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Instellingbesluit
Het College van Bestuur van Hogeschool Viaa te Zwolle, overwegende













dat Hogeschool Viaa verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van het onderwijs aan en de begeleiding
van zijn studenten en dat deze verantwoordelijkheid ook aan de orde is in geval van dienstverlening of
begeleiding van studenten die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld of
kindermishandeling;
dat van alle medewerkers van Hogeschool Viaa op basis van deze verantwoordelijkheid wordt verwacht
dat zij in alle contacten met studenten attent zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of
kindermishandeling en dat zij effectief reageren op deze signalen;
dat Hogeschool Viaa een meldcode wenst vast te stellen, zodat zijn medewerkers weten welke stappen
van hen worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
dat onder huiselijk geweld wordt verstaan: (dreigen met) geweld, op enigerlei locatie, door iemand uit de
huiselijke kring, waarbij onder geweld wordt verstaan: de fysieke, seksuele of psychische aantasting van de
persoonlijke integriteit van het slachtoffer, daaronder ook begrepen ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld. Tot de huiselijke kring van het slachtoffer behoren: (ex) partners, gezinsleden,
familieleden en huisgenoten;
dat onder kindermishandeling wordt verstaan: iedere vorm van een 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, daaronder ook begrepen eer-gerelateerd geweld en
vrouwelijke genitale verminking;
dat onder medewerker in deze code wordt verstaan: iedere persoon die aan Hogeschool Viaa werkzaam is
of voor Hogeschool Viaa werkzaamheden uitvoert en die in dit verband aan studenten van Hogeschool
Viaa onderwijs, begeleiding of een andere wijze van ondersteuning of zorg biedt;
dat onder student in deze code wordt verstaan: iedere persoon die aan Hogeschool Viaa als student(e)
staat ingeschreven.

in aanmerking nemende
 de Wet op het Hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (art. 1.21);
 de Wet bescherming persoonsgegevens;
 de Wet op de jeugdzorg;
 de Wet maatschappelijke ondersteuning;
 het privacyreglement van Hogeschool Viaa
stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vast.
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Toelichting: relevantie van de meldcode voor Hogeschool Viaa
Inleiding
Sinds 1 juli 2013 is Hogeschool Viaa, net als alle andere Nederlandse onderwijsinstellingen, wettelijk verplicht
een meldcode te hanteren voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Het doel van de meldcode is de
ondersteuning van beroepskrachten in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
In deel 4 van het Basismodel huiselijk geweld en kindermishandeling reikt de overheid een voorbeeld van een
meldcode aan. Dit voorbeeld is gebruikt om een meldcode voor Hogeschool Viaa te ontwikkelen.

Kindermishandeling en Hogeschool Viaa
Kindermishandeling is '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'.
(Wet op Jeugdzorg1). Kindermishandeling wordt ook wel onderverdeeld in vijf vormen: lichamelijke
mishandeling, lichamelijke verwaarlozing, psychische mishandeling, psychische verwaarlozing en seksueel
misbruik.2
Op 1 oktober 2013 stonden bij Hogeschool Viaa 1622 studenten ingeschreven, waarvan 136 onder de 18 jaar.
Dit is 10% van de 1354 voltijd studenten (268 studenten zijn deeltijdstudenten). Deze minderjarige studenten
waren vertegenwoordigd in de onderstaande opleidingsroute/-varianten:
aantal
minderjarigen
37
11
16

grootte
opleidingsvariant
335
26
207

percentage

opleidingsroute/-variant

11,0%
42,3%
7,7%

25

227

11,0%

5
39
3

56
347
35

8,9%
11,2%%
8,6%

HBO-V Voltijd + Duaal (alle routes)
Keuzejaar
MWD Voltijd /Social Work M
Voltijd
SPH Voltijd / Social Work S Voltijd /
SPH Flexibel
PABO ODS
PABO Voltijd
GPW Voltijd

Volgens een studie van de VU3 zou zo’n 37% van alle Nederlandse scholieren tot veertien jaar ooit
slachtoffer zijn geweest van kindermishandeling. Hierbij gaat het om mishandeling die ernstige tot zeer
ernstige feiten en omstandigheden’ die ‘aanzienlijke lichamelijke en/of geestelijke schade tot gevolg
kunnen hebben.’ Hoewel dit percentage niet één-op-één kan worden vertaald naar de studentenpopulatie
van Hogeschool Viaa, is het evident dat ook onder onze studenten én/of hun jongere broers en zussen
kindermishandeling voorkomt.

Huiselijk geweld en Hogeschool Viaa
Onder Huiselijk geweld wordt verstaan: (dreigen met) geweld, op enigerlei locatie, door iemand uit de
huiselijke kring, waarbij onder geweld wordt verstaan: de fysieke, seksuele of psychische aantasting van de
persoonlijke integriteit van het slachtoffer, daaronder ook begrepen ouderenmishandeling en eergerelateerd

1

Wet op Jeugdzorg, artikel 1.1.1, geldend op 29 oktober 2013.
http://www.kindermishandeling.nl, geraadpleegd op 29 oktober 2013
3
Francien Lamers-Winkelman, Wim Slot, Bas Bijl en Anke Vijlbrief, Scholieren Over Mishandeling [SOM];
Resultaten van een landelijk onderzoek naar de omvang van kindermishandeling onder leerlingen van het
voortgezet onderwijs, VU Amsterdam en PI Research, Amsterdam/Duivendrecht, januari 2007, [Den Haag:]
WODC, 2007.1
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geweld. Tot de huiselijke kring van het slachtoffer behoren: (ex) partners, gezinsleden, familieleden en
huisgenoten.4
Uit het factsheet van Movisie van mei 2011:
“Ruim 9% van de Nederlandse bevolking was de afgelopen vijf jaar slachtoffer van huiselijk geweld. In
bijna 75% van de gevallen van ernstig huiselijk geweld gaat het om lichamelijk geweld (65%) en seksueel
geweld (8%) (Van der Veen & Bogaerts, 2010, p. 13 en 14). Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat
45% van alle vrouwen en mannen tussen de achttien en zeventig jaar ooit slachtoffer is geweest van
huiselijk geweld, als kind, partner of ouder. Daarvan was 10% wekelijks slachtoffer. 10% is aangeraakt met
ongewenste seksuele bedoelingen, 8% is gedwongen tot seksuele handelingen en 4% is verkracht (van Dijk,
Flight, Oppenhuis & Duesmann, 1997).”
De meeste slachtoffers van huiselijk geweld vallen in de leeftijdscategorie 10-25 jaar en vrouwen zijn vaker
slachtoffer dan mannen. Deze twee kenmerken zijn ook belangrijke kenmerken van de studentenpopulatie
van Hogeschool Viaa.

Huiselijk geweld en kindermishandeling in orthodox-protestante kring
In het onderzoeksverslag ‘Mantel der liefde” 5 van een quickscan naar geweld in orthodox-protestante
gemeenschappen spreekt Movisie van mogelijke ‘schadelijke traditionele praktijken’. Hoewel er geen harde
cijfers beschikbaar over de prevalentie van huiselijke geweld en kindermishandeling binnen orthodoxprotestantse gemeenschappen, spelen er in deze kringen wel thema’s die met name de relatie tussen ouders
en kinderen onder druk kunnen zetten. In de quickscan worden deze thema’s voornamelijk ter sprake gebracht
tijdens interviews met hulpverleners, onderzoekers en vertegenwoordigers van een reformatorische
jongerenorganisatie, maar er wordt ook gerefereerd aan literatuur. Zo stelt onderzoek van Attema dat door het
taboe op echtscheiding in christelijke kringen, partnergeweld langer door kan gaan. Verder ervaren
respondenten dat er binnen het christelijk geloof weinig kan worden gesproken over seksualiteit. Hierdoor kan
er ook moeilijk gepraat worden wanneer er sprake is van seksueel geweld of misbruik, maar ook wanneer
seksueel gedrag niet voldoet aan de normen en waarden van de gemeenschap. Denk aan ongewenste
zwangerschappen, seks voor het huwelijk of homoseksualiteit. Verder blijken problemen in gezinnen soms
binnen de kerk worden opgelost. Dat kan leiden tot een constructieve oplossing, maar kan er ook voor zorgen
dat problemen ‘onder de hoed blijven’.
Movisie onderscheidt de volgende risicofactoren als het gaat om geweld binnen orthodox-protestante
gezinnen:
 communicatie: volgens de geïnterviewden is er in een deel van de orthodox-protestante gezinnen sprake
van een grote geslotenheid. Daardoor zijn belangrijke zaken soms onbespreekbaar, wat ertoe kan leiden
dat meningsverschillen met geweld of door de uitoefening van druk worden beslecht;
 het veel voorkomend drank- en drugsgebruik onder jongeren is moeilijk bespreekbaar, maar kan ook
geweld in de hand werken;
 grote gezinnen kunnen (emotionele) verwaarlozing van kinderen met zich meebrengen. Soms zijn de
moeders overbelast;
 sommige daders rechtvaardigen hun gedrag met een beroep op de bijbel (bijvoorbeeld Spreuken 13,24:
Wie zijn roede spaart, haat zijn zoon; maar wie hem liefheeft, tuchtigt hem reeds vroeg).
 door traditionele rolpatronen kan er sprake zijn van een sterke gezinshiërarchie. Mannen kunnen zich
hierdoor dwingend opstellen ten opzichte van vrouw en kinderen. Ook krijgen puberkinderen vaak weinig
ruimte om te experimenteren.
 het belang van gehoorzaamheid in de opvoeding maakt de positie van een slachtoffer van huiselijk geweld
zwak, en maakt het voor de dader moeilijk om toe te geven.
Een aantal factoren maakt het bovendien moeilijk voor slachtoffers om hun ervaringen aan te kaarten:
 het praten over geweld binnen gezinnen wordt al snel gezien als ‘vuile was buiten hangen’;

4
5

Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De mantel der liefde, Movisie, Utrecht: 2012
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de kans bestaat dat men uit de gemeenschap wordt buitengesloten. Dit kan gelden voor het slachtoffer,
maar ook voor de dader. Vanwege die laatste consequentie kan een slachtoffer uit loyaliteit besluiten te
zwijgen;
men is bang voor een slechte naam voor zichzelf, de dader of het hele gezin;

De volgende zaken scheppen ruimte om het geweld in stand te houden:
 een verbod op scheiden;
 opnieuw, de vuile was wordt niet buiten gehangen: slachtoffers verraden hun gezin of ouders niet;
 de schuldcultuur rondom seksualiteit, en dan met name incest.
De keerzijde van een aantal bovengenoemde factoren is er trouwens ook. Deze zogenoemde beschermende
factoren kunnen juist bijdragen aan het voorkomen van geweld:
 sociale steun;
 normbesef;
 warmte in gezinnen;
 weinig scheidingen.
De gevolgen voor slachtoffers van geweld binnen orthodox-protestantse zijn niet alleen fysiek of emotioneel.
Volgens de geïnterviewden komt buitensluiting in deze kringen bovengemiddeld vaak voor. Dit kan betrekking
hebben op het gezin waar iemand uit komt (de ouders breken met het kind), maar ook de kerkelijke
gemeenschap kan maatregelen treffen die buitensluiten, bijvoorbeeld door iemand na een scheiding uit te
sluiten van het Avondmaal. Ook kan slachtofferschap geloofsvragen oproepen, bijvoorbeeld waarom God niet
ingreep tijdens het gebeurde.
Vertaling naar Hogeschool Viaa
Movisie concludeert dat kerken en gemeenschappen heel verschillend omgaan met huiselijk geweld. Dit
betekent voor de situatie van Hogeschool Viaa dat er geen algemene uitspraak kan worden gedaan over de
manier waarop in de sociale omgeving van onze studenten wordt gereageerd op huiselijk geweld en
kindermishandeling. Toch kan het goed zijn wanneer medewerkers het bovenstaande in hun achterhoofd
houden, wanneer zij over deze onderwerpen met studenten het gesprek aangaan.
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Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
Hoe te handelen in noodsituaties
Handelswijze
Bij signalen die wijzen op acuut en zodanig ernstig geweld dat een student daartegen onmiddellijk moet
worden beschermd, meldt de medewerker dit onverwijld bij zijn directeur van de academie. Deze kan besluiten
de aandachtsfunctionaris in te schakelen. Deze vraagt onmiddellijk advies aan het Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling of aan het Steunpunt Huiselijk Geweld.
Komt men daar, op basis van de signalen, tot het oordeel dat onmiddellijke actie is geboden, dan doet de
aandachtsfunctionaris een melding, zo nodig in hetzelfde gesprek. De noodzakelijke acties kunnen dan op korte
termijn in gang worden gezet. In noodsituaties kan de aandachtsfunctionaris ook contact zoeken met de Raad
voor de Kinderbescherming of met de crisisdienst van het Bureau Jeugdzorg en/of de politie vragen om hulp te
bieden.
Wanneer de directeur van de academie niet aanwezig is, gaat de medewerker naar een lid van het MT van de
betreffende opleiding.
Wanneer niemand van het MT aanwezig is, gaat de medewerker naar de voorzitter van het College van
Bestuur.
De directeur van de academie meldt zowel gesprek als melding bij het College van Bestuur in een
geanonimiseerde rapportage.
Noch de medewerker, noch de directie of een lid van het MT organiseren zelfstandig en eigenmachtig enige
vorm van hulp bij signalen die wijzen op acuut en zodanig ernstig geweld dat een student daartegen
onmiddellijk moet worden beschermd.
NB:
in verband met de privacy van de betreffende student doen de betrokken medewerkers over het
incident geen enkele mededeling aan anderen dan de genoemde personen in dit document
Stappenplan
Zie volgende pagina.
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• medewerker signaleert noodsituatie
signalering

• medewerker meldt bij directeur van de academie
overleg

aandachts-

• directeur van de academie en medewerker vragen advies bij
aandachtsfunctionaris

functionaris

melding

CvB

vervolg

evaluatie

• aandachtsfunctionaris vraagt advies bij AMK of SHG
• eventueel wordt direct melding gedaan

• directeur van de academie informeert CvB d.m.v.
geanonimiseerde rapportage

• directeur van de academie stelt vervolgstappen vast m.b.t.
zorgtraject rondom student in overleg met relevante
personen (SLB-er/mentor/coördinator)

• directeur van de academie, aandachtsfunctionaris,
medewerker en evt. coördinator evalueren binnen 4 weken
• het incident
• de genomen vervolgstappen
• de (werking van de) meldcode
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Stappenplan voor alle medewerkers van Hogeschool Viaa bij signalen van huiselijk geweld en
kindermishandeling
Dit stappenplan is van toepassing bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling bij zowel
minderjarige als volwassen studenten van Hogeschool Viaa.
In onderstaande gevallen is dit stappenplan niet van toepassing:

Voelt een student of medewerker zich onheus bejegend door een Viaa-medewerker, dan is de Regeling
Ongewenst gedrag van Hogeschool Viaa van toepassing. Deze is onder andere te vinden op de website van
Hogeschool Viaa, http://www.viaa.nl.

Betreffen de signalen huiselijk geweld of kindermishandeling gepleegd door een medewerker van
Hogeschool Viaa binnen zijn of haar eigen gezin, dan kan dit anoniem gemeld worden bij het Algemeen
Meldpunt Kindermishandling of het Steunpunt Huiselijk geweld.

Betreffen de signalen een zedendelict, psychisch of lichamelijk geweld of andere strafbare feiten gepleegd
door een medewerker van Hogeschool Viaa jegens een student of collega, dan is de Regeling Ongewesnt
gedrag van Hogeschool Viaa van toepassing. Deze stelt de betreffende student zowel mondeling als
schriftelijk een klacht in te dienen bij één van de vertrouwenspersonen van Hogeschool Viaa.
Bij een zedenmisdrijf, gepleegd door een medewerker van Hogeschool Viaa jegens een minderjarige
student geldt een aangifte- en meldplicht. Bij incidenten met meerderjarige slachtoffers zal de
vertrouwenspersoon en/of het instellingsbestuur het slachtoffer adviseren een melding of aangifte te
doen.

Betreffen de signalen een zedendelict, psychisch of lichamelijk geweld of andere strafbare feiten gepleegd
door een student van Hogeschool Viaa jegens een student of collega, dan is de Regeling Ongewenst gedrag
van Hogeschool Viaa van toepassing. Deze stelt de betreffende student of medewerker zowel mondeling
als schriftelijk een klacht in te dienen bij één van de vertrouwenspersonen van Hogeschool Viaa.
Bij een zedenmisdrijf, gepleegd door een meerderjarige student van Hogeschool Viaa jegens een andere,
minderjarige student geldt een aangifte- en meldplicht. Bij incidenten met meerderjarige slachtoffers zal
de vertrouwenspersoon en/of het instellingsbestuur het slachtoffer adviseren een melding of aangifte te
doen.
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Stap 1: In kaart brengen van signalen
Als een beroepskracht signalen opvangt van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt van hem gevraagd
om deze signalen in kaart te brengen. Hij legt deze signalen vast, evenals de uitkomsten van de gesprekken die
hij over deze signalen voert, de stappen die hij zet en de besluiten die hij neemt.6
Breng de signalen die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling bevestigen of ontkrachten in
kaart en leg deze kort schriftelijk vast. Leg ook de contacten over de signalen kort schriftelijk vast, evenals de
stappen die worden gezet en de besluiten die worden genomen.
Beschrijf de signalen zo feitelijk mogelijk. Worden ook hypothesen en veronderstellingen vastgelegd, vermeld
dan uitdrukkelijk dat het gaat om een hypothese of veronderstelling. Maak een vervolgaantekening als een
hypothese of veronderstelling later wordt bevestigd of ontkracht. Vermeld de bron als er informatie van
derden wordt vastgelegd. Leg diagnoses alleen vast als ze zijn gesteld door een bevoegde beroepskracht, zoals
een arts.
Raadpleeg indien nodig de signalenkaart, bijvoorbeeld die van Steunpunt huiselijk geweld: http://www.shg.nl/pages/ik_ben_professional.html, of op de website van Kadera.

Stap 2: Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen aandachtsfunctionaris
De tweede stap is het overleg over de signalen. Om de signalen die in kaart gebracht zijn goed te kunnen duiden
is overleg met een deskundige collega nodig. Te denken valt aan de aandachtsfunctionaris huiselijk geweld of
kindermishandeling binnen de eigen organisatie. Zo kan op basis van anonieme gegevens daarnaast ook het
AMK(kinderen) of het SHG (volwassenen) worden geraadpleegd. Bij een vermoeden van (dreigende) vrouwelijke
genitale verminking of eergerelateerd geweld zal doorgaans een beroep moeten worden gedaan op specifieke
expertise.
Bespreek de signalen met de betreffende jaar-, fase- of opleidingscoördinator. Samen kunnen jullie besluiten
de aandachtsfunctionaris te consulteren. De aandachtsfunctionaris vraagt zo nodig anoniem advies aan het
Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of aan het Steunpunt Huiselijk Geweld.
De coördinator en de aandachtsfunctionaris brengen samen de directeur van de academie op de hoogte van de
signalen en het eventueel ingewonnen advies. Met behulp van het formulier Intern overleg en melding kan
gerapporteerd worden. Ook kunnen hier vervolgstappen in worden vastgelegd.

Stap 3: Gesprek met de student
Na het collegiaal overleg en eventueel het adviesgesprek met het AMK of het SHG door de
aandachtsfunctionaris volgt een gesprek met de student. Er wordt in deze stap zo snel mogelijk contact
opgenomen met de student om de signalen te bespreken. Soms zal het vermoeden door het gesprek worden
weggenomen. Worden de zorgen over de signalen door het gesprek niet weggenomen, dan worden ook de
volgende stappen gezet.
Wanneer de student ouder is dan 16 jaar is instemming of toestemming van de jongere zelf nodig.
Wanneer de student jonger is dan 16 jaar, is toestemming van de ouders vereist (conform de
WGBO). Maar in verband met de veiligheid van het kind, van de medewerker, of die van anderen, kan
worden besloten om een eerste gesprek te voeren zonder dat de ouders hierover van te voren worden
geïnformeerd. De medewerker overlegt hierover altijd vooraf met een deskundige collega en/of met het
Advies– en Meldpunt Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk Geweld.
Bespreek de signalen met de student. Besluit in overleg (medewerker, coördinator, aandachtsfunctionaris en
directeur van de academie) wie het gesprek met de student aangaat. Het gesprek kan door meerdere mensen
worden gevoerd, of door iemand die de student niet kent, zoals de aandachtsfunctionaris. Is verdere
ondersteuning nodig bij het voorbereiden of het voeren van het gesprek met de student, dan raadpleegt de
aandachtsfunctionaris eventueel het Advies-en Meldpunt Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk
Geweld.
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De toelichting op de stappen is steeds overgenomen uit het GGZ Boekje Meldcode huiselijk geweld
9

Tips voor gesprek met jongeren7:
 Zorg voor een rustige plaats en voldoende tijd
 Benoem concreet wat je bij de jongere waarneemt/hebt waargenomen en vraag daarover te vertellen
 Geef aan dat je niet geheim kan houden wat de jongere vertelt, wanneer dit niet veilig is voor de jongere
zelf of voor anderen. Leg uit dat als dit het geval is, je dit direct benoemt en dat je de jongere zoveel
mogelijk betrekt bij de te nemen vervolgstappen
 Vraag de jongere wat hij/zij zelf wil
 Spreek waardering uit dat de jongere over zijn situatie heeft verteld en benoem dat je je kunt voorstellen
dat dat niet makkelijk is
 Sluit het gesprek af met een luchtig onderwerp, bijvoorbeeld interesses, plannen voor het weekend etc.
Inhoud van het gesprek
Leg de student het doel uit van het gesprek.
1. beschrijf de feiten die u hebt vastgesteld en de waarnemingen die u hebt gedaan;
2. nodig de student uit om een reactie hierop te geven;
3. kom pas na deze reactie zo nodig en zo mogelijk met een interpretatie van hetgeen u hebt gezien, gehoord
en waargenomen. In geval van vrouwelijke genitale verminking kunt u daarbij de Verklaring tegen
meisjesbesnijdenis gebruiken.
Het doen van een melding door de aandachtsfunctionaris zonder dat de signalen zijn besproken met de
student, is alleen mogelijk als:
 de veiligheid van de student, die van u zelf, of die van een ander in het geding is;


als u goede redenen hebt om te veronderstellen dat de student door dit gesprek het contact met u zal
verbreken.

Stap 4: Weeg de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling
Deze stap vraagt van de beroepskracht dat hij het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling inschat
evenals de aard en ernst van dit geweld. Beschikt de organisatie of beroepsgroep over een
risicotaxatieinstrument, dan gebruikt de beroepskracht dit instrument bij zijn weging. Vanzelfsprekend kan ook
bij deze stap advies worden ingewonnen bij deskundigen zoals de aandachtsfunctionaris, het zorg- en
adviesteam, het AMK of het SHG.
De directeur, aandachtsfunctionaris, coördinator en medewerker wegen op basis van de signalen, van het
ingewonnen advies en van het gesprek met de student het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling. Zij
wegen eveneens de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Samen besluiten zij of
de aandachtsfunctionaris een melding zal doen bij het AMK of SHG.

Stap 5: Beslissen over melden
Waar het bij deze afweging om gaat, is dat de beroepskracht beoordeelt of hijzelf - gelet op zijn competenties,
zijn verantwoordelijkheden en zijn professionele grenzen- in voldoende mate effectieve hulp kan bieden of kan
organiseren. In alle gevallen waarin hij meent dat dit niet of maar gedeeltelijk het geval is, doet hij een melding.
Overleg wie de melding zal bespreken met de student. Voer vervolgens het gesprek met de student:
1. Leg uit waarom u van plan bent een melding te gaan doen en wat het doel daarvan is;
2. Vraag de student uitdrukkelijk om een reactie;
3. In geval van bezwaren van de student, overleg op welke wijze u tegemoet kunt komen aan deze bezwaren;
4. Is dat niet mogelijk, weeg de bezwaren dan af tegen de noodzaak om uw student of zijn gezinslid te
beschermen tegen het geweld of de kindermishandeling. Betrek in uw afweging de aard en de ernst van
het geweld en de noodzaak om de student of zijn gezinslid door het doen van een melding daartegen te
beschermen;
5. Het gesprek met de student kan de directeur van de academie en de aandachtsfunctionaris er toe doen
besluiten om van melding af te zien. Doe een melding indien naar uw oordeel de bescherming van de
student of zijn gezinslid de doorslag moet geven.
Van contacten met de student en/of een eventuele ouder kunt u afzien:
7

Uit het Handelingsprotocol voor Voortgezet Onderwjs,
http://www.handelingsprotocol.nl/component/content/article/59?start=5.
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de veiligheid van de student, die van u zelf, of die van een ander in het geding is;



als u goede redenen hebt om te veronderstellen dat de student door dit gesprek het contact met u zal
verbreken.

Besluit tot melden
De aandachtsfunctionaris in overleg en onder verantwoordelijkheid van de betreffende academiedirecteur
meldt het vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling bij het Steunpunt Huiselijk Geweld of bij het
Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.
Melding door de aandachtsfunctionaris:
 sluit bij de melding zoveel mogelijk aan bij feiten en gebeurtenissen en geef duidelijk aan indien de
informatie die u meldt (ook) van anderen afkomstig is;


overleg met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk Geweld wat de
hogeschool na de melding, binnen de grenzen van de gebruikelijke werkzaamheden, nog kan doen om de
student en zijn gezinsleden tegen het risico op huiselijk geweld of op mishandeling te beschermen.
De directeur van de academie licht het College van Bestuur in door middel van een geanonimiseerde
rapportage.

Evaluatie en nazorg
De directeur van de academie neemt binnen een maand contact op met de medewerker die huiselijk geweld of
kindermishandeling signaleren. Met hem en alle overige betrokkenen wordt de melding, deze meldcode en de
bijbehorende protocollen geëvalueerd.
Er wordt tevens aan de betrokkenen teruggekoppeld welke stappen er zijn gezet en of er hulpverlening is
ingeschakeld.
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Interne en externe contactpersonen en nazorgmogelijkheden
Aandachtsfunctionaris
Dhr. Willem Koning, Coördinator en docent maatschappelijk werk & dienstverlening
telefoon 038-4255571
H308, w.koning@viaa.nl
Decanen
Wanneer studenten studievertraging oplopen, kunnen zij terecht bij de studentendecaan:
Coos de Koning-Bomhof

Ruud Mes

Academie Health Care, Academie Social Work en Theologie
telefoon 038-4255525
H314, c.dekoning@viaa.nl
Educatieve Academie
telefoon 038-425501
C113, r.mes@viaa.nl

Huisarts en psychisch zorg
Voor fysieke en psychische zorg wordt allereerst doorverwezen naar de huisarts. Deze kan verwijzen naar de
benodigde hulpverleners of instellingen. Daarnaast worden verwezen naar verschillende telefonische en online
loketten waar anonieme hulp wordt geboden.
Studentenpastoraat
Wanneer een student worstelt met zijn of haar ervaringen, kan worden doorverwezen naar de studentenpastor
binnen het Viaa- gebouw, Marjan Schutte-Bultman. Haar werkplek bevindt zich in het Viaa-gebouw (H102), tel.
038-4255542, http://studentenpastoraatzwolle.nl. Het studentenpastoraat is begrensd in zijn mogelijkheden.
Wanneer een student intensieve begeleiding nodig heeft, wordt verwezen naar de huisarts.
Vertrouwenspersonen
Wanneer niet alleen sprake is van thuisproblematiek, maar ook van een situatie van onveiligheid binnen
Hogeschool Viaa kunnen de vertrouwenspersonen worden ingeschakeld. De vertrouwenspersonen zijn het
aanspreekpunt bij (seksuele) intimidatie, agressie en discriminatie binnen Hogeschool Viaa.
De interne vertrouwenspersonen zijn Tanja van der Vinne en Henk Grit.
Henk Grit
Tanja van der Vinne

h.grit@viaa.nl
t.vandervinne@viaa.nl.

C201
C219

038-4255611
038-4255610

Giti Bán is de externe vertrouwenspersoon van Hogeschool Viaa, telefoon 06 2505 1610, g.ban@aps.nl.
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Belangrijke adressen
Noodsituatie
In geval van een noodsituatie met een minderjarige kan gebeld worden met de afdeling Centrale Aanmelding
van Bureau Jeugdzorg Overijssel, tel. 088– 8567800 (lokaal tarief). Er kan advies worden gevraagd, een melding
worden gedaan of namens de betrokkene worden gebeld.






Aandachtsfunctionaris Hogeschool Viaa
Dhr. Willem Koning, Coördinator en docent maatschappelijk werk & dienstverlening
telefoon 038-4255571
H308, w.koning@viaa.nl
wijkagent Assendorp, dhr. Jan Witte
telefoon 06–51843676
e-mail jan.witte@ijsselland.politie.nl
twitter @wa_Zwolle04
Overige adresgegevens
Landelijk Advies-en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)
http://www.amk-nederland.nl/
Alle AMKs zijn bereikbaar via het landelijke telefoonnummer: 0900-1231230
(€ 0,05/minuut). Er wordt automatisch doorgeschakeld naar het AMK in de regio.



Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Regio IJssel-Vecht
Burgemeester Drijbersingel 39, 8021 JB , Zwolle
Postbus 568, 8000 AN Zwolle
Telefoon: 038-851 48 00
Fax 038–851 48 01
amk@bjzo.nl
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 09.00 - 17.00 uur.



Steunpunt Huiselijk Geweld Regio IJsselland en Hattem
www.s-hg.nl
telefoon: 0900 1 26 26 26 (€ 0,05/minuut)



Kadera aanpak huiselijk geweld
www.kadera.nl
Postbus 1058, 8001 BB Zwolle
telefoon: 0900 - 433 33 33
e-mailadres: info@kadera.nl



Raad voor de Kinderbescherming
www.rvdk.nl
Locatie Zwolle:
Bezoekadres
Assendorperdijk 1, 8012 EG Zwolle
telefoon: 038–455 43 00
fax: 038– 455 43 01



Bureau Jeugdzorg Overijssel
www.bjzo.nl
Regio IJssel-Vecht
Burgermeester Drijbersingel 39,
Postbus 568, 8000 AN Zwolle
crisisdienst: 088- 8567800 (lokaal tarief)
telefoon: 038-8514800
fax: 038-8514801
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e-mail: info@bjzo.nl


Politie Zwolle (Centrum/Zuid)
Luttekestraat 35
8011 LP Zwolle
openingstijden: ma, di, vr van 10.00-17.00u
telefoon 0900–8844 (wel politie, geen spoed)
telefoon 112 (in geval van nood)



Slachtofferhulp Nederland
www.slachtofferhulp.nl
Pallas Athenedreef 27
Postbus 14208
3508 SH Utrecht
Tel. 030-2340116 (niet voor hulpvragen)
email info@slachtofferhulp.nl
0900-0101 (lokaal tarief)



GGD Jeugdgezondheidszorg
www.ggdijsselland.nl
Regio IJsselland
Zeven Alleetjes 1
8011 CV Zwolle
Tel. 038 – 428 14 28
Fax 038 – 428 14 00
Email info@ggdijsselland.nl



Sensoor Oost-Nederland
www.sensoor.nl
telefonische hulp: 038 - 426 89 99
hulp via e-mail: hulp@sensoor.nl
Ook bereikbaar via chat



Juridisch Loket
telefoon: 0900-8020
Het Juridisch Loket is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00
uur tot 20.00 uur.
Overige adresgegevens
Website van Ministerie VWS over huiselijk geweld
Kadera Meldcode Overijssel
Signalenkaart Steunpunt huiselijk geweld
Handelingsprotocol Voortgezet Onderwijs

http://www.huiselijkgeweld.nl
http://www.meldcodeoverijssel.nl/
http://www.s-hg.nl/pages/ik_ben_professional.html
http://vo.handelingsprotocol.nl/
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Bijlage: formulier intern overleg en rapportage melding
Beschrijf de gegevens zo zorgvuldig en objectief mogelijk.
Naam student:
Klas:

Aanwezig bij
overleg:

A. De situatie
Bij wie is de zorg om huiselijk geweld/kindermishandeling ontstaan? Wat was de aanleiding?

Beschrijf de signalen

Sinds wanneer worden de signalen opgemerkt, en door wie?

Wordt het vermoeden gedeeld met anderen? Zo ja, met wie en waardoor?
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Hoe vaak en wanneer komen de signalen voor? Nemen de signalen toe in intensiteit of aantal?

B. Eerdere acties
Wat is er tot nu toe al gedaan? Door wie?

Wat is er al met de student besproken? Door wie?

C. Actieplan en gesprek met student
Wat moet er nu worden gedaan? Beschrijf door wie, hoe, wanneer en met welk doel?

Welke vragen moeten worden gesteld in het gesprek met de betreffende student?

D. Terugkoppeling
Beschrijf hoe bevindingen worden teruggekoppeld: hoe, door wie, wanneer?
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E. Resultaten acties tijdens terugkoppeling
Beschrijf per actie bij C. of deze uitgevoerd is, hoe het gegaan is en wat de uitkomsten zijn.

F. Besluit melding
Wordt er een melding gedaan bij AMK of SHG? Leg uit waarom wel/niet.
Indien er gemeld wordt: beschrijf de melding.

G. Vervolgstappen
Beschrijf hoe wordt opgevolgd, door wie en wanneer

Dit formulier is ingevuld door:

Zwolle, ….-....-………
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