
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling  
NUOVO Scholengroep  1 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling NUOVO 
 

Doel Meldcode  

De Meldcode heeft als doel jeugdigen die te maken hebben met een vorm van geweld of 

mishandeling snel passende hulp te bieden zodat een einde komt aan de (bedreigende) 

situatie. De Meldcode heeft betrekking op alle vormen van geweld in de huiselijke 

situatie, zoals mishandeling, seksueel geweld, genitale verminking en eer gerelateerd 

geweld. Tot kindermishandeling wordt ook gerekend het getuige zijn van huiselijk 

geweld. 

Wettelijk kader  

Sinds 1 juli 2013 zijn alle beroepskrachten die met jeugdigen werken verplicht de 

Meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Voor het 

voortgezet onderwijs biedt artikel 3a WVO hiervoor het wettelijk kader. 

Artikel 3a. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling  

1. Het bevoegd gezag of de natuurlijke persoon dan wel de rechtspersoon die een 

school in stand houdt die niet uit de openbare kas wordt bekostigd, stelt voor het 

personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe met signalen 

van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan en die er redelijkerwijs aan 

bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden. 

2. Onder huiselijk geweld wordt verstaan: huiselijk geweld als bedoeld in artikel 1.1.1 

van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.  

3. Onder kindermishandeling wordt verstaan: kindermishandeling als bedoeld in artikel 

1.1 van de Jeugdwet.  

4. Het bevoegd gezag of de natuurlijke persoon dan wel de rechtspersoon die een 

school in stand houdt die niet uit de openbare kas wordt bekostigd, bevordert de kennis 

en het gebruik van de meldcode. 

5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld uit welke 

elementen een meldcode in ieder geval bestaat. 

 

De praktijk  

Scholen zijn verantwoordelijk voor de implementatie van de Meldcode in de praktijk.  

Dat betekent inbedding in de zorgstructuur van de school, het doorlopen van de vijf 

verplichte stappen uit het Afwegingskader van de Meldcode en het bekend zijn van de 

code onder de medewerkers. 

De vijf verplichte stappen uit het Afwegingskader maken de medewerker duidelijk wat 

van hem wordt verwacht bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling en hoe 

men binnen de school op een verantwoorde wijze komt tot een besluit over het doen 

van een melding bij Veilig Thuis.  

Scholen zijn verplicht om de Meldcode en het Afwegingskader actief te hanteren en te 

implementeren in het beleid. De onderwijsinspectie ziet toe op naleving van de 

wettelijke vereisten: het beschikken over een Meldcode, de randvoorwaarden voor 

toepassing ervan en de feitelijke toepassing van de Meldcode. 

De school zorgt voor schriftelijke verslaglegging van genomen stappen, acties, 

gebeurtenissen en feiten. De school legt signalen vast, evenals de (uitkomsten van) 

gesprekken die over die signalen zijn gevoerd, de genomen stappen en de besluiten van 

de school. 

 

Afwegingskader  

Het Afwegingskader dat verplicht is voor het onderwijs en gevolg wordt door NUOVO is 

te vinden in bijlage 12B van het Veiligheidsplan. Het basisdocument dat hieraan ten 

grondslag ligt, en in opdracht van het Ministerie van VWS is opgesteld, is na te lezen op 

www.rijksoverheid.nl/documenten. 
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