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  Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld HZ 

 

Formulier interne rapportage 

 

 

 

1. Gegevens student 

 

 Naam 

 

 

 Studentnummer 

 

 

 Opleiding 

 

 

 Studieloopbaancoach 

 

 

 Studentdecaan 

 

 

2. In kaart brengen signalen  

 

 Beschrijving  

 

 

 Door wie   

 

 

 Wanneer gesignaleerd 

 

 

 Waardoor is de zorg over deze situatie 

of het vermoeden van 

kindermishandeling ontstaan? Bij wie? 

 

 Toename frequentie en intensiteit? 

 

 

 Contacten over deze signalen, zo ja, 

met wie en wanneer 

 

 

 Stappen/maatregelen genomen? Zo ja 

welke en wanneer 

 

 

 Wordt vermoeden gedeeld door 

anderen, zo ja, wie 

 

 

 Kindcheck 

Indien er kinderen zijn die van de 

student afhankelijk zijn: 

• Het aantal en de leeftijd van de 

kinderen. 

• Of de student de zorg voor de 

kinderen deelt met een (ex-) 

partner of met een andere 

volwassene.  

 

 

 In geval de docent geen contact heeft 

met kinderen van de betrokken 

student: 

vastleggen van eventuele (ouder-) 

signalen zoals lichamelijke of 

geestelijke conditie of andere 
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omstandigheden, die een bedreigeng 

kunnen vormen voor de veiligheid of 

ontwikkeling van de kinderen.  

 

3.  Eerdere acties 

 

 Welke acties, door wie, wanneer  

 

 

 Wat is reeds met student besproken, 

door wie, wanneer 

 

 

4. Collegiale consultatie/advies 

 

 Heeft collegiale consultatie 

plaatsgevonden, zo ja, met wie, 

wanneer 

 

 

 Resultaat collegiale consultatie 

 

 

 Advies Veilig Thuis ingewonnen?  

 

 

 Resultaat Advies Veilig Thuis  

 

 

5. Gesprek met student 

 

 Afstemmingsoverleg docent, OLC, AD, 

aandachtsfunctionaris huiselijk geweld:  

Wanneer, welke mogelijke acties, door 

wie, wie participeert in overleg met 

student, doel van gesprek, inhoud 

 

 

 

 Gesprek student: 

• Doel, beschrijving van 

vastgestelde feiten en 

waarnemingen 

• reactie student 

• interpretatie van hetgeen is 

gezien, gehoord en 

waargenomen. 

• Mogelijkheid om het signaal te 

delen met Veilig Thuis 

• Toelichting op privacy 

 

 

 Reactie van student 

 

 

 

 

 

 Als geen gesprek plaatsvindt: 

Om welke reden niet 
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6. Afweging van aard en ernst huiselijk geweld of kindermishandeling  

 

 Overleg docent, OLC, AD, 
aandachtsfunctionaris huiselijk geweld: 

Wanneer, resultaat afweging huiselijk 

geweld/kindermishandeling,al dan niet 

acute onveiligheid en/of structurele 

onveleigeheid, aanvullend overleg 

Veilig Thuis?  

 

 

 

 

7. Besluitvorming: organiseren hulp of melden 

 

 Indien hulp: welke hulp, wanneer, 

argumenten, afspraken met betrokkene 

over ketenpartners (waaronder Veilig 

Thuis) waarmee wordt samengewerkt, 

doelen, resultaten, monitoring 

resultaten en termijn waarop resultaten 

geevalueerd worden 

 

 

 

 Indien melding Veilig Thuis: datum 

melding, door wie, afstemming Veilig 

Thuis, inhoud advies (feiten en 

gebeurtenissen), informatie van 

derden, argumentatie, maatregelen die 

HZ kan verrichten om student en 

gezinsleden tegen het risico op huiselijk 

geweld of tegen mishandeling te 

beschermen.  

 

 

 

 Voorbereiding gesprek student: 

Wanneer, wie participeert, inhoud, 

acties resultaat 

 

 

 Gesprek met student danwel zijn ouder 

als student jonger is dan 16 jaar: 

reden van de voorgenomen melding, 

doel van de melding, reactie van 

student, overleg of en op welke wijze 

tegemoet zou kunnen worden gekomen 

aan bezwaren, bezwaren afwegen 

tegen noodzaak om student en of gezin 

te beschermen (inclusief aard en ernst 

van geweld) 

 

 

 

 Als geen gesprek plaatsvindt: 

Om welke reden niet 
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7. Follow up/vervolgstappen 

 

 Gesprek directeur, docent, 

aandachtsfunctionaris huiselijk geweld: 

Wanneer, evaluatie van melding, 

geconstateerde signalen en op welke 

wijze daarmee is omgegaan. 

Resultaat evt. acties/genomen 

maatregelen 

 

 

 

8. Eventuele nadere stappen 

 

 Beschrijving 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam docent:       Datum: 


