
 

 
LMC Handelingsprotocol Meldcode 

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling – versie 2018 –                 

Naam van de school: HPC Rotterdam          Datum:24-5-2018 

Stappen 
 

Fases Wat te doen Wie Datum 

Stap 1 Breng signalen in kaart 

(zie: Map Meldcode - 
checklist blz 19 

Signaleren van – of vermoeden van 

kindermishandeling of huiselijk geweld. Dit kan door 
iedereen! 

Mentoren, leraren  

Stap 1a 
 

Logboek LVS Magister 
aanmaken 

In LVS Magister – Logboeknotitie “aanmelding 
zorgverlening” invullen**  

– noteer en formuleer zakelijk en zorgvuldig  

In LVS Magister – de sociale kaart invullen 
Autoriseer alleen leden IZO en de mentor 
 

Aandachtfunctionaris / 
Zorgcoördinator  

 

 

Stap 1b 
 

Overleg met intern 
deskundige 

Bespreek signalen met de aandachtsfunctionaris en 
bespreek plan van aanpak en de volgende stap) 
 

SMW en Schoolpsycholoog   

Stap 2 Acuut onveilig Ja, direct contact opnemen met de politie 
 
Nee, 

Zorgcoördinator/ 
Teamleider  

 

Collegiale consultatie / vraag 

intern advies aan 

 

De aandachtsfunctionaris roept het IZO en/of 

Crisisteam bij elkaar 

 

Aandachtfunctionaris / 

Zorgcoördinator  

 

 

Vraag advies extern bij 
 

Veilig thuis, AMK en/of ASHG Aandachtfunctionaris / 
Zorgcoördinator  
 

 

Logboek consequent invullen 
 

Maak van elke actie ( gesprek, overleg, onderzoek 
enz.) een verslag in het logboek van LVS Magister 
 

Aandachtfunctionaris / 
Zorgcoördinator  
 

 

Stap 2a Plan van aanpak maken 
 

Maak afspraken wie wat wanneer gaat doen en leg dit 
vast 

Aandachtfunctionaris / 
Zorgcoördinator  

 

 

Logboek consequent invullen Plan van aanpak in LVS Magister als notitie 
downloaden 

Autoriseer het IZO en de mentor 
 

Aandachtfunctionaris / 
Zorgcoördinator  

 
 
 

 

Stap 3 
 

Bespreek uw zorgen  
 

met de leerling 
met de ouders 

Aandachtfunctionaris / 
Zorgcoördinator  
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vervolg  
 

Stap 3 

  

Fases Wat te doen Wie Datum 
Gesprek niet mogelijk 
 
 
 

i.v.m. veiligheid / gevaar voor  leerling en /of ouders 
of uw zelf 
Maak dan direct melding bij AMK en/of ASHG 

Aandachtsfunct./zorgcoördinator 
Directie. 

 

Logboek consequent invullen 
 
 
 

Maak van elke actie ( gesprek, overleg, onderzoek 
enz.) een verslag in het logboek van LVS Magister 
Autoriseer alleen leden IZO + de mentor 

Aandachtfunctionaris / 
Zorgcoördinator  
 

 

Plan van aanpak /  

gesprek voorbereiden 
 
 
 
 
 

Leg het doel uit van het gesprek 

Beschrijf feiten en waarnemingen 
Nodig uit tot reageren 
Kijk naar reactie, interpreteer daarna 
Vat gesprek samen. 
Is de boodschap overgekomen? 
 

Aandachtfunctionaris / 

Zorgcoördinator  
 

 

Logboek consequent invullen 
 
 

Maak van elke actie (gesprek, overleg, onderzoek 
enz.) een verslag in het Logboek van Magister 

Aandachtfunctionaris / 
Zorgcoördinator  
 

 

Stap 4 Weeg aard, ernst van risico 
op kindermishandeling of 

huiselijk geweld 

 

Weeg / onderzoek;  
neem beslissing op basis van informatie uit signalen, 

advies en gesprek met leerling en/of ouders 

Aandachtfunctionaris / 
Zorgcoördinator  

 

 

Stap 5 Beslissen / melden (ernstige 
vermoedens) van 
kindermishandeling of 
huiselijk geweld bij het AMK 

of het ASHG 
 
 

Gesprek met de ouders  
 

Aandachtfunctionaris / 
Zorgcoördinator  
 

 

Melden bij Veilig thuis, AMK of het ASHG Aandachtfunctionaris / 
Zorgcoördinator  
 

 

 
Melden in SISA 

 

Aandachtfunctionaris / 
Zorgcoördinator  

 

 

Logboek consequent invullen 
 

Maak van elke actie (gesprek, overleg, onderzoek 
enz.) een verslag in het Logboek van LVS Magister  

Autoriseer alleen leden IZO + de mentor 
 

Aandachtfunctionaris / 
Zorgcoördinator  

 

 

Stap 6 Blijf de situatie volgen 
 

Blijf de leerling volgen Aandachtfunctionaris / 
Zorgcoördinator en mentor 
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 Fases Wat te doen Wie Datum 
 Logboek LVS Magister 

invullen 
 

Zonodig contact opnemen met AMK 
Maak van elke actie (gesprek, overleg, onderzoek 
enz.) een verslag in het Logboek van LVS Magister  
Autoriseer alleen leden IZO + de mentor 
 

Aandachtfunctionaris / 
Zorgcoördinator, mentor 
 

 

Stap 7 Evaluatie Evalueren van het proces, naleving privacy, kwaliteit 

en zorgvuldig handelen medewerkers 
 
Plan van aanpak doorspreken en mogelijk bijstellen 
 

Aandachtfunctionaris / 

Zorgcoördinator  
en het IZO 

 

Stap 8 Nazorg Nazorg voor alle betrokkenen, stil hier bij stil en neem 

er de tijd voor – aandachtspunt tijdens het IZO 
 

Aandachtfunctionaris / 

Zorgcoördinator  
en het IZO 

 

 

**  LVS Magister – Logboek – kopje Aanmelding zorgverlening – vul het formulier Aanmelding Zorgverlening digitaal in – 

download het bij document als bijlage 
 LVS Magister - vervolg actie(s) noteren: open de notitie in Magister en het reeds eerder ingevulde formulier 

Aanmelding zorgverlening en noteer de nieuwe acties, verslagen etc. 
Sla op onder een nieuwe datum! Zo kan je in één formulier blijven werken 
 

Intern Zorgoverleg (IZO) kan bestaan uit de volgende functionarissen: 
- de zorgcoördinator, teamleider(s), leerjaarcoördinator(en), SMW, leerlingbegeleider, 

counselor, schooloudercontactpersoon en de schoolloopbaancoach 
 

Klachtenprocedure voor ouders: verwijs de ouders naar de ambtelijk secretaris van het LMC 
 
 

 
 


