kunt bieden: 

 Meld uw vermoeden bij Veilig Thuis  

 Sluit bij uw melding zoveel mogelijk aan bij feiten en gebeurtenissen en geef duidelijk aan 

indien de informatie die u meldt (ook) van anderen afkomstig is; 

 Overleg bij uw melding met Veilig Thuis wat u na de melding, binnen de grenzen van uw 

gebruikelijke werkzaamheden, zelf nog kunt doen om de leerling en zijn gezinsleden tegen 

het risico op huiselijk geweld of op mishandeling te beschermen. 

 

Bespreek uw melding vooraf met de ouder  

1. Leg uit waarom u van plan bent een melding te gaan doen en wat het doel daarvan is; 

2. Vraag de ouder uitdrukkelijk om een reactie; 

3. In geval van bezwaren van de ouder, overleg op welke wijze u tegemoet kunt komen aan 

deze bezwaren; 

4. Is dat niet mogelijk, weeg de bezwaren dan af tegen de noodzaak om de leerling of zijn 

gezinslid te beschermen tegen het geweld of de kindermishandeling.  

Betrek in uw afweging de aard en de ernst van het geweld en de noodzaak om de leerling 

of zijn gezinslid door het doen van een melding daartegen te beschermen; 

5. Doe een melding indien naar uw oordeel de bescherming van de leerling of zijn gezinslid de 

doorslag moet geven. 

 

Van contacten met de ouder over de melding kunt u afzien: 

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

o Als u goede redenen hebt om te veronderstellen dat de ouder daardoor het contact met 

u zal verbreken. 

 

 

Beslissen aan de 

hand van de 

uitkomsten van het 

afwegingskader 



Meldnormen 

In welke situaties moeten leerkrachten melden? 

In schema:  
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Bijlage: Wat is SISA?  

Stadsregionale risicosignalering SISA. 

Wat is SISA? 

Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak: 
Door middelvan het maken van afspraken 

met alle relevante ketenpartners rondom 
risico-signalering is het mogelijk vroegtijdig 
risico-kinderen en -jongeren op te sporen. 
De partners (IGZ,BlZ, Politie, SoZaWe, 
Onderwijs enz.) geven een signaal af in het 
signaleringssysteem wanneer zij vaststellen 

dat het opgroeien van een kind/jongere 
risicovol verloopt. Zij zoeken op deze manier de 
samenwerking met andere partners die hetzelfde 
kind in behandeling hebben. Zij geven echter 
alleen aan DAT er iets niet goed gaat, niet WAT 
er aan de hand is. Er worden geen dossiers 
uitgewisseld ! Risicosignalering leidt tot efficiënte 

samenwerking. 

Aanzet tot samenwerking 

Op het moment dat er meerdere risicosignalen 
worden ontvangen over een 
zelfde kind, worden de betrokken partners 

daarover via het signaleringssysteem 
geïnformeerd. Bij twee of meer risicosignalen 
over hetzelfde kind, is er sprake van een match. 
Betrokken partners krijgen te horen welke 
collega zich nog meer zorgen maakt, niet meer 
dan dat! SISA informeert de jongere en diens 

ouders over het feit dat twee of meer partners 
gaan samenwerken. 
 
Risicosignalering gebeurt alleen tussen 
partijen die een dienst verlenen aan het 
bewuste kind. Het is geen inkijksysteem! 

Privacy 

De wet op de privacy vereist dat de jongere of zijn 
ouders schriftelijk worden geïnformeerd over de 

aanmelding bij SISA. Dit verzorgt SISA. 
Bovendien registreert SISA uitsluitend 

persoonsgegevens van de jongere, zoals 
geboortedatum, naam, adres en GBA-nummer. 

Signaal en Pré-signaal 

Binnen het systeem bestaan twee manieren 

van melden: het signaal en het pré-signaal. 
Het verschil tussen een pré-signaal en een 
echt signaal is als volgt: 
 Een pré-signaal zal in de meeste gevallen 

worden afgegeven als er sprake is van een 
'onderbuik' of 'niet pluis'gevoel. Bij een 

présignaal komt geen match tot stand met 

een collega behandelaar van een andere 
organisatie. Evenmin gaat er een brief uit 
naar de ouders/verzorgers. Wél kan de 
medewerker zien wie er ook met het kind 
bezig is. Eveneens kunnen anderen zien dat 
deze medewerker een pré-signaal heeft 
afgegeven. Om daadwerkelijk tot 

samenwerking over te gaan zal het pre-
signaal omgezet moeten worden in een 
signaal. 

 Een signaal wordt afgegeven als er 

concrete aanwijzingen zijn dat er sprake is van 
zorg rondom een kind. Bij het afgeven van een 

signaal kan er een match tot stand komen met 
een collega behandelaar die zich óók bezighoudt 
met het kind. De medewerkers zoeken contact 
met elkaar en gezamenlijk wordt afgestemd wat 

de beste oplossing op dat moment voor dat kind 
is. 

Afspraken en convenanten 

Weten alleen is niet voldoende. Om te kunnen 
samenwerken moeten er vooraf afspraken zijn 

gemaakt tussen de verschillende partners. 
Deze afspraken liggen vast in het 
samenwerkingsconvenant SISA. Partijen 
kunnen alleen gebruik maken van het systeem 
wanneer zij het convenant hebben 
ondertekend in de vorm van een toetre- 
dingsverklaring.  

Na een match is er vanuit SISA een regiemodel 
vastgelegd. Dit model geeft weer welke 
matchvarianten er kunnen plaatsvinden en wie de 
hoofdverantwoordelijke wordt voor het contact 
leggen met de andere melder en 
het opstellen van het plan van aanpak. 

ln die situatie wordt per casus de aanpak in 
aanwezigheid van betrokken organisaties 
bepaald. 
In de afstemming, over de telefoon, in overleg of 
per mail, bepalen de professionals zelf welke 
inhoudelijke informatie (dus WAT er mis is) in het 
belang van het kind uitgewisseld kan en mag 

worden. Deze informatie-uitwisseling kan op 
basis  van het convenant plaatsvinden in het 
kader van de privacy. 

Start Spijkenisse 2009 

In oktober 2009 heeft de gemeente Spijkenisse 

het samenwerkingsconvenant SISA en de 
aansluitingsovereenkomst met de landelijke 
Verwijsindex risicojongeren ondertekend. 
Gelijktijdig zijn de regionale instellingen 
aangesloten op het risicosignaleringssysteem 
SISA. Vanaf 1 maart 2O10 zal SISA 

stadsregionaal gebruikt worden door 
professionals van Spijkenisse. 
 
Contact en informatie 
Telefoon: 010-4339930 
Website: www.sisa.rotterdam.nl 
Email: info@sisa.rotterdam.nl 

 

 

http://www.sisa.rotterdam.nl/
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