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VOOR OUDERS/(MEDE)VERZORGERS

veiligthuisnoordoostgelderland.nl

In deze routekaart leest u wat Veilig Thuis doet wanneer school  

een melding gedaan heeft bij Veilig Thuis.



DE ROUTE

School heeft zorgen om een leerling en bespreekt dit met ouders. Een school is verplicht zich te 

houden aan de meldcode 1 huiselijk geweld en kindermishandeling 2  als zij zich zorgen maken 

over een gezin. Dit is vastgelegd in de Wet Meldcode. Door het volgen van deze meldcode besluit  

de school om een melding te doen bij Veilig Thuis 3

1  De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan waarin 

staat hoe bijvoorbeeld een school moet omgaan met het signaleren en melden van 

(vermoedens) van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zie ook www.rijksoverheid.

nl, onderwerp: meldcode.

2  Kindermishandeling is een verzamelnaam. Onder kindermishandeling verstaan we 

elk gedrag van een volwassene waardoor een kind schade kan oplopen, lichamelijk 

of psychisch. Dat gedrag kan bewust of onbewust zijn en het kan actief zijn (een kind 

iets aandoen) of passief (iets nalaten te doen). Wanneer kinderen getuige zijn van 

huiselijk geweld is er sprake van kindermishandeling.

School neemt vervolgens contact op met Veilig Thuis. De zorgen worden besproken en  

Veilig Thuis neemt de melding aan.

3  Veilig Thuis is het Advies- en Meldpunt voor iedereen, die met huiselijk geweld en/

of kindermishandeling te maken heeft. Als je zorgen maakt over iemand als burger of 

als professional kun je terecht bij Veilig Thuis. Veilg Thuis heeft de wettelijke taak de 

melding te beoordelen en actie te ondernemen om de veiligheid in een gezin te borgen.
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Werkwijze Veilig Thuis
1   Veilig Thuis registreert de melding en gaat na of het gezin al bekend is bij Veilig Thuis 

en wie het gezag heeft over de kinderen. Veilig Thuis maakt een inschatting van de 

veiligheid en bepaalt de urgentie. 

2   Met ouders wordt contact gezocht en een huisbezoek afgesproken. Tijdens dit 

huisbezoek wordt de melding besproken en wat de ouders/(mede)opvoeders van de 

situatie vinden. Veilig Thuis bespreekt ook in dit eerste gesprek wat er nodig is om 

de situatie snel veilig te maken. Daarvoor wordt, indien nodig, een veiligheidsplan 

gemaakt. Eventueel worden betrokken hulpverleners 4 hiervoor ingeschakeld. 

   Wanneer ouders gescheiden zijn en een gezamenlijk gesprek niet mogelijk is, wordt er 

met beide ouders apart gesproken.

  

     Om een goed beeld te krijgen van een situatie wordt er door Veilig Thuis ook contact 

gezocht met andere betrokken personen/organisaties, die het gezin kennen. Daarnaast 

wil Veilig Thuis altijd de kinderen zien en worden er met kinderen vanaf 4 jaar een 

gesprek(je) gevoerd. Meestal vindt dat gesprek plaats op school.

4     Veilig Thuis onderzoekt de melding. Veilig Thuis verwijst door naar 

hulpverlening. Veilig Thuis verleent zelf geen hulpverlening.
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Kijk voor informatie over 

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

op de website. Daar vind je ook

meer informatie over je rechten,

privacy en klachten.

3   Vervolgens bespreekt Veilig Thuis met de ouders/(mede)opvoeders de uitkomsten van 

de verzamelde informatie en welk vervolgtraject Veilig Thuis nodig vindt. 

Veilig Thuis stelt daarvoor in overleg met ouders/(mede)opvoeders veiligheidsvoorwaarden om 

er voor te zorgen dat het weer veilig wordt in een gezin. Veilig Thuis draagt deze voorwaarden 

over aan een organisatie zoals het wijkteam of het Centrum voor Jeugd en Gezin. Zij gaan 

dan met ouders/(mede)opvoeders in gesprek welke ondersteuning ingezet gaat worden om de 

gezinssituatie te verbeteren. Veilig Thuis sluit het dossier en monitort 5 gedurende een jaar. 

5  Veilig Thuis neemt na 3 maanden en vervolgens na 9 maanden contact met ouders  

en hun hulpverleners op. Veilig Thuis noemt dit monitoren. Er wordt dan uitgevraagd  

of de gezins- situatie verbeterd is. Wanneer dit niet het geval is wordt besproken  

of er andere afspraken gemaakt moeten worden.


