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Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

1 De in deze regeling voorkomende begrippen hebben dezelfde betekenis als de 
begrippen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, tenzij 
uitdrukkelijk anders is bepaald. 

2 In deze regeling wordt voorts verstaan onder: 
College van bestuur: het college van bestuur van de Stichting Van Hall Larenstein en 

de Hogeschool; 
Decanaat: het decanaat van de Hogeschool; 
Hogeschool: hogeschool Van Hall Larenstein, in stand gehouden door 

Stichting Van Hall Larenstein; 
Huiselijk geweld: huiselijk geweld als bedoeld in artikel 1 lid 1 van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning; 
Kindermishandeling: kindermishandeling als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de 

jeugdzorg; 
Leidinggevende: degene die direct leiding geeft aan de medewerker; 
Medewerker: degene die werkzaam is bij de Hogeschool; 
Stichting Van Hall Larenstein: Stichting Van Hall Larenstein, opgericht 27 

september 2002, wier statuten laatstelijk zijn herzien op 10 
januari 2018; 

Schriftelijk: bij brief, e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar 
communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op 
schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de 
verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld; 

Student: persoon bedoeld in artikel 7.32 e.v. WHW die als student staat 
ingeschreven aan de Hogeschool voor het volgen van het 
onderwijs; 

Werkgever: Stichting Van Hall Larenstein waarvan uitgaat de gelijknamige 
hogeschool; 

WHW de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 
zoals nu geldend; 

Daar waar in deze regeling het begrip hij (hem, zijn, etc.) wordt gehanteerd, wordt 
daaronder mede begrepen zij (haar, etc.). 

 
Artikel 2 Procedure melden huiselijk geweld en kindermishandeling 

1 In geval een Medewerker een vermoeden heeft dat een Student of een Medewerker 
van de Hogeschool slachtoffer is van Huiselijk geweld of Kindermishandeling worden 
de volgende vijf stappen gevolgd: 
Stap 1: zo feitelijk mogelijk in kaart brengen van de signalen van Huiselijk geweld 

en Kindermishandeling. Hierbij worden ook de contacten over de signalen 
vastgelegd, evenals de stappen die worden gezet en de besluiten die 
worden genomen. Indien informatie van derden wordt vastgelegd, wordt 
de bron vermeld. 

Stap 2: collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van Veilig Thuis, of een 
deskundige op het terrein van letselduiding; 

Stap 3: gesprek van de Beroepskracht met de Student of Medewerker; 
Stap 4: het wegen van de aard en de ernst van het Huiselijk geweld of de 

Kindermishandeling. Bj twijfel Veilig Thuis raadplegen, en 
Stap 5: beslissen: zelf hulp bieden of hulp organiseren dan wel het doen van een 

melding bij Veilig Thuis. 
2 Bij het nemen van stap 4 worden de volgende afwegingen gemaakt: 



 

1. Heb ik op basis van de stappen 1 tot en met 4 van de meldcode een vermoeden 
van (dreiging van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling? 
• Nee: Afsluiten en vastleggen in dossier. 
• Ja: Ga verder met afweging 2. 

2. Schat ik op basis van de stappen 1 tot en met 4 van de meldcode in dat er sprake 
is van acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid? 
• Nee: Ga verder met afweging 3 in stap 5. 
• Ja: Melden bij Veilig Thuis. De afwegingen 3 tot en met 5 worden samen met 

Veilig Thuis doorlopen. 

3 Bij het nemen van stap 5 worden de volgende afwegingen gemaakt: 
3. Is de Hogeschool in staat effectieve hulp te bieden of organiseren om dreiging 

van (toekomstig) huiselijk geweld en/of kindermishandeling af te wenden? 
• Nee: Melden bij Veilig Thuis 
• Ja: Ga verder met afweging 4. 
Er is voor de Hogeschool géén sprake van effectieve hulp bieden of organiseren 
om dreiging van (toekomstig) huiselijk geweld en/of kindermishandeling af te 
wenden indien de Hogeschool: 
• onvoldoende mogelijkheden heeft om zich een actueel beeld van de 

veiligheid te ontwikkelen en/of 
• onvoldoende zicht kan krijgen op onveilige gebeurtenissen in de 

voorgeschiedenis en/of van de feiten die ten grondslag liggen aan de 
mogelijk geconstateerde onveiligheid en/of 

• onvoldoende mogelijkheden heeft om passende en samenhangende hulp te 
bieden of te organiseren met veiligheid als resultaat. 

 
Voor zover afweging 3 met JA is beantwoord, maakt de Hogeschool afspraken met 
betrokkene over ketenpartners (waaronder in ieder geval Veilig Thuis) waarmee 
wordt samengewerkt, doelen, resultaten, monitoring resultaten en termijn waarop 
resultaten geëvalueerd worden. 

 
4. Aanvaard(en) de betrokkene(n) hulp om dreiging van (toekomstig) huiselijk 

geweld en/of kindermishandeling af te wenden en zijn zij bereid zich hiervoor in 
te zetten? 
• Nee: Melden bij Veilig Thuis. 
• Ja: Hulp bieden of organiseren, ga verder met afweging 5. 

 
5. Leidt de hulp binnen de gewenste termijn tot de noodzakelijke resultaten ten 

aanzien van de veiligheid en/of het welzijn (herstel) van alle betrokkenen? 
• Nee: (Opnieuw) melden bij Veilig Thuis. 
• Ja: hulp afsluiten met afspraken over het volgen van toekomstige 

(on)veiligheid met betrokkenen en samenwerkingspartners. 

 
Artikel 3 Bevoegde personen 

De volgende personen zijn bevoegd en verantwoordelijk voor de stappen als bedoeld in het 
vorige artikel: 
Stap 1: iedere Medewerker; 
Stap 2:  collegiale consultatie: Medewerker; raadplegen: Medewerker en Decanaat 

tezamen; 
Stap 3: ten minste Medewerker en Decanaat tezamen; 
Stap 4: ten minste Medewerker en Decanaat tezamen; 



 

Stap 5: Leidinggevende. 
Een Medewerker kan betreffende de stappen 2, 3 en 4 op zijn verzoek met 
instemming van de Leidinggevende worden vervangen door een andere persoon. 

 
Artikel 4 Vertrouwelijkheid 

Medewerkers die betrokken zijn bij de in artikel 2 lid 1 bedoelde stappen 
dienen hetgeen hen ter kennis komt vertrouwelijk en in overeenstemming met 
wettelijke voorschriften, waaronder die ter bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer, te behandelen. 

 
Artikel 5 Nadere regels, richtlijnen en aanwijzingen en onvoorziene gevallen 

1 De Werkgever kan met inachtneming van het bepaalde in deze regeling nadere regels, 
richtlijnen en aanwijzingen geven. 

2 In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de Werkgever. 

 
Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel 

1 Deze regeling treedt in werking op 12 september 2018. 
2 Deze regeling wordt aangehaald als: Meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling. 
3 Deze regeling wordt jaarlijks geëvalueerd. 


