Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Het College van Bestuur van de Marnix Academie,
Overwegende
 dat de Marnix Academie verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de
dienstverlening aan haar studenten en dat deze verantwoordelijkheid zeker ook aan de
orde is in geval van dienstverlening aan studenten die (vermoedelijk) te maken hebben
met huiselijk geweld of kindermishandeling;
 dat van de medewerkers die werkzaam zijn bij de Marnix Academie 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 de Marnix Academie een meldcode wenst vast te stellen zodat medewerkers die
binnen de Marnix Academie werkzaam zijn weten welke stappen van hen worden
verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
 dat de Marnix Academie in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de medewerkers bij
deze stappen ondersteunt;
 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 eer-gerelateerd 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 Vertrouwenspersoon in deze code wordt verstaan: de persoon die door het
College van Bestuur is benoemd tot Vertrouwenspersoon en die in dit verband aan
studenten van de organisatie zorg, begeleiding, onderwijs of een andere wijze van
ondersteuning biedt;
 dat onder student in deze code wordt verstaan: degene die is ingeschreven voor het
volgen van onderwijs bij de Marnix Academie op basis van een inschrijving als student,
extraneus of contractant.
 dat onder 'deskundige persoon in geval van kindermishandeling en huiselijk geweld' in
deze code wordt verstaan: de medewerker van de Marnix Academie, die door het
College van Bestuur is belast met de taak om in geval van kindermishandeling en
huiselijk geweld van of door een student volgens de stappen van de Meldcode te
handelen (verder te noemen ‘deskundige persoon’).
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dat een minderjarige student slachtoffer van kindermishandeling kan zijn.
dat een student ouder of verzorger van kinderen kan zijn, die van hem of haar
afhankelijk zijn, waarvan de beroepskracht mogelijk niet op de hoogte is.
dat de student verdachte van kindermishandeling en huiselijk geweld kan zijn.

In aanmerking nemende
 De Wet bescherming persoonsgegevens
 De Wet op de jeugdzorg
 De Wet maatschappelijke ondersteuning
 De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
stelt de volgende Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling vast.

Stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling
1.

Signalering: student als slachtoffer

De medewerker die signalen opvangt die een vermoeden oproepen dat de student slachtoffer
kan zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling, verwijst de student naar de
Vertrouwenspersoon.
Stap 1: in kaart brengen van signalen
De Vertrouwenspersoon brengt de signalen die een vermoeden van huiselijk geweld of
kindermishandeling bevestigen of ontkrachten in kaart en legt deze vast. De
Vertrouwenspersoon legt ook de contacten met de student over de signalen vast, evenals de
stappen die worden gezet en de besluiten die worden genomen.
Betreffen de signalen huiselijk geweld of kindermishandeling gepleegd door een medewerker
dan meldt de Vertrouwenspersoon de signalen bij de leidinggevende of het college van bestuur.
In dat geval is dit stappenplan niet van toepassing.
De Vertrouwenspersoon beschrijft de signalen zo feitelijk mogelijk. Worden ook hypothesen en
veronderstellingen vastgelegd, dan dient uitdrukkelijk vermeld te worden dat het gaat om een
hypothese of veronderstelling. De Vertrouwenspersoon maakt een vervolgaantekening als een
hypothese of veronderstelling later wordt bevestigd of ontkracht. De Vertrouwenspersoon
vermeldt de bron als er informatie van derden wordt vastgelegd.
Stap 2: collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van Veilig Thuis
De Vertrouwenspersoon bespreek de signalen met de deskundige persoon inzake
kindermishandeling en huiselijk geweld.
Die deskundige persoon vraagt zo nodig advies aan Veilig Thuis(= Advies- en Meldpunt Huiselijk
geweld en Kindermishandeling).
Stap 3: gesprek met de student
De deskundige persoon bespreekt, eventueel samen met de Vertrouwenspersoon, die hem
geconsulteerd heeft en die het eerdere contact met de student gehad heeft, de signalen met de
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student. In het geval de student minderjarig is, wordt de student aangeboden zijn ouders /voogd
/verzorgers bij het gesprek aanwezig te laten zijn.
De deskundige persoon kan bij het voorbereiden of het voeren van het gesprek met de student
ondersteuning of advies vragen bij Veilig Thuis.
De deskundige persoon:
1. Legt de student het doel uit van het gesprek;
2. Beschrijft de feiten die hij heeft vastgesteld en de waarnemingen die zijn gedaan;
3. Nodigt de student uit om een reactie hierop te geven;
4. Komt pas na deze reactie zo nodig en zo mogelijk met een interpretatie van hetgeen is
gezien, gehoord en waargenomen.
Het doen van een melding zonder dat de signalen zijn besproken met de student, is alleen
mogelijk als:



de veiligheid van de student, die van de Vertrouwenspersoon of de deskundige persoon
of die van een ander in het geding is;
Als de Vertrouwenspersoon en/of de deskundige persoon goede redenen heeft om te
veronderstellen dat de student door dit gesprek het contact zal verbreken.

Stap 4: wegen van de aard en ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling
De deskundige persoon weegt samen met de Vertrouwenspersoon en Veilig Thuis op basis van
de signalen, van het ingewonnen advies en van het gesprek met de student het risico op huiselijk
geweld of kindermishandeling, alsmede de aard en de ernst.
Stap 5: beslissen: zelf hulp organiseren of melden
Hulp organiseren en effecten volgen
Indien de deskundige persoon op basis van de afweging in stap 4 meent dat de student als
slachtoffer redelijkerwijs voldoende kan worden beschermd tegen het risico op huiselijk geweld
of op kindermishandeling:
 dan organiseert hij de noodzakelijke hulp
 volgt hij de effecten van deze hulp;
 doet hij alsnog een melding bij Veilig Thuis als er signalen zijn dat het huiselijk geweld of
de kindermishandeling niet stopt of opnieuw begint.
Melden en bespreken met de student
Indien de deskundige persoon de student als slachtoffer niet voldoende meent te kunnen
beschermen tegen het risico op huiselijk geweld of op kindermishandeling dan meldt de
deskundige persoon het vermoeden bij Veilig Thuis. Bij de melding wordt zoveel mogelijk
aangesloten bij feiten en gebeurtenissen en wordt duidelijk gemaakt of de informatie (ook) van
anderen afkomstig is.
De deskundig persoon overlegt met Veilig Thuis wat hij na de melding, binnen de grenzen van de
gebruikelijke werkzaamheden, nog kan doen.
De deskundige persoon bespreekt - eventueel samen met de Vertrouwenspersoon, die hem
geconsulteerd heeft en die het eerdere contact met de student gehad heeft - de melding vooraf
met de student.
De deskundige persoon:
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1.
2.
3.
4.

5.

Legt uit waarom hij van plan is een melding te gaan doen en wat het doel daarvan is;
Vraagt de student uitdrukkelijk om een reactie;
In geval van bezwaren van de student, overleg hij op welke wijze hij tegemoet kan
komen aan deze bezwaren;
Weegt de bezwaren af tegen de noodzaak om de student of zijn gezinslid te beschermen
tegen het geweld of de kindermishandeling, indien dit niet mogelijk is. In de afwegingen
worden de aard en ernst van het geweld en de noodzaak om de student of zijn gezinslid
door het doen van een melding daar tegen te beschermen betrokken.
Doet een melding indien naar zijn oordeel de bescherming van de student of zijn
gezinslid de doorslag moet geven.

Van contact met de student over de melding kan worden af gezien indien:
 de veiligheid van de student, die van de Vertrouwenspersoon of de deskundige persoon
of die van een ander in het geding is;
 De Vertrouwenspersoon en/of de deskundige persoon goede redenen heeft/hebben om
te veronderstellen dat de student door dit gesprek het contact zal verbreken.
2.

Signalering: student als verdachte

De medewerker die signalen opvangt die een vermoeden oproepen dat de student verdachte van
kindermishandeling of huiselijk geweld kan zijn, licht de deskundige persoon in.






De deskundige persoon meldt het vermoeden bij Veilig Thuis. Bij de melding wordt
zoveel mogelijk aangesloten bij feiten en gebeurtenissen en wordt duidelijk gemaakt of
de informatie (ook) van anderen afkomstig is.
De deskundige persoon overlegt met Veilig Thuis wat hij na de melding, binnen de
grenzen van de gebruikelijke werkzaamheden, nog kan doen, zoals bijvoorbeeld het al
dan niet bespreken van het vermoeden met de student.
De deskundige person overlegt met Veilig Thuis of aangifte bij de politie zal worden
gedaan.

Verantwoordelijkheden van de Marnix Academie voor het scheppen van
randvoorwaarden voor een veilig werk- en meldklimaat
Om het mogelijk te maken om in een veilig werkklimaat huiselijk geweld en kindermishandeling
te signaleren en om de stappen van de meldcode te zetten, draagt de Marnix Academie er zorg
voor dat:
 Binnen de organisatie en in de kring van studenten bekendheid wordt gegeven aan het
doel en de inhoud van de meldcode.
 Regelmatig een aanbod wordt gedaan van trainingen en andere vormen van
deskundigheidsbevordering zodat Vertrouwenspersonen en de deskundige persoon
voldoende kennis en vaardigheden ontwikkelen en ook op peil houden voor het
signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling en voor het zetten van de
stappen van de code;
 Er voldoende deskundigheid beschikbaar is om medewerkers te kunnen ondersteunen
bij het signaleren en/of het zetten van de stappen van de code;
 De meldcode aansluit op de werkprocessen binnen de organisatie;
 De werking van de meldcode regelmatig wordt geëvalueerd en dat zo nodig acties in
gang worden gezet om de toepassing van de meldcode te optimaliseren;
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Afspraken worden gemaakt over de wijze waarop de Marnix Academie zijn
Vertrouwenspersonen of de deskundige persoon zal ondersteunen als zij door
studenten in of buiten rechte worden aangesproken op de wijze waarop zij de meldcode
toepassen.

Deze regeling is vastgesteld door het College van Bestuur op 5 oktober 2015
en kan worden aangehaald als Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
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