
Route bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling 
======================================================================= 

 

 

       Stap 1: In kaart brengen van signalen 

 Observeer ( maximaal een maand) 

 Onderzoek naar onderbouwing 

 Gesprek met ouders: delen van de zorg 

Afwegingen  wel/geen gesprek: 

- veiligheid          - vluchtgedrag 

- verbreken contact    - escalatie 

geweld 

 

Stap 2: Collegiale consultatie  

 Consulteer interne en externe collega’s 

tijdens: 

 groepsbespreking  met I.B. 

 schoolmaatschappelijk werk 

 zorg adviesteam   

 Centrum voor Jeugd en Gezin 

 je eigen collega’s 

  Overleg met jeugdarts, school -

verpleegkundige ,de 

aandachtsfunctionaris  of andere 

betrokkenen, bijv. leerplichtambtenaar 

 Consulteer ook het Advies- en Meldpunt 

Kindermishandeling  (anoniem) 

 Overweeg  registratie  in de Verwijsindex 

Risicojongeren (Jeugd in Beeld) 

 

Stap 3: Gesprek met de ouders 

 Gesprek met de ouders: delen van de 

zorg Uitkomsten consultaties bespreken 

met ouders=signalen 

weergeven,feitelijke informatie 

 

 

 

Stap 4: Weeg de aard en de ernst van het 

huiselijk geweld of de kindermishandeling 

 Weeg risico, aard en ernst van de 

kindermishandeling of huiselijk geweld. 

( factoren draaglast / draagkracht) 

 

 

 

 

 

 

Stap 2 
Collegiale consultatie  

Stap 3 
Gesprek met de ouders 

                       Stap 4    
     Wegen aard en ernst   
      daarna keuze 5a/5b 

Stap 1 
In kaart brengen van signalen 

Stap 5a Hulp 
organiseren en 

effecten  

volgen 

Stap 5b 
Melden en 

bespreken 



Stap 5a: Hulp organiseren en effecten 

volgen 

 Bespreek uw zorgen met de ouders 

 Organiseer hulp voor ouders en leerling 

door te verwijzen naar Bureau 

Jeugdzorg 

 Monitor of ouders en leerling hulp krijgen 

 Volg de leerling  ( gedurende max.4 

maanden) 

 

 

 

Stap 5b: Melden en bespreken met de ouder 

 Bespreek met de ouders uw 

voorgenomen melding 

 Meld bij het Advies- en Meldpunt 

Kindermishandeling. Zij nemen het 

dossier over om  hulp te gaan 

organiseren 

 Bij crisis Raad voor Kinderbescherming 

of de politie  inschakelen ( aangifte 

volgens het wetboek van Strafrecht) 
 
 

              Stap 6 : De nazorg voor kind en leerkracht     
 
                  Er moeten afspraken gemaakt worden                                             
                  over                                            
                  de nazorg voor kind en de leerkracht die                                                                                                                                                                                                                             
met de meldcode gewerkt heeft                                                                                                                                                                                               
        

 
               Stap 6 
 
            De Nazorg 


