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Stappenplan Protocol Meldcode kindermishandeling in de thuissituatie. 
Wanneer het gaat om kindermishandeling in de thuissituatie (omgeving thuis) zijn de leerkracht 

en de IB-er hierbij betrokken.  

Gaat het om kindermishandeling in de schoolsetting dan zijn de leerkracht, vertrouwenspersoon 

en de IB-er erbij betrokken.  (zie protocol meldcode kindermishandeling in de schoolsetting) 

 

Stap 1: In kaart brengen van signalen door de leerkracht 

- leg signalen vast 

- leg (de uitkomsten van) de gesprekken die over de signalen zijn gevoerd vast. 

- leg genomen stappen / besluiten vast in het dossier. 

- De leerkracht laat de IB-er de signalen registreren in het webbased programma “Zorg voor  

   Jeugd”. 

- leg de gegevens die de signalen weerspreken ook vast.  

- beschrijf namen van bronnen (wie heeft wat vermeld) 

- laat het kind eventueel als aanvulling van de gegevens de “drie huizen” invullen.  

   Afhankelijk van de (ontwikkelings)leeftijd kan het kind woorden in de huizen schrijven of  

   erin tekenen (bijlage 1). 

 
Stap 2: Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het Advies-en Meldpunt 
Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk Geweld  
- leerkracht overlegt over de signalen met de IB-er noodzakelijk. 

- In samenspraak worden de reeds beschikbare gegevens geordend met behulp van de  

   LIRIK (bijlage 2).   

- Indien er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag dan wordt de IB-er ingeschakeld  

  om aan de hand van “Het Vlaggensysteem” (zie bijlage 3) de mate van seksueel  

  grensoverschrijdend gedrag in te schatten en te bekijken welke vervolgstappen  

  genomen kunnen worden: • Check de 6 criteria. 

    • Gebruik de normatieve lijst. 

    • Beoordeel met een gekleurde vlag. 

- IB-er vraagt binnen het ZAT  meer signalen bekend zijn bij andere instanties. 

- eventueel anoniem advies bij AMK of het Steunpunt Huiselijk Geweld inwinnen. 

- bij vermoeden van (dreigende) vrouwelijke genitale verminking of eergerelateerd zal  

   AMK  of het Steunpunt Huiselijk Geweld zich laten adviseren door het Landelijk  

  Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld dat als zelfstandige eenheid is ondergebracht  

  bij de politie Haaglanden.  

 

Stap 3: Gesprek met de ouders/het kind 
- Het gespreksmodel wordt gehanteerd tijdens het gesprek (zie bijlage 4) 

- Gesprek met ouders door leerkracht (en evt. IB-er) 

- In het gesprek gaat het er om dat:  - het doel van het gesprek wordt uitgelegd;  

     - de signalen (feiten) worden besproken;  

     - de ouders/kind worden uitgenodigd om daarop te  

        reageren;  

     - pas na deze reactie wordt gekomen tot een  

        interpretatie. 
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Gesprek met de ouder(s)  

- niet alleen als de ouders mogelijkerwijs betrokken zijn bij kindermishandeling, maar ook  

  als dit niet aan de orde is. Want de ouders behoren, zeker als zij het gezag uitoefenen, als  

  regel te worden geïnformeerd over wat er bij hun kind speelt.  

Géén gesprek met de ouders 

- wanneer de veiligheid van een van de betrokkenen in het geding zou kunnen komen. Zo is 

- als er goede redenen zijn om aan te nemen dat de ouders door het gesprek de contacten met  

  school zullen verbreken waardoor ze uit het zicht raken.  

 

Gesprek met kinderen  
- De leerkracht beoordeelt zelf of een gesprek zinvol en mogelijk is (evt. in overleg met de  

   IB-er of het AMK). 

- Is het kind nog geen 12 jaar oud, dan voert de IB-er het gesprek zoals hierboven beschreven  

  ook met de ouder(s) van het kind. Is het kind 12 jaar en nog geen 16 dan wordt het gesprek  

  gevoerd met het kind en/of met de ouder.  

NB: Het kan van belang zijn om een kind even alleen te spreken, zonder dat zijn ouders daarbij 

aanwezig zijn zodat het kind zich vrij kan uiten. Maar bij een uitnodiging aan een kind van 10 

jaar voor een gesprek met de jeugdarts ligt dit anders. Als uitgangspunt geldt dat de ouders 

hierover vooraf behoren te worden geïnformeerd. Maar in verband met de veiligheid van het 

kind, van de beroepskracht, of die van anderen, kan ook in deze sector worden besloten om toch 

een eerste gesprek met het kind te voeren zonder dat de ouders hierover van te voren worden 

geïnformeerd.  

- Is het vermoeden door het gesprek weggenomen, dan zijn de volgende stappen van het  

  stappenplan niet nodig.  

-Worden de zorgen over de signalen door het gesprek niet weggenomen, dan worden ook de  

  volgende stappen gezet.  

 
Stap 4: Wegen van het geweld of de kindermishandeling  
- Alle verkregen informatie is in de LIRIK weergegeven. 

- Alle verkregen informatie is indien van toepassing volgens “Het Vlaggensysteem”  

  beoordeeld. 

- De leerkracht weegt de verkregen informatie samen met de IB-er. 

- eventueel aanvullend advies inwinnen bij AMK of het Steunpunt Huiselijk Geweld.  

 
Stap 5: Beslissen: zelf hulp organiseren of melden  
- de IB-er komt, zo nodig ondersteund door deskundigen, tot een besluit: zelf hulp organiseren of  

  een melding doen.  

- hulp inschakelen: bijvoorbeeld inschakelen van een netwerk om het kind te beschermen. 

- melden bij AMK of in crisissituaties bij de politie of de Raad voor de kinderbescherming. 

- ouders en kind informeren over de melding, tenzij het gaat om situaties waarin de veiligheid  

  van een van de betrokkenen in het geding zou kunnen komen. Ook kan van een gesprek worden  

  afgezien als er goede redenen zijn om aan te nemen dat de contacten verbroken zullen worden,  

  waardoor het kind uit het zicht raakt.  
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Een melder kan ten opzichte van het gezin anoniem blijven als de melding:  

1. een bedreiging vormt of kan vormen voor de jeugdige, voor andere jeugdigen of voor de 

beroepskracht of zijn medewerkers; of  

2. de vertrouwensrelatie zou kunnen verstoren tussen de beroepskracht en het kind of het gezin.  

 
Inspanningen na de melding  
- blijf het kind of zijn gezinsleden beschermen en ondersteunen. Dit gebeurt in overleg met het  

  AMK of het Steunpunt Huiselijk Geweld om zo tot een gemeenschappelijke aanpak te komen.  

- Het AMK en het Steunpunt Huiselijk Geweld houden melders op de hoogte van de uitkomsten  

  van het onderzoek en van de acties die in gang worden gezet. 

 
Wettelijk meldrecht  
Voor vermoedens van kindermishandeling is het leerstuk van het conflict van plichten nog eens 

bevestigd in artikel 53 lid 3 van de Wet op de jeugdzorg dat een uitdrukkelijk meldrecht bevat. 

Iedere beroepskracht met een beroepsgeheim of een andere zwijgplicht heeft op basis van dit 

wettelijk meldrecht het recht om vermoedens van kindermishandeling, zo nodig zonder 

toestemming van het kind en/of de ouder, bij het Advies-en Meldpunt Kindermishandeling te 

melden. Daarnaast omvat het meldrecht het recht voor de beroepskracht om op verzoek van het 

Advies-en Meldpunt Kindermishandeling informatie over het kind en/of zijn ouders te 

verstrekken, eveneens zo nodig zonder toestemming van het kind en/of de ouder.  

 

 



5 

 

Bijlage 1: het “drie huizen model” 
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Bijlage 2: LIRIK 
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Bijlage 3: “Het Vlaggensysteem” 

 

Seksueel (grensoverschrijdend) gedrag: criteria en gekleurde vlaggen 

6 criteria om seksueel gedrag te duiden 

 

1. WEDERZIJDSE TOESTEMMING: 

- Was iedereen in staat om in volle bewustzijn in te stemmen? 

- Toestemming wordt door alle partijen gegeven. 

- Toestemming kan ook non-verbaal gegeven worden. 

- Toestemming kan ook in de loop van seksueel contact teruggetrokken worden. Met andere  

   woorden: wie A zegt hoeft niet B te zeggen. 

 

2. VRIJWILLIGHEID: 

- Is er sprake van enige vorm van dwang of manipulatie? 

 

3. GELIJKWAARDIGHEID: 

- In een seksuele relatie van twee aan elkaar gewaagde partners wordt de kans op  

  machtsmisbruik kleiner geacht. 

 

4. PASSEND BIJ DE LEEFTIJD OF ONTWIKKELING 

- Seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren volgt in grote lijnen eenzelfde  

  basispatroon, tempo kan wel verschillen. Patroon ontstaat deels door leren en ervaren binnen  

  relatief universeel stramien (binnen onze cultuur / maatschappij). 

- Soms loopt ontwikkelingspatroon anders. Dan criterium “ontwikkelingsadequaat”: er kan  

  bijv. een verschil zijn in kalenderleeftijd (of biologische leeftijd) en mentale leeftijd,  

  waardoor kind/jongere in de ogen van de buitenwereld onaangepast gedrag vertoont. 

- Normatieve lijst: seksueel gedrag dat bij min. 20% van kinderen en jongeren voorkomt  

  =>wordt belangrijk geacht voor seksuele ontwikkeling. Zien als richtlijn om dit criterium te  

  hanteren. Bij kinderen waar ontwikkeling anders verloopt: normatieve lijst als vertrekpunt,  

  en normen aanpassen aan mogelijkheden van de jongere. 

 

5. PASSEND BIJ DE CONTEXT 

- Regels kunnen verschillen naargelang de context. Bijv. school of thuis. 

- In een openbare ruimte gelden regels van ‘openbare zeden’. 

- Familiale context, subcultuur en cultuur (etnische, religieuze, culturele, persoonlijke  

  waarden en normen, enz.) waarin jongeren leven, beïnvloeden de mate waarin hun gedrag en  

  sociaal contact als acceptabel / OK beschouwd worden. Uit onderzoek blijkt bijv. dat  

  Amerikaanse en Nederlandse ouders het thema seksualiteit zeer verschillend opvatten. 

 

6. MET ZELFRESPECT 

- De jongere berokkent zichzelf geen schade (op fysiek, psychologisch, of sociaal vlak). 
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Continuüm van seksueel gedrag 

Groen gedrag Geel gedrag Rood gedrag Zwart gedrag 

Aanvaardbaar / 

gezond seksueel 

gedrag 

Licht 

grensoverschrijdend 

seksueel gedrag 

Ernstig 

grensoverschrijdend 

seksueel gedrag 

Zwaar 

grensoverschrijdend  

seksueel gedrag 

Accepteren en 

eventueel uitleggen. 

 

Begrenzen en 

alternatieven bieden, 

uitleggen. 

 

Verbieden, uitleggen en 

controleren, eventueel 

straf of interventie 

aankondigen. 

Verbieden, uitleggen, 

tussenkomen met straf 

of/en begeleiding. 

(eventueel) aangifte 

doen. 

 

Beoordelen van seksueel gedrag 

• Grensoverschrijding op één van de criteria is voldoende. 

• Mate van grensoverschrijding kleurt de vlag. 

• Herhaald gedrag: gradueel van rood naar zwart. 

• Urgentie vanaf rood gedrag. 

• Seksueel misbruik: gedrag waarbij aan een of meerdere van de eerste drie criteria niet wordt 

    voldaan (rood of zwart gedrag). 

 Groen Geel Rood Zwart 

Wederzijdse toestemming OK  + - OK - OK --OK 

Vrijwilligheid  OK + - OK - OK --OK 

Gelijkwaardigheid OK + - OK - OK --OK 

Leeftijds/ontwikkeling adequaat OK  + - OK - OK --OK 

Contextadequaat OK + - OK - OK --OK 

Zelfrespect OK + - OK - OK --OK 

 

Definitie 

•Seksueel grensoverschrijdend gedrag is seksueel gedrag dat op één van de criteria niet voldoet 

(schema: licht grijs). 

•Seksueel misbruik is seksueel gedrag (schema: donker grijs) 

 • Dat duidelijk zonder wederzijdse toestemming gebeurt. 

 • Niet vrijwillig is. 

 • Zonder gelijkwaardigheid tussen de partners gebeurt. 
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Bijlage 4: Gespreksmodel 

 

• Creëer of gebruik een ingang voor gesprek en benoem doel 

• Benoem de signalen en luister actief naar reactie 

• Verken het probleem en de dynamiek van geweld als daar sprake van is 

• Verken verder, bespreek de risico’s en hoe veiligheid kan worden vergroot 

• Neem standpunt in (geweld mag niet) 

• Lok verandertaal uit: ga in op actieve inzet en bevestig de ander. Maak gebruik van 

rechtstreekse vragen: - Wat vind u vervelend/zorgelijk aan deze situatie? 

    - Hoe wilt u het graag anders zien? 

    - Wat wilt u bereiken? 

    - Wat is voor u haalbaar? 

    - Welke steun heeft u nodig en van wie? 

• Verken mogelijkheden voor hulp 

• Maak afspraken over hoe nu verder? 

 

 

 

Tips: 

• Denk niet te snel dat je begrijpt wat de ander bedoelt: ben een “OEN”: Open, Eerlijk en 

Nieuwsgierig 

• Zet de ander aan tot nadenken over gedachtegang, overtuiging, gevoelens 

• Verwonder je, bevestig, moedig aan en ondersteun 

• Vat samen met het kernwoord van de ander en eindig met … “en verder…” 

• Geen: “maar”/ “waarom?”  

• Wel: “en?” en toen..”/ “hoe komt het dat?”, “wat maakt dat?” 
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Bijlage 5: 
 

Aanvullende uitleg Protocol Meldcode kindermishandeling in de thuissituatie. 

 

Stap 1: In kaart brengen van signalen  

Als een leerkracht signalen opvangt van kindermishandeling, wordt van hem gevraagd om deze 

signalen in kaart te brengen. De leerkracht beschrijft signalen zo feitelijk mogelijk. Worden ook 

hypothesen en veronderstellingen vastgelegd, vermeld dan uitdrukkelijk dat het gaat om een 

hypothese of veronderstelling. Maak een vervolgaantekening als een hypothese of 

veronderstelling later wordt bevestigd of ontkracht. Vermeld de bron als er informatie van 

derden wordt vastgelegd. Leg diagnoses alleen vast als ze zijn gesteld door een bevoegde 

beroepskracht. 

De leerkracht legt deze signalen vast, evenals (de uitkomsten van) de gesprekken die hij over de 

signalen voert, de stappen die hij zet en de besluiten die hij neemt. Ook de gegevens die de 

signalen weerspreken worden vastgelegd.  

De gegevens over de signalen en over de stappen die worden gezet worden in het dossier 

vastgelegd. De leerkracht laat daarnaast de IB-er de signalen registreren in het webbased 

programma “Zorg voor Jeugd”. 

Het “drie huizenmodel” is een werkwijze om kind(eren) door middel van een gesprek hun 

eigen visie en beleving te laten ‘vertellen’.  

Hierbij worden 3 invalshoeken in kaart gebracht:  - zorgen 

       - wat gaat er goed 

       - wat moet er gebeuren 

Het model biedt overzicht op geheel. Het maakt een gesprek met kinderen over ervaringen en 

belevingen makkelijker (voor het kind en de professional). Het overzicht wordt besproken met 

ouders/verzorgers. 

Betreffen de signalen kindermishandeling gepleegd door een leerkracht of medeleerling, 

meld de signalen dan bij de vertrouwenspersoon of de directie. In dat geval is dit 

stappenplan niet van toepassing.  

 

Stap 2: Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het Advies-en Meldpunt 

Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk Geweld  

De tweede stap is het overleg over de signalen. Om de signalen die in kaart zijn gebracht goed te 

kunnen duiden, is overleg met de IB-er noodzakelijk. 

In samenspraak worden de reeds beschikbare gegevens geordend met behulp van de LIRIK en 

eventueel “het vlaggensysteem”.   

Het Vlaggensysteem is een theoretisch onderbouwde en in de praktijk uitgeteste pedagogische 

interventie. Het systeem bevat een zestal criteria voor seksueel gezond én seksueel 

grensoverschrijdend gedrag.   
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Daarnaast wordt door de IB-er binnen het ZAT nagevraagd of er meer signalen bekend zijn bij 

andere instanties. 

Op basis van anonieme gegevens kan ook het Advies-en Meldpunt Kindermishandeling of het 

Steunpunt Huiselijk Geweld worden geraadpleegd. Bij een vermoeden van (dreigende) 

vrouwelijke genitale verminking of eergerelateerd geweld zal doorgaans een beroep moeten 

worden gedaan op specifieke expertise. 

Vermoedt het Advies-en Meldpunt Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk Geweld 

eermotieven achter het (dreigende) geweld dan kunnen zij zich onder andere over de 

veiligheidsrisico’s laten adviseren door het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd 

Geweld dat als zelfstandige eenheid is ondergebracht bij de politie Haaglanden.  

Stap 3: Gesprek met de ouders/het kind 

Na het collegiaal overleg, structurering van de reeds beschikbare gegevens (LIRIK) en eventueel 

het adviesgesprek met het Advies-en Meldpunt Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk 

Geweld, volgt een gesprek met de ouders. 

Vanwege de vertrouwensband met ouders en kind zal het gesprek in principe worden gedaan 

door de groepsleerkracht. Heeft een leerkracht behoefte aan ondersteuning bij deze stap, dan kan 

de IB-er bij het gesprek aansluiten.  

Omdat openheid een belangrijke grondhouding is, wordt in het stappenplan zo snel mogelijk 

contact gezocht met ouders om de signalen te bespreken. Soms zal het vermoeden door het 

gesprek worden weggenomen, dan zijn de volgende stappen van het stappenplan niet nodig. 

Worden de zorgen over de signalen door het gesprek niet weggenomen, dan worden ook de 

volgende stappen gezet.  

In het gesprek gaat het er om dat de leerkracht:  

1. het doel van het gesprek uitlegt;  

2. de signalen, dit wil zeggen de feiten die hij heeft vastgesteld en de waarnemingen die hij 

heeft gedaan, bespreekt;  

3. de ouders uitnodigt om daarop te reageren;  

4. en pas na deze reactie zo nodig komt tot een interpretatie van wat hij heeft gezien en gehoord 

en wat hem in reactie daarop verteld is.  

 

Géén gesprek met de ouders 

Het gaat om situaties waarin door het voeren van het gesprek de veiligheid van een van de 

betrokkenen in het geding zou kunnen komen. Zo is het denkbaar dat een leerkracht besluit om 

zijn vermoeden van seksueel misbruik of eergerelateerd geweld nog niet met de dader te 

bespreken omdat hij het risico aanwezig acht dat de dader zich, na dit gesprek, op het slachtoffer 

af zal reageren. Ook kan worden afgezien van een gesprek als er goede redenen zijn om aan te 

nemen dat de ouders daardoor de contacten met school zullen verbreken waardoor ze uit het 

zicht raken.  

Gesprek met kinderen  

Ook als een kind nog jong is, is het van belang dat de leerkracht het gesprek met het kind 

aangaat, tenzij dat vanwege zijn jeugdige leeftijd echt niet mogelijk of te belastend is. De 

leerkracht beoordeelt zelf of een gesprek zinvol en mogelijk is, in overleg met de IB-er of zo 

nodig met het Advies-en Meldpunt Kindermishandeling.  
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NB: Het kan van belang zijn om een kind even alleen te spreken, zonder dat zijn ouders daarbij 

aanwezig zijn zodat het kind zich vrij kan uiten. De leerkracht hanteert hiervoor de regels die op 

zijn eigen sector van toepassing zijn. Zo zal een leerkracht zonder veel omhaal gewoon een 

gesprek met een van zijn leerlingen aan kunnen knopen. Maar bij een uitnodiging aan een kind 

van 10 jaar voor een gesprek met de jeugdarts ligt dit anders. Als uitgangspunt geldt dat de 

ouders hierover vooraf behoren te worden geïnformeerd. Maar in verband met de veiligheid van 

het kind, van de beroepskracht, of die van anderen, kan ook in deze sector worden besloten om 

toch een eerste gesprek met het kind te voeren zonder dat de ouders hierover van te voren 

worden geïnformeerd.  

Gesprek met de ouder(s)  

Normaal gesproken zal er, als het om een minderjarige gaat, ook een gesprek over de signalen 

worden gevoerd met de ouder(s). Dit is niet alleen van belang als de ouders mogelijkerwijs 

betrokken zijn bij het huiselijk geweld of de mishandeling, maar ook als dit niet aan de orde is. 

Want de ouders behoren, zeker als zij het gezag uitoefenen, als regel te worden geïnformeerd 

over wat er bij hun kind speelt.  

NB: Een gesprek met (een van) de ouders kan achterwege blijven in verband met de veiligheid 

van het kind of die van anderen. Bijvoorbeeld als de leerkracht redenen heeft om aan te nemen 

dat hij het kind dan uit het oog zal verliezen omdat de ouders het kind van school zullen halen, of 

niet meer naar de kinderopvang zullen brengen, of dat het eergerelateerd geweld zal escaleren.  

Stap 4: Wegen van het geweld of de kindermishandeling  

Na de eerste drie stappen beschikt de leerkracht al over redelijk veel informatie: de 

beschrijving van de signalen die hij heeft vastgelegd, de uitkomsten van het gesprek met het de 

ouders en het advies van deskundigen. In stap 4 komt het er op aan dat de leerkracht deze 

informatie samen met de IB-er weegt. In deze stap wordt het risico op kindermishandeling 

inschat, evenals de aard en de ernst van dit geweld. Alle informatie is in de LIRIK 

weergegeven en wordt meegenomen in de weging. 

Vanzelfsprekend kan ook bij deze stap advies worden ingewonnen bij deskundigen zoals het 

Advies-en Meldpunt Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk Geweld.  

Stap 5: Beslissen: zelf hulp organiseren of melden  

Na de weging van stap 4 komt de IB-er, zo nodig ondersteund door deskundigen, tot een besluit: 

zelf hulp organiseren of een melding doen. Waar het bij deze afweging om gaat is dat de IB-er 

beoordeelt of zij zelf, gelet op haar competenties, verantwoordelijkheden en professionele 

grenzen, in voldoende mate effectieve hulp kan bieden of kan organiseren. In alle gevallen 

waarin zij meent dat dit niet of maar gedeeltelijk het geval is, doet zij een melding.  

Hulp organiseren en effecten volgen  

Meent de IB-er dat zij met haar organisatie het kind voldoende kan beschermen tegen het risico 

op kindermishandeling, bijvoorbeeld door het inschakelen van een netwerk, dan biedt of  

organiseert zij de hulp die daarvoor nodig is. Zij volgt de effecten van deze hulp en doet alsnog 

een melding als het geweld niet blijkt te stoppen of opnieuw oplaait.  
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Melden  

Meent de IB-er dat zij met haar organisatie niet in staat is om het kind voldoende te beschermen 

tegen het risico op kindermishandeling, dan doet zij een melding zodat de signalen nader kunnen 

worden onderzocht en acties in gang kunnen worden gezet die het kind en zijn gezinsleden 

voldoende beschermen.  

Het Advies-en Meldpunt Kindermishandeling doet na een melding onderzoek naar de signalen. 

Dit wil zeggen dat de medewerkers in gesprek gaan met de ouders en met beroepskrachten die 

met het kind te maken hebben. Op basis van de resultaten van dit onderzoek besluit men wat er 

moet gebeuren. Vaak zal vrijwillige hulp in gang worden gezet, maar het Advies-en Meldpunt 

kan ook beslissen om een melding te doen bij de Raad voor de Kinderbescherming en/of om 

aangifte van mishandeling te doen bij de politie.  

Het Steunpunt zal na een melding contact zoeken met het kind om te beoordelen welke hulp 

noodzakelijk is, om vervolgens deze hulp voor het slachtoffer en de pleger (in het kader van 

Wet tijdelijk huisverbod) te organiseren en hen daarvoor zo nodig te motiveren.  

 

Sluit in de melding aan bij de feiten  

Bij een melding dient de melder zoveel mogelijk zijn signalen te melden, dit wil zeggen de feiten 

en gebeurtenissen die zijn waargenomen. Meldt de melder ook feiten en gebeurtenissen die 

anderen hebben gezien of gehoord, dan moet hij deze ‘andere bron’ duidelijk in de melding 

noemen.  

‘Een melding is geen eindpunt. Het stappenplan geeft aan wat de IB-er, na zijn melding, kan 

doen om het kind of zijn gezinsleden te beschermen en te ondersteunen’  

Contact met het kind of zijn ouder(s) over de melding en de inspanning om toestemming voor 

de melding te krijgen  

Als hoofdregel geldt dat de IB-er, voordat zij een melding doet, contact zoekt met de ouders (en 

het kind) over de melding. Zij legt hen uit dat zij een melding wil doen, wat een melding voor 

hun betekent en wat het doel van de melding is. Vervolgens vraagt de orthpopedagoog de ouders 

(en het kind) om een reactie hierop. Laat het kind of/of zijn ouder(s) merken dat zij bezwaar 

hebben tegen de melding, dan gaat de IB-er over deze bezwaren met hen in gesprek en bekijkt zij 

hoe aan deze bezwaren tegemoet gekomen kan worden.  

Blijven de bezwaren desondanks overeind, dan maakt de IB-er een afweging. Zij weegt de 

aangevoerde bezwaren af tegen de noodzaak om het kind of een ander tegen het geweld of de 

mishandeling te beschermen door een melding te doen. Daarbij betrekt zij in ieder geval de aard 

en de ernst van het geweld en de noodzaak om het kind of een ander daartegen te beschermen.  

Op deze manier spant de IB-er zich in om toestemming van te krijgen. Alleen in die gevallen 

waarin dit niet lukt, ook niet nadat de IB-er in gesprek is gegaan over de bezwaren, komt het 

doen van een melding zonder toestemming in beeld.  

 

Positie van de jeugdige en zijn ouder(s)  



34 

 

Is het kind nog geen 12 jaar oud, dan voert de IB-er het gesprek zoals hierboven beschreven 

met de ouder(s) van het kind. Is het kind 12 jaar en nog geen 16 dan wordt het gesprek gevoerd 

met het kind en/of met de ouder.  

Melding zonder gesprek met het kind of zijn ouders  

In de instructie bij de vijfde stap wordt aangegeven in welke gevallen er kan worden afgezien 

van contacten met het kind (en of zijn ouders) over de melding. Het gaat om situaties waarin de 

veiligheid van een van de betrokkenen in het geding zou kunnen komen. Ook kan van een 

gesprek worden afgezien als er goede redenen zijn om aan te nemen dat de contacten met de IB-

er verbroken zullen worden, waardoor het kind uit het zicht raakt.  

Bekendmaken van de identiteit van de melder bij vermoedens van kindermishandeling  

Artikel 55 van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg geeft als hoofdregel dat de 

identiteit van de melder door het Advies-en Meldpunt Kindermishandeling aan het gezin 

bekend wordt gemaakt.  

Een melder kan echter ten opzichte van het gezin anoniem blijven als de melding:  

• een bedreiging vormt of kan vormen voor de jeugdige, voor andere jeugdigen of voor de 

beroepskracht of zijn medewerkers; of  

• de vertrouwensrelatie zou kunnen verstoren tussen de beroepskracht en het kind of het gezin.  

 

NB: Het Steunpunt Huiselijk Geweld kent (nog) geen specifieke regeling op dit punt. In het 

algemeen kan worden gezegd dat ook hier openheid over meldingen de hoofdregel is en dat, 

bij wijze van uitzondering, met name op grond van overwegingen in verband met de veiligheid 

de identiteit van de melder voor de betrokkenen kan worden afgeschermd.  

 

Inspanningen na de melding  
Een melding is geen eindpunt. Als een beroepskracht een melding doet, geeft het stappenplan 

daarom aan dat de beroepskracht (IB-er) in zijn contact met het Steunpunt Huiselijk Geweld of 

het Advies-en Meldpunt Kindermishandeling ook bespreekt wat hij zelf, na zijn melding, binnen 

de grenzen van zijn gebruikelijke taakuitoefening-kan doen om het kind of zijn gezinsleden te 

beschermen en te ondersteunen. Dit is uitdrukkelijk in stap 5 bij de melding opgenomen om 

duidelijk te maken dat de betrokkenheid van de beroepskracht bij het kind na de melding niet 

ophoudt. Van de beroepskracht wordt verwacht dat hij, naar de mate van zijn mogelijkheden, het 

kind blijft ondersteunen en beschermen. Uiteraard gebeurt dit in overleg met het Advies- en 

Meldpunt Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk Geweld om zo tot een 

gemeenschappelijke aanpak te komen.  

Het Advies-en Meldpunt Kindermishandeling en het Steunpunt Huiselijk Geweld houden 

melders op de hoogte van de uitkomsten van het onderzoek en van de acties die in gang worden 

gezet. 
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Verantwoordelijkheid van de organisaties om randvoorwaarden te scheppen voor een 

veilig werk-en meldklimaat  

Voor het signaleren en het zetten van de stappen zijn een goede implementatie van de code 

en een veilig werkklimaat noodzakelijk. Daarom werkt dit basismodel ook de 

verantwoordelijkheden van de organisaties nader uit. Het gaat dan met name om de 

implementatie van het stappenplan en om het scheppen van een veilig meldklimaat. Concreet 

moet worden gedacht aan:  

• het informeren van beroepskrachten en ouders over de meldcode die wordt gehanteerd en het  

     doel daarvan;  

• het aanbieden van voldoende en regelmatig terugkerende opleidingen en trainingen voor de 

 beroepskrachten;  

• het regelmatig evalueren van het gebruik van de meldcode op basis van de casuïstiek. Dit 

 draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van de meldcode en van de bewustwording 

 van de handelswijze van de professionals bij signalering van huiselijk geweld en 

 kindermishandeling.  

• het zorgen voor de beschikbaarheid van deskundigen die kunnen worden geraadpleegd;  

• het zicht houden op de effecten van de meldcode;  

• het maken van afspraken met de beroepskrachten (bijvoorbeeld de IB-er) op welke wijze zijn  

    organisatie hen zal ondersteunen als ouders/kinderen hen, in of buiten rechte, aanspreken op  

    het zetten van de stappen van de meldcode.  

 

Deze afspraken zijn belangrijk voor een veilig werk-en meldklimaat en maken de 

beroepskracht duidelijk dat het handelen volgens de code geen individuele keuze is maar 

(door de overheid opgelegd) beleid.  

Algemene zwijgplicht  
Iedere beroepskracht die individuele hulp, zorg, steun of een andere vorm van begeleiding biedt 

heeft een beroepsgeheim. Deze zwijgplicht, zoals het beroepsgeheim ook wel wordt genoemd, 

verplicht de beroepskracht om, kort gezegd, geen informatie over de betrokkene aan derden te 

verstrekken, tenzij de betrokkene hem daarvoor toestemming heeft gegeven.  

Doel van het beroepsgeheim is de drempel voor de toegang tot de hulpverlening zo laag mogelijk 

te maken en het kind/ouder het vertrouwen te geven dat hij vrijuit kan spreken. ‘Al met al is de 

omgang met het beroepsgeheim een vorm van evenwichtskunst: geheimhouding waar mogelijk, 

zorgvuldige doorbreking van het geheim waar nodig’  

De hierboven beschreven algemene zwijgplicht voor hulpverleners en begeleiders is niet 

specifiek opgenomen in een bepaalde wet, maar wordt afgeleid uit de privacy bepalingen uit het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (artikel 8) en uit 

de Grondwet (artikel 10). Deze bepalingen worden nog eens ondersteund door artikel 272 

Wetboek van Strafrecht dat een verbod bevat op het verbreken van geheimen die aan de 

beroepskracht zijn toevertrouwd.  
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Paradox van de geheimhoudingsplicht  
Er doet zich bij de omgang met de zwijgplicht een zekere paradox voor. De zwijgplicht is hét 

instrument bij uitstek om er voor te zorgen dat mensen naar de beroepskracht toe komen en ook 

bereid zijn om open over hun zorgen te spreken. Ze mogen er immers op vertrouwen dat hun 

verhaal niet zomaar elders terecht komt. Maar een te rigide omgang met het beroepsgeheim kan 

tot gevolg hebben dat een kind dat dringend hulp nodig heeft juist niet geholpen wordt omdat de 

beroepskracht meent dat hij vanwege zijn beroepsgeheim niet in mag grijpen. Al met al is de 

omgang met het beroepsgeheim een vorm van evenwichtskunst: geheimhouding waar mogelijk, 

zorgvuldige doorbreking van het geheim waar nodig. Het basismodel meldcode wil daarin een 

handreiking bieden voor zover het gaat om signalen van huiselijk geweld of 

kindermishandeling.  

 

Vragen van toestemming  
Bij het verstrekken van gegevens van een kind/ouder aan een ander, dus ook bij het doen van 

een melding aan het Advies-en Meldpunt Kindermishandeling of aan het Steunpunt Huiselijk 

Geweld, geldt als hoofdregel dat de beroepskracht zich inspant om toestemming voor zijn 

melding te krijgen. Het basismodel schetst daarvoor de werkwijze. Wanneer toestemming is 

verkregen, dan kan een melding worden gedaan. Weigert de ouder/het kind ondanks de 

inspanning van de beroepskracht zijn toestemming, dan houdt het niet op maar maakt de 

beroepskracht een nieuwe afweging, zie volgende paragraaf.  

NB: Van het vragen van toestemming kan worden afgezien in verband met de veiligheid van 

het kind, van de beroepskracht of die van anderen.  

 

Conflict van plichten  

De plicht om te zwijgen vanwege het beroepsgeheim botst met de plicht om het kind te helpen 

juist door met een ander over hem te spreken. Het gaat dan altijd om een kind dat zich in een 

ernstige situatie bevindt en die alleen kan worden geholpen door een ander bij de aanpak te 

betrekken.  

In de (tucht)rechtspraak wordt in geval van een conflict van plichten erkend dat een 

beroepskracht ook zonder toestemming van de ouder/het kind over hem mag spreken. Uiteraard 

moet een dergelijk besluit om de zwijgplicht te doorbreken zorgvuldig worden genomen.  

Beantwoording van de volgende vijf vragen leidt doorgaans tot een zorgvuldige besluitvorming:  

1. Kan ik door te spreken zwaarwegende belangen van ouders of van hun kinderen 

 behartigen?  

2. Is er een andere mogelijkheid om ditzelfde doel te bereiken zonder dat ik mijn 

 beroepsgeheim hoef te verbreken?  

3. Waarom is het niet mogelijk om toestemming te vragen of te krijgen voor het  bespreken van  

     zijn situatie met iemand die hem kan helpen?  

4. Zijn de belangen van het kind die ik wil dienen met mijn spreken zo zwaar dat deze naar 

 mijn oordeel opwegen tegen de belangen die het kind/de ouder heeft bij mijn zwijgen?  

5. Als ik besluit om te spreken aan wie moet ik dan welke informatie verstrekken zodat het 

 geweld of de mishandeling effectief kan worden aangepakt?  
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NB: Voor een zorgvuldige besluitvorming is het noodzakelijk dat de beroepskracht (IB-er) de 

situatie, voordat hij zijn besluit neemt, bespreekt met een deskundige collega en zo nodig ook (op 

basis van anonieme gegevens) advies vraagt aan het Advies-en Meldpunt Kindermishandeling of 

het Steunpunt Huiselijk Geweld.  

Beoordeling van een besluit over het doorbreken van het beroepsgeheim  
Zou achteraf een toetsende organisatie gevraagd worden om een oordeel te geven over het 

optreden van de IB-er/leerkracht, dan wordt vooral de zorgvuldigheid beoordeeld waarmee het 

besluit om de verstandhouding te verbreken tot stand is gekomen. Daarbij wordt onder andere 

gelet op:  

• collegiale consultatie;  

• raadpleging van het Steunpunt Huiselijk Geweld of het Advies-en Meldpunt 

 Kindermishandeling;  

• aanwezigheid van voldoende relevante feiten of signalen en zorgvuldige  

 verzameling van deze feiten en signalen;  

• zorgvuldige en concrete afweging van belangen;  

• de contacten die er met het kind/de ouders zijn geweest over de melding.  

 

Als hulpmiddel bij de besluitvorming over het verbreken van de geheimhoudingsplicht en het 

doen van een melding, wordt verwezen naar de website van de privacy helpdesk van het 

Ministerie van Justitie, www.huiselijkgeweld.nl/cgi-bin/ beroepsgeheim.cgi  

NB: Het is, ook in verband met de toetsbaarheid van het besluit achteraf, belangrijk om een 

besluit over een melding zonder toestemming zorgvuldig vast te leggen. Niet alleen de melding 

dient te worden vastgelegd, ook de belangen die zijn afgewogen en de personen die van te voren 

over het besluit zijn geraadpleegd.  

Wettelijk meldrecht  

Voor vermoedens van kindermishandeling is het leerstuk van het conflict van plichten nog eens 

bevestigd in artikel 53 lid 3 van de Wet op de jeugdzorg dat een uitdrukkelijk meldrecht bevat. 

Iedere beroepskracht met een beroepsgeheim of een andere zwijgplicht heeft op basis van dit 

wettelijk meldrecht het recht om vermoedens van kindermishandeling, zo nodig zonder 

toestemming van het kind en/of de ouder, bij het Advies-en Meldpunt Kindermishandeling te 

melden. Daarnaast omvat het meldrecht het recht voor de beroepskracht om op verzoek van het 

Advies-en Meldpunt Kindermishandeling informatie over het kind en/of zijn ouders te 

verstrekken, eveneens zo nodig zonder toestemming van het kind en/of de ouder.  

 


