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Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling 
 

Inleiding 
Hoger Onderwijs instellingen zijn conform artikel 1.21 van de Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek verplicht een meldcode huiselijk geweld vast te stellen op basis waarvan 
stapsgewijs wordt aangegeven hoe wordt omgegaan met signalen van huiselijk geweld of 
kindermishandeling. Daarnaast zijn de instellingen verplicht om kennis en gebruik van de meldcode te 
bevorderen. Van de instellingen wordt gevraagd dit op 1 juli 2018 gereed te hebben. Met ingang van 1 januari 
2019 dient aan de meldcode een afwegingskader te zijn toegevoegd.  
 

Reikwijdte 
Deze meldcode is van toepassing op geweld tegen of kindermishandeling van een student, gepleegd in 
huiselijke sfeer. Van beroepskrachten wordt verwacht dat zij attent zijn op signalen daarvan en daarop 
effectief reageren middels het naleven van het handelingsprotocol. Elke (andere) medewerker of student 
meldt signalen bij een beroepskracht. Voor betrokkenen is ondersteuning en nazorg beschikbaar. Meer 
informatie is te vinden op de pagina 
https://www.utwente.nl/organisatie/over-de-ut/integriteit/ondersteuning en nazorg/. 
 
De meldcode is niet van toepassing:  
• op geweld gepleegd door een medewerker/beroepskracht tegen een student.  

Gaan de signalen over mogelijk geweld gepleegd door een medewerker/beroepskracht ten opzichte van 
een student, meld de signalen dan conform de interne richtlijnen van de Universiteit Twente; 

• op mogelijk geweld gepleegd tussen studenten. Deze signalen worden gemeld conform de interne 
richtlijnen van de Universiteit Twente. Uitzondering hierop: als het geweld zich afspeelt als tussen 
affectieve partners die beide student zijn van de UT.  

Voor genoemde situaties waarop deze meldcode niet van toepassing is, wordt verwezen naar de onder 
andere de gedragscodes “Code (on)gewenst gedrag” en “Persoonlijke relaties op de werkvloer”, te vinden 
op de pagina https://www.utwente.nl/organisatie/over-de-ut/integriteit/. 
 
Definitiebepaling 
In deze meldcode wordt verstaan onder 
• huiselijk geweld: (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 worden ook begrepen ouderenmishandeling, huwelijksdwang 
en eer gerelateerd geweld. Tot de huiselijke kring van het slachtoffer behoren: (ex)partners, gezinsleden, 
familieleden, huisgenoten en mantelzorgers;  

• kindermishandeling: elke 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 is ook begrepen eer gerelateerd geweld, huwelijksdwang, 
genitale verminking en het als minderjarige getuige zijn van huiselijk geweld tussen ouders en/of andere 
huisgenoten;  

• student: iedere persoon die binnen de Universiteit Twente deel neemt aan enige vorm van onderwijs of 
extra curriculaire activiteit en aan wie de beroepskracht zijn professionele diensten verleent; 
 

https://www.utwente.nl/organisatie/over-de-ut/integriteit/ondersteuning%20en%20nazorg/
https://www.utwente.nl/organisatie/over-de-ut/integriteit/gedragscodes/gedragscode-ongewenst-gedrag.pdf
https://www.utwente.nl/organisatie/over-de-ut/integriteit/gedragscodes/gedragscode-persoonlijke-relaties-op-de-werkvloer.pdf
https://www.utwente.nl/organisatie/over-de-ut/integriteit/
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• medewerker: de persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst is van de Universiteit 

Twente, als ook degene die door middel van een uitzend-, stage- of detacheringovereenkomst, alsmede 
hij of zij die op basis van een vrijwilligersovereenkomst binnen de Universiteit Twente actief is;  

• beroepskracht: een medewerker die voor de Universiteit Twente werkzaam is en die in dit verband aan 
studenten van de organisatie onderwijs, begeleiding of een andere wijze van ondersteuning biedt. 
Bijvoorbeeld de studieadviseur, docent of stagebegeleider;  

• aandachtsfunctionaris: een beroepskracht die door het College van Bestuur is benoemd om andere 
beroepskrachten te ondersteunen en die over gaat tot het doen van een melding bij Veilig Thuis indien 
noodzakelijk. Studentendecanen, die vertrouwenspersonen zijn voor studenten, zullen acteren als 
aandachtsfunctionarissen. 
 

Medewerkers Beroepskrachten Aandachtsfunctionarissen
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Besluit 
In acht nemende de artikelen 1.20 en 1.21 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek, richtlijnen van Universiteit Twente ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
en codes van Universiteit Twente inzake (on)gewenst gedrag, besluit het College van Bestuur de Meldcode 
Huiselijk geweld en kindermishandeling vast te stellen, overwegende: 
• dat het College van Bestuur verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van begeleiding van zijn 

studenten en dat deze verantwoordelijkheid zeker ook aan de orde is in geval van begeleiding van 
studenten die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling;  

• dat het College van Bestuur een meldcode wenst vast te stellen waarmee de handelingswijze en 
verantwoordelijkheden zijn vastgelegd van de medewerkers bij (vermoedelijke) signalen van huiselijk 
geweld of kindermishandeling van studenten;  

• dat in ieder geval van de beroepskrachten 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 het College van Bestuur binnen de bij Universiteit Twente werkzame beroepskrachten twee 
studentendecanen benoemt tot aandachtsfunctionarissen; 

• dat de aandachtfunctionarissen de benodigde trainingen en andere vormen van 
deskundigheidsbevordering worden geboden; 

• dat het College van Bestuur betrokkenheid van HR garandeert, zodat in de begeleiding van een 
medewerker de aandachtsfunctionaris een beroep kan doen op HR indien dit naar inzicht van de 
aandachtsfunctionaris wenselijk of noodzakelijk wordt geacht;  

• dat het College van Bestuur in deze code vastlegt op welke wijze zij de medewerkers bij deze stappen 
ondersteunt (randvoorwaarden). 

 

Randvoorwaarden voor een veilig werk- en meldklimaat 
Om het voor medewerkers mogelijk te maken om in een veilig werkklimaat de meldcode te kunnen naleven, 
draagt het College van Bestuur er zorg voor dat, naast het vaststellen van de meldcode waarmee de wet 
wordt nageleefd, wordt voldaan aan de volgende randvoorwaarden: 
• het College van Bestuur draagt binnen en buiten de organisatie uit dat het handelen, zoals omschreven 

in deze meldcode, behoort tot het beleid van de universiteit en dat van medewerkers wordt verwacht 
dat zij conform de meldcode handelen; 

• binnen de instelling, in de kring van medewerkers en in de kring van studenten, wordt bekendheid 
gegeven aan het bestaan, doel en inhoud van de meldcode; 

• dat toepassing van het handelingsprotocol binnen de Universiteit Twente wordt geïmplementeerd door 
het studentendecanaat in samenwerking met HR. 

• er worden studentendecanen benoemd als aandachtsfunctionarissen. De aandachtsfunctionarissen 
dienen over voldoende deskundigheid te beschikken om signalen van huiselijk geweld of 
kindermishandeling op hun merites te kunnen beoordelen om de beroepskrachten bij de te nemen 
stappen te kunnen ondersteunen. De aandachtfunctionarissen worden de benodigde trainingen en 
andere vormen van deskundigheidsbevordering geboden;  

• er wordt met regelmaat voorzien in een aanbod van deskundigheidsbevordering zodat beroepskrachten 
voldoende kennis en vaardigheden kunnen ontwikkelen en ook op peil kunnen houden voor het 
signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling en het adequaat kunnen volgen van de meldcode; 

• er wordt voorzien in persoonlijke ondersteuning of nazorg indien een getuige of medewerker die wordt 
geconfronteerd met dergelijk geweld of misbruik dat wenst; 



 

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling   5 

• de meldcode wordt met regelmaat geëvalueerd en getoetst aan de praktijk waarna zo nodig acties in 
gang worden gezet om de meldcode te optimaliseren;   

• indien een medewerker door een student of een ander, in of buiten rechte, wordt  aangesproken op 
zijn/haar handelen conform deze code, draagt het College van Bestuur er voor zorg dat de medewerker 
in voldoende mate wordt ondersteund door de Universiteit Twente en zonodig van voldoende (externe) 
juridische ondersteuning wordt voorzien. 

 
Het College van Bestuur van Universiteit Twente 
 

Bijlagen: 
1. Stappenplan (handelingsprotocol) 
2. Afwegingskader 
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