De meldcode
route bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Stap 0
Ik signaleer

Stap 1
In kaart brengen van signalen

Stap 2
Collegiale consultatie en vragen
AMK

Stap 3
Gesprek met de ouders

Stap 4
Wegen aard en ernst

Stap 5a
Hulp
organiseren en
effecten
volgen

Stap 5b
Melden en
bespreken

Stap 5c
Evalueer

Stap 0: ik signaleer
a. Je signaleert: er ontstaat een vermoeden dat er iets aan de
hand is
b. Je doet navraag bij leerling en ouders over wat je hebt
opgemerkt
c. Je informeert je duo/partner en/of collega binnen de
klassensituatie

Stap 1: in kaart brengen van signalen
a. Je overlegt met je collega’s binnen de klassensituatie
b. Je observeert
c. Je maakt zelf aantekeningen van wat je ziet of hoort en
wanneer dat gebeurt

Stap 2: Collegiale consultatie en raadplegen Advies- en
Meldpunt Kindermishandeling
a. Je consulteert orthopedagoog/leidinggevende
b. Ortho/leidinggevende consulteert DeelZorgTeam
c. DZT consulteert zonodig revalidatiearts
d. DZT consulteert AMK

Stap 3: Gesprek met de ouder
a. DZT organiseert een gesprek met de ouders met als doel: delen
van de zorg

Stap 4: Weeg de aard en de ernst van het huiselijk geweld of
de kindermishandeling
a. De CVB weegt risico, aard en ernst van het huiselijk geweld of
de kindermishandeling. De CVB vraagt het AMK hierover een
oordeel te geven.

Stap 5a: Hulp organiseren en effecten volgen
a. De CVB organiseert gesprek over de zorgen met de ouders/
jongere
b. De CVB organiseert hulp door ouders en leerling door te
verwijzen naar Bureau Jeugdzorg
c. Monitor of ouders en het kind hulp krijgen
d. Volg het kind
Stap 5b: Melden en bespreken met de ouder
a. De CVB bespreekt met de ouders de voorgenomen melding
b. De CVB meldt bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
Stap 5c: Evalueer
a. De CVB organiseert de evaluatie van het proces
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