Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling HZ

Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences;
Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;
Gelet op het bepaalde in art. 1.21 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek;
Gehoord het medezeggenschapsorgaan;
Stelt de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling HZ vast.
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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling HZ

Artikel 1. definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
1.1
HZ: Stichting HZ University of Applied Sciences;
1.2
College van Bestuur: het college van bestuur van de HZ;
1.3
Student: de persoon die als student of extraneus staat ingeschreven bij de HZ in de zin van
titel 3 van hoofdstuk 7 WHW;
1.4
WHW: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
1.5
Huiselijk geweld: huiselijk geweld als bedoeld in art. 1, eerste lid onder k van de Wet
maatschappelijke ondersteuning (lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld of bedreiging
daarmee door iemand uit de huiselijke kring);
1.6
Kindermishandeling: kindermishandeling als bedoeld in art. 1 van de Wet op de jeugdzorg
(elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke,
psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de
minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief
opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de
minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel);
1.7
Meldcode: Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling HZ;
1.8
Kindcheck: gestandaardiseerde controle of een student verantwoordelijk is voor de
verzorging en opvoeding van een of meer minderjarigen, met het oog op de veiligheid
daarvan;
1.9
Docent: de persoon die als docent bij de HZ in dienst is, de persoon die voor de HZ als
docent werkzaamheden verricht en de persoon die op andere wijze betrokken is bij het
onderwijs aan studenten.
Artikel 2. algemeen
2.1
Elke docent is alert op signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling, waar een student
als slachtoffer, getuige of pleger (vermoedelijk) bij betrokken is.
2.2
Elke docent reageert adequaat op signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling.
2.3
Deze meldcode is niet van toepassing:
- op geweld gepleegd door een docent tegen een student;
- op mogelijk geweld gepleegd tussen studenten, tenzij deze studenten affectieve partners
zijn.
2.4
Bij signalen van huiselijk geweld wordt het stappenplan als omschreven in de artt. 3 tot en
met 7 van deze meldcode gevolgd.

stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling
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artikel 3. stap 1: in kaart brengen van signalen
3.1
De docent legt een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling en daarbij
behorende signalen, waar een student als slachtoffer, getuige of pleger bij betrokken is,
schriftelijk vast, evenals de contacten over deze signalen en de genomen stappen en
maatregelen.
3.2
Voor het vastleggen van signalen wordt gebruik gemaakt van het formulier (‘formulier interne
rapportage’, gehecht als bijlage 1 aan deze meldcode.
3.3
De docent verricht een Kindcheck als sprake is van minderjarigen die van de betrokken
student afhankelijk zijn. Hij inventariseert of aan de zorg van de betrokken student
minderjarige kinderen zijn toevertrouwd en of er omstandigheden zijn (waaronder de
medische conditie van de student) die een risico vormen op bedreiging in de ontwikkeling of
veiligheid van deze kinderen. Als sprake is van kinderen die van de student afhankelijk zijn,
wordt schriftelijk vastgelegd:
- 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.
3.4
In geval de docent geen contact heeft met kinderen van de betrokken student, legt de docent
eventuele (ouder-) signalen vast zoals de lichamelijke of geestelijke conditie of andere
omstandigheden, die een bedreiging kunnen vormen voor de veiligheid of ontwikkeling van
de kinderen die van de student afhankelijk zijn.
Artikel 4. stap 2: collegiale consultatie/deskundige
4.1
De docent brengt signalen die duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling ter kennis
van de opleidingscoördinator. In overleg tussen de docent, de opleidingscoördinator en de
betrokken academiedirecteur kan advies worden gevraagd aan het Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling, aan het Steunpunt Huiselijk Geweld en des nodig aan een deskundige op
het gebied van letselduiding.
4.2
Bij specifieke vormen van geweld, zoals eergerelateerd geweld, huwelijksdwang, seksueel
misbruik en vrouwelijke genitale verminking vraagt de docent in overleg met de
opleidingscoördinator en de academiedirecteur advies aan het Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk Geweld. In geval van (vermoedens van)
eergerelateerd geweld, hanteren de betrokkenen tevens de Factsheet De Meldcode bij
(vermoedens van) eergerelateerd geweld (Movisie, 2014), gehecht als bijlage 2 aan deze
meldcode.
4.3
De uitkomst van collegiale consultatie en/of advies wordt vastgelegd op het als bijlage 1 bij
dit reglement opgenomen formulier.
Artikel 5. stap 3: gesprek met student
5.1
De docent bespreekt signalen die duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling met de
student. Hij kan in dat kader, in overleg met de opleidingscoördinator en de
academiedirecteur, nader advies inwinnen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of
het Steunpunt Huiselijk Geweld.
5.2
De academiedirecteur bepaalt in overleg met de docent en de opleidingscoördinator welke
personen van de zijde van de HZ aan dit gesprek participeren.
5.3
In het gesprek wordt het doel ervan uitgelegd alsmede een beschrijving van de vastgestelde
feiten en waarnemingen. De student wordt uitgenodigd daarop te reageren.
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5.4
5.5

Na de reactie van de student wordt een interpretatie gegeven van hetgeen is gezien, gehoord
of waargenomen. In geval van vrouwelijke genitale verminking kan gebruik worden gemaakt
van de Verklaring tegen meisjesbesnijdenis 1.
Het gesprek met de student blijft achterwege (en er kan direct worden overgegaan tot een
melding) als:
- er concrete aanwijzingen zijn dat de veiligheid van de student, van de betrokken docent of
van een ander in geding is of zouden kunnen zijn;
- er redenen zijn te veronderstellen dat de student door de bespreking als bedoeld in dit
artikel het contact met de docent zal verbreken en de student daardoor niet voldoende
meer kan worden beschermd tegen mogelijk geweld.

Artikel 6. stap 4: afweging van aard en ernst huiselijk geweld of kindermishandeling/advies
6.1
De docent weegt, in overleg met de opleidingscoördinator en de academiedirecteur, het risico
op huiselijk geweld en kindermishandeling af op basis van signalen als bedoeld in art. 3,
eventueel extern advies als bedoeld in art. 4 en het gesprek met de student als bedoeld in
art. 5.
6.2
In geval van twijfel wordt advies ingewonnen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
of het Steunpunt Huiselijk Geweld.
Artikel 7. stap 5: besluitvorming: organiseren hulp of melden
7.1
De docent, de opleidingscoördinator en de academiedirecteur wegen af of de HZ de student
en zijn gezin redelijkerwijs voldoende kan beschermen tegen het risico van huiselijk geweld
of kindermishandeling. In het bevestigende geval wordt, voor zover dit redelijkerwijze van de
HZ kan worden verlangd, hulp georganiseerd en worden de effecten daarvan gemonitord.
7.2
In overleg tussen de docent, de opleidingscoördinator en de academiedirecteur vindt alsnog
een melding plaats indien het huiselijk geweld of de kindermishandling ondanks de getroffen
maatregelen niet eindigt dan wel als het geweld opnieuw een aanvang neemt.
7.3
In overleg tussen de docent, de opleidingscoördinator en de academiedirecteur vindt een
melding plaats, indien zij van oordeel zijn dat de HZ de student en zijn gezin niet voldoende
kunnen beschermen tegen het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling dan wel indien
zij twijfelen of voldoende bescherming daartegen kan worden geboden.
7.4
Bij de afweging of een melding gedaan wordt geeft de bescherming van de student en zijn
gezin de doorslag.
7.5
Eindverantwoordelijk voor het al dan niet doen van een melding is de academiedirecteur.
7.6
De melding wordt gedaan bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling resp. het
Steunpunt Huiselijk Geweld. In die melding wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de feiten
en gebeurtenissen en wordt afzonderlijk aangegeven welke informatie die gemeld wordt van
derden afkomstig is.
7.7.
In het kader van de melding vindt overleg plaats met het Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling resp. het Steunpunt Huiselijk Geweld omtrent hetgeen de HZ, binnen
redelijke grenzen, na de melding kan verrichten om de student en zijn gezinsleden tegen het
risico op huiselijk geweld of tegen mishandeling te beschermen.
7.8
De melding wordt altijd vooraf besproken met de student dan wel zijn ouder (als de student
jonger dan 16 jaar is). In dat gesprek komen de volgende elementen aan de orde:
- de reden waarom het voornemen bestaat een melding te doen en het doel van de melding;
Verklaring tegen meisjesbesnijdenis: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/kamerstukken/2009/11/27/verklaring-tegen-meisjesbesnijdenis%5B2%5D.html
1
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7.9

- een verzoek aan de student om een reactie;
- in geval van bezwaren van de student, overleg of en op welke wijze tegemoet zou kunnen
worden gekomen aan die bezwaren;
- als dat niet mogelijk is, de bezwaren afwegen tegen een noodzaak om de student en zijn
gezin te beschermen tegen geweld of kindermishandeling. In die afweging worden de aard
en de ernst van het geweld en de noodzaak om de student en zijn gezin door het doen van
een melding daartegen te beschermen betrokken;
Het gesprek als de als bedoeld in het vorige lid blijft achterwege als:
- er concrete aanwijzingen zijn dat de veiligheid van de student, van de betrokken docent, of
van een ander in geding is of zou kunnen zijn;
- er redenen zijn te veronderstellen dat de student daardoor het contact met de docent zou
kunnen verbreken.

overige bepalingen
Artikel 8. evaluatie en nazorg
De academiedirecteur neemt binnen een maand na het doen van een melding, dan wel het afzien
van een melding, contact op met de betrokken docent die huiselijk geweld of kindermishandeling
heeft gesignaleerd. Daarbij vindt een evaluatie plaats van de melding, de geconstateerde signalen
en op welke wijze daarmee is omgegaan.
Artikel 9. slotbepaling
9.1
Deze meldcode treedt in werking op 1 september 2014.
9.2
Deze meldcode wordt gepubliceerd op de website van de HZ.
9.3
Deze meldcode dient te worden aangehaald als “Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling HZ”.
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