Monitor Leren Signaleren
De Wet meldcode en het thema
geweld in afhankelijkheidsrelaties
in opleidingen in het mbo en hbo
Peildatum 1 februari 2016

© 2016 Nederlands Jeugdinstituut
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,
fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Auteurs
José van Boven
Erik Jan de Wilde
Inge Anthonijsz
Ina van Beek
Anouk Visser

Nederlands Jeugdinstituut
Catharijnesingel 47
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
Telefoon: 030 - 230 65 07
Website: www.nji.nl
E-mail: j.vanBoven@nji.nl

2

Voorwoord
Geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) is een veelvoorkomend maatschappelijk probleem. Naar schatting
zijn er jaarlijks een miljoen incidenten van huiselijk geweld, waaronder meer dan honderdduizend gevallen
van kindermishandeling. In de voortgangsrapportage van VWS Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (12
januari 2016) benadrukt staatssecretaris Van Rijn dat de aanpak van GIA een gezamenlijke inzet blijft vragen
van rijk, gemeenten, professionals en burgers.
Het belang van scholing voor dit onderwerp is ook in 2015 in WGO Jeugd en in het Actieplan aanpak
kindermishandeling weer onder de aandacht gebracht. Sinds 2013 voeren Movisie, het Nederlands
Jeugdinstituut, Rutgers en Augeo-Academy gezamenlijk het plan van aanpak GIA in opleidingen uit. Om
informatie te verkrijgen over welke aandacht GIA heeft in opleidingen, voeren we de monitor Leren
Signaleren uit. Nieuw in 2015 is dat de (digitale) monitor is ingebed in het online kennisatelier voor
docenten. Met deze digitale tool wordt zichtbaar hoe het ervoor staat met aandacht voor GIA in opleidingen,
en krijgen onderwijsinstellingen kennis en informatie aangereikt om studenten voldoende toe te rusten.
De digitale monitor is in november 2015 in de Week tegen Kindermishandeling gelanceerd en actief
verspreid onder instellingen voor mbo en hbo. Ook VWS heeft er bekendheid aan gegeven via de website
www. signalerenkanjeleren.nl, waarin aanbieders van opleidingen worden gewezen op het belang om de
aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling en de meldcode een vaste plaats te geven in het
curriculum. Vooralsnog zijn de wetenschappelijke opleidingen, pabo’s en tweedegraadslerarenopleidingen
niet als doelgroep meegenomen in deze monitor. De wetenschappelijke onderwijsinstellingen stellen hun
curricula vrij autonoom samen. Om deze instellingen te stimuleren om meer aandacht aan dit onderwerp te
besteden, is de scriptieprijs in het leven geroepen. Pabo’s en tweedegraadsopleidingen geven aan de laatste
jaren te veel verzoeken te krijgen om mee te werken aan onderzoeken en projecten. Er zijn gesprekken
gaande om te kijken hoe zij mogelijk toch kunnen deelnemen aan dit traject.
Met deze nieuwe aanpak van de monitor hopen wij onderwijsinstellingen te stimuleren om op meerdere
momenten hun eigen opleidingen onder de loep te nemen. De bewustwording van het bestaan van GIA en
toerusting voor het signaleren en aanpakken ervan start bij het kwalitatief goed opleiden van aankomende
professionals. Het is belangrijk dat zij over de competenties beschikken waarmee zij huiselijk geweld en
kindermishandeling kunnen signaleren en adequaat kunnen handelen. De monitor is via het kennisatelier
gekoppeld aan een rijk palet aan informatie voor docenten en studenten. Daarmee kan een forse stap
voorwaarts worden gezet naar meer structurele aandacht en inbedding in de opleidingen.
Wij verwachten dat het thema GIA, door deze kennis en kunde te benutten, vanzelfsprekender een plek krijgt
in de opleidingen, en studenten vaardigheden ontwikkelen om het onderwerp in de praktijk bespreekbaar te
maken en cliënten op een adequate wijze te ondersteunen en/of door te verwijzen.
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Samenvatting

Achtergrond
De ministeries van VWS en OCW voeren in de periode 2013-2016 het plan van aanpak Leren Signaleren uit
om te bevorderen dat onderwijs over geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) structureel verankerd wordt
binnen de zorg, agogische en pedagogische opleidingen. De kenniscentra Movisie, NJi, Rutgers en Augeo
werken gezamenlijk aan het plan van aanpak. Onderdeel hiervan is het kennisatelier Leren Signaleren, een
website voor en door docenten. Een belangrijk instrument om informatie te verkrijgen over de mate waarin
en wijze waarop GIA verankerd is in mbo, hbo en wo opleidingen, is de monitor.
In 2007, 2012 en 2013 zijn ook onderzoeken uitgevoerd naar de stand van zaken in verschillende
opleidingen. De aanpak is in 2015 vernieuwd. Er is inhoudelijk een koppeling gelegd met de Wet verplichte
meldcode, die sinds juli 2013 van kracht is. De monitor is nu online beschikbaar en onderdeel van het
instrumentarium op het kennisatelier Leren Signaleren.
De Wet verplichte meldcode verplicht professionals en instellingen bij een vermoeden van
kindermishandeling of huiselijk geweld te handelen op basis van de stappen van de meldcode. De wet geldt
voor de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en
justitie. Ten behoeve van de implementatie van de Wet is landelijk bijscholing ontwikkeld en uitgerold. Alle
betrokken partijen zijn het er over eens dat kennis en kunde over preventie en aanpak van GIA en de Wet
meldcode tevens een plek in de opleidingen vereist.
Deze monitor dient meerdere doelen:
1. De monitor is in de eerste plaats een zelftest voor opleidingen. De monitor volgt de vijf stappen van
de Wet meldcode. Door de monitor in te vullen krijgt de opleiding direct feedback of en hoe het
thema is verankerd in de opleiding.
2. Doordat de monitor wordt ingevuld ontstaat een benchmarkpopulatie, waardoor opleidingen zich
met elkaar kunnen vergelijken;
3. Doordat steeds meer opleidingen de monitor invullen, kan op elk gewenst moment een overall
rapportage worden gegenereerd van de stand van zaken bij alle opleidingen die de monitor hebben
ingevuld.
4. De monitor ondersteunt het gesprek binnen de opleiding en werkveld over de vraag welke kennis en
vaardigheden op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling en de Wet meldcode een
start bekwame professional moet hebben.
Op 1 februari van dit jaar hadden 50 opleidingen in MBO en HBO informatie aangedragen voor deze
monitor. Dit rapport gaat over de stand van zaken op dat moment.
Resultaten
Hoofddocenten, vakdocenten, onderwijsontwikkelaars en afdelings-/ procesmanagers van deze opleidingen
hebben de gedetailleerde inventarisatie uitgevoerd voor hun opleiding(sonderdeel). De deelnemende
opleidingen zijn vrijwel gelijk verdeeld over MBO en HBO. Ongeveer een kwart van de respondenten vulde
de monitor in voor meerdere afstudeerrichtingen of uitstroomprofielen.
Uit de monitor blijkt dat:


1

Het onderwijs in GIA is beter geborgd in de deelnemende opleidingen dan in eerder onderzoek.
De meerderheid van de opleidingen heeft onderwijs over GIA en meldcode geborgd in formele
documenten (in bijv. kwalificatiedossiers, in uitstroomprofielen of leerplanschema’s). Hier lijkt al
een verbetering zichtbaar ten opzichte van de eerder (globaler) onderzoek naar de plek van GIA in
opleidingen1.

O.a.: Beek, I. van, Bosdriesz, M. & Anthonijsz, I. et al. (2013). Aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling Hoe zijn deze

geweldsthema’s verwerkt in de onderwijsprogramma’s van sociaal-agogische, pedagogische, psychologische, zorg- en
onderwijsopleidingen? Een inventarisatie. Utrecht: TNO, Movisie, Nederlands Jeugdinstituut.

7



Met betrekking tot onderwijs over de meldcode is er vooral aandacht voor het ontwikkelen van
reflectieve vaardigheden en de eerste stappen van meldcode. Minder aandacht is er voor risicotaxatie
en het gebruik van wegingsinstrumenten. De sociale kaart, het doorverwijzen naar andere
professionals en hoe te handelen bij acuut dreigende situaties komen veelal wel aan bod, onderwijs
over het zelf ondersteunen van mishandelde cliënten minder vaak.
Dit is geen verrassende uitkomst, aangezien niet alle professionals geacht worden kennis en
vaardigheden te hebben die horen bij élke stap van de meldcode. Afhankelijk van de functie of het
functieniveau moet de professional bepaalde stappen uit de meldcode kunnen toepassen. Van een
professional met een signaleringsverantwoordelijkheid bijvoorbeeld, mag verwacht worden dat
hij/zij de eerste stap(pen) van de meldcode toe kan passen, bij een handelingsverantwoordelijke
professional moet deze ook besluiten nemen en zelf actie ondernemen (laatste stappen van de
meldcode).



Het onderwijs over geweld in afhankelijkheidsrelaties betreft vooral algemene onderwerpen als
huiselijk geweld en kindermishandeling. Een minderheid van de opleidingen besteedt ook aandacht
aan specifieke onderwerpen zoals vrouwelijke genitale verminking, huwelijksdwang en
ouderenmishandeling.



Vaardigheidstraining, werkgroepen en practica worden minder vaak genoemd bij de vorm van het
onderwijs over GIA en meldcode. Stages bieden volgens de meeste respondenten geen garantie voor
het kunnen toepassen van de meldcode in de beroepspraktijk. De toepassing van de meldcode blijft
echter sterk afhankelijk van het werkveld en de specialisatie van de student.



De respondenten zijn zelf matig tevreden over het onderwijs over GIA en meldcode en geven het
desgevraagd gemiddeld een zes als rapportcijfer. Ongeveer de helft vindt dat er nog te weinig
aandacht is voor de Wet Meldcode en het thema geweld in afhankelijkheidsrelaties. Een meerderheid
denkt dat er behoefte is aan bijscholing op deze thema’s onder de docenten.
Daarbij wordt aangegeven dat er te weinig tijd/ruimte is in het opleidingscurriculum.“Er komt steeds
meer lesstof op het bordje van het onderwijs. Maar de opleidingen moeten in een kortere periode
worden aangeboden”, aldus een respondent.

Hoewel de borging van GIA en de meldcode in MBO en HBO verbeterd is, is er wat betreft de wijze waarop de
opleidingen aandacht besteden aan huiselijk geweld en kindermishandeling nog ruimte voor verbetering.
Het is daarom zinvol om door te gaan met de reeds ingezette activiteiten, zoals het kennisatelier met daarin
opgenomen lesmaterialen en diverse activiteiten om opleidingen, opleidingsmanagers en docenten te
ondersteunen bij verbeteringen op dit thema. De monitor is hiervoor een gepast instrument, ook bij
opleidingen in het Wetenschappelijk Onderwijs en andere sectoren in MBO en HBO.
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1. Inleiding
Geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) is het overkoepelende begrip voor alle vormen van geweld in
huiselijke kring, in de professionele setting (zorg- en ondersteuningssector) en in de vrijwillige sector.
Kenmerk van dit geweld is de afhankelijkheidsrelatie tussen slachtoffer en pleger. Daarbij kan het gaan om
relationele afhankelijkheid (tussen partners of ex-partners, tussen kinderen en ouders of familieleden), om
economische afhankelijkheid, om een zorgafhankelijkheid of om een combinatie ervan 2.
Professionals in het onderwijs, de gezondheidszorg en de hulpverlening hebben een belangrijke rol in het
aanpakken van huiselijk geweld en kindermishandeling (GIA). Cruciaal is dat zij weten op welke signalen zij
moeten letten (zie ook Wet meldcode3) en wat zij daar vervolgens mee moeten doen. Daarom moeten
aankomende beroepsbeoefenaren die met kinderen en jongeren gaan werken al tijdens hun opleiding leren
hoe zij adequaat moeten handelen bij signalen die duiden op huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
Opleidingen spelen een belangrijke rol bij het wegnemen van handelingsverlegenheid bij professionals.
Het ministerie van VWS voert in de periode 2013-2016 het plan van aanpak Leren Signaleren uit. Een
belangrijk doel hiervan is het signaleren van en het handelen bij geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) een
vaste plek te geven in de opleidingen. Het plan is erop gericht de opleiders van toekomstige professionals
hiertoe te stimuleren en toe te rusten, en opleidingen concreet te faciliteren door scholing (materialen) aan te
bieden en te ontsluiten voor zowel studenten als docenten. Concreet betekent dit dat op
www.signalerenkanjeleren.nl een schat aan onderwijsmateriaal en andere instrumenten beschikbaar is.
Het vergroten van de professionaliteit van het handelen bij (vermoedens van) GIA begint bij de opleidingen.
Er is behoefte aan een top-down- en een bottom-upaanpak. Top-down vraagt de rijksoverheid aandacht bij
mbo-, hbo- en wo-instellingen en branche-/werkgeversorganisaties om GIA in initiële opleidingen te
verankeren. Bottom-up worden instrumenten ontwikkeld ter ondersteuning van opleidingscoördinatoren en
docenten.
Movisie, Nederlands Jeugdinstituut en Rutgers werken samen aan het kennisatelier Leren Signaleren, een
website voor en door docenten en opleidingscoördinatoren, vol met lesmaterialen, goede voorbeelden en
ondersteuning door training en advies. Augeo heeft bijvoorbeeld klant en klare e-learningpakketten waar
naar wordt verwezen. In 2014 is een aanvulling op het plan gehonoreerd om de beoogde GIA-checklist voor
opleidingen te combineren met de (terugkerende) monitor. De digitale monitor is ingebed in het
kennisatelier. Dat houdt onder andere in dat deelnemers op grond van hun gegevens zoals opgegeven bij
deze inventarisatie, op maat informatie krijgen teruggekoppeld die past bij hun informatiebehoefte.
De kapstok voor de monitor wordt gevormd door de stappen van de Wet meldcode en de benodigde
competenties. Hiervoor is gebruikgemaakt van de competenties ‘Geweld leren signaleren en (be)handelen’
(2009), en de kwalificatiedossiers van het mbo4. Daarnaast is het uitstroomprofiel van de jeugdzorgwerker
van de Vereniging Hogescholen over dit thema erin opgenomen (2015).

1.1

Doelstellingen

Deze monitor is anders opgezet dan eerdere onderzoeken 5, maar sluit inhoudelijk wel grotendeels aan.
We hebben ervoor gekozen een instrument te ontwikkelen waarmee onderwijsinstellingen op meerdere
momenten de stand van zaken kunnen monitoren. Hiermee worden instellingen ondersteund en aangezet
om GIA beter vorm te geven en te verankeren in het curriculum. Tegelijkertijd wordt ook een kennisbestand
opgebouwd over de stand van zaken omtrent GIA in het onderwijs en is het mogelijk om daar op geregelde
tijden een dwarsdoorsnede van te presenteren. Voorliggend rapport is daar het eerste resultaat van.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2014).
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2013).
4SSB: http://kwalificaties.s-bb.nl/.
5 Onder andere Van Beek et al. (2013).
2
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Door met regelmaat te monitoren, wordt recht gedaan aan het dynamische proces van veranderingen in
opleidingen, en aan ontwikkelingen waaraan die onderhevig zijn. Op deze manier kunnen instellingen
blijvend ondersteund worden door het kennisatelier, en kan het een stimulans zijn om in de opleidingen
blijvend aandacht te besteden aan GIA. De monitor krijgt hiermee een tweeledige functie:
1.

Het opmaken van een landelijke balans: het geeft informatie over de stand van zaken in opleidingen
inzake GIA.
2. Het faciliteren en stimuleren van een leer- en verbetercyclus met opleidingen.
In het kader van het plan van aanpak Leren Signaleren heeft het ministerie van VWS eerder aan Movisie en
het Nederlands Jeugdinstituut gevraagd een GIA-checklist te ontwikkelen. Met de ontwikkelde monitor kan
de stand van zaken van het opleidingsaanbod met betrekking tot GIA worden gecombineerd met het doel van
de GIA-checklist. De checklist is een handreiking voor opleidingen om in de opleiding aandacht te besteden
aan GIA. De monitor en de GIA-checklist vormen samen één digitale tool. Deze tool fungeert als respons en
input voor het landelijke overzicht, en opleidingen worden hiermee gestimuleerd om studenten voldoende
toe te rusten in de kennis en vaardigheden rondom kindermishandeling en huiselijk geweld.

1.2 Vraagstelling
In de monitor Leren Signaleren is gevraagd in hoeverre er onderwijs wordt gegeven over de volgende
onderwerpen:




het thema geweld in afhankelijkheidsrelaties
de Wet meldcode
algemene reflectieve vaardigheden.

De inventarisatie bij de initiële opleidingen op het terrein van maatschappelijke dienstverlening en
onderwijs is uitgevoerd om antwoord te krijgen op de volgende vragen:
1. In hoeverre zijn GIA-thema’s een vast onderdeel van het curriculum?
2. In hoeverre wordt er in het opleidingsaanbod aandacht besteed aan de verschillende stappen van de
Wet meldcode?
3. Op welke manier wordt in de opleidingen aandacht besteed aan huiselijk geweld en
kindermishandeling?
4. Hoe tevreden zijn opleidingsverantwoordelijken en wat zijn (eventuele) gewenste verbeteringen in
het aanbod?

1.3 Inbedding in het online kennisatelier
Doordat de monitor gekoppeld is aan de GIA-checklist, is de monitor ingebed in het online kennisatelier voor
docenten. De monitorvragenlijst kan op elk moment op de website van het kennisatelier worden ingevuld.
Dit heeft als voordeel dat er zo een continu doorlopende monitor ontstaat, waarbij op elk gewenst moment de
meest actuele informatie beschikbaar wordt gesteld. De GIA-checklist wordt dan niet alleen gebruikt om de
instellingen te informeren, maar levert ook geaggregeerde informatie op. Instellingen kunnen voor zichzelf
de vragenlijst invullen en op elk gewenst moment aanpassen. Zodra zij hun data beschikbaar stellen, kunnen
zij zichzelf vergelijken met andere opleidingen.
Het kennisatelier wordt daarmee de centrale plek waar instellingen kunnen scoren hoeveel aandacht zij
besteden aan GIA (GIA-checklist) en tegelijkertijd op maat relevante informatie aangereikt krijgen (door de
koppeling met het kennisatelier). Hiermee krijgen docenten meer tools in handen om aandacht te schenken
aan deze thema’s: een scala aan filmpjes, goede praktijkvoorbeelden en andere lesmaterialen. Tevens is het
mogelijk kennis en kunde uit te wisselen met andere opleidingen. Op deze manier worden de resultaten van
de monitor/GIA-checklist actief gebruikt en ontstaat een continu leer- en verbeterproces. Hiermee wordt
tevens een interactief lerend netwerk en platform gestimuleerd en gecreëerd, waarin kennis en ervaring
kunnen worden gedeeld en verspreid.
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2 Onderzoeksmethode en rapportage
2.1 Methode en procedure
Instrument
De monitor is uitgevoerd aan de hand van een (digitale) vragenlijst (deze is opvraagbaar bij het Nederlands
Jeugdinstituut). De vragenlijst is ontwikkeld in nauwe samenwerking met docenten en
opleidingscoördinatoren. Er is een aantal klankbordgroepen geraadpleegd, waarmee kennis en ervaring werd
uitgewisseld. Daarnaast is de vragenlijst voorgelegd aan de Vereniging Hogescholen (voorheen HBO-raad),
MBO Raad en het kennisinstituut Rutgers.
Wat nieuw is in deze monitor, is dat de Wet meldcode in de vragenlijst gebruikt is als kapstok.
De voorgaande monitoren waren gericht op het onderwijs over geweld in afhankelijkheidsrelaties. Sinds 2013
wordt er van (toekomstige) professionals gevraagd dat zij met de Wet meldcode werken wanneer zij geweld
in afhankelijkheidsrelaties vermoeden. In overleg met een klankbordgroep van docenten zijn de stappen van
de meldcode geïntegreerd in de nieuwe monitor. Dit betekent dat per stap van de meldcode wordt gevraagd
welke kennis en vaardigheden studenten in de opleiding onderwezen krijgen.
Opbouw vragenlijst
Op 1 juli 2013 is de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden. De wet is
opgesteld door de ministeries van VWS, Jeugd en Gezin, OCW en Justitie en stelt het gebruik van een
meldcode verplicht voor professionals bij (mogelijke) signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling
(geweld in afhankelijkheidsrelaties). De meldcode bestaat uit vijf stappen, die professionals houvast bieden
bij hun handelen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling.
Om te werken met de meldcode is een aantal algemene vaardigheden van belang. Het is belangrijk dat
aankomende professionals kunnen reflecteren op hun eigen gedachten, gevoelens en gedragingen in relatie
tot de cliënt. Ook moeten zij zich bewust zijn van het krachtenveld van verschillende normen
(maatschappelijk-organisatorische, professionele en persoonlijke) om zich heen.
Daarom is ervoor gekozen om in de monitor deze stappen als leidraad te nemen. De vragenlijst is opgebouwd
uit verschillende onderdelen. Het eerste deel van de vragenlijst bestaat uit algemene vragen over de
opleiding. Daarna volgt een inhoudelijk deel aan de hand van de vijf stappen van de Wet meldcode.
Aan de bestaande stappen van de Wet meldcode is een inleidende stap toegevoegd, namelijk: Stap 0 Kennis
over thema’s. Daarnaast wordt er overkoepelend gevraagd naar aandacht voor de reflectieve vaardigheden
van de studenten. In bijlage 1 vindt u een overzicht van de (sub)thema’s waarover per meldcodestap vragen
gesteld zijn.
Om te weten te komen in hoeverre het thema geweld in afhankelijkheidsrelaties en de Wet meldcode aan bod
komen in het Nederlandse onderwijs, wordt er per meldcodestap (met aandacht voor reflectieve
vaardigheden) gevraagd naar drie aspecten:




Borging. Is de meldcodestap onderdeel van het opleidingscurriculum en daarmee onderdeel van
formele documenten?
Inhoud. Hoe ziet het onderwijs er in de praktijk uit? Zijn het verplichte vakken en welke
onderwijsvormen worden gehanteerd?
Bereik. Hoeveel uur wordt er aan het betreffende thema besteed en welk aandeel studenten wordt er
met het onderwijs bereikt?

In het laatste deel van de vragenlijst worden er vragen gesteld over onder andere de docenttevredenheid, de
toerusting van studenten, en de rol van handelingsverlegenheid.
In bijlage 2 vindt u een overzicht van definities van begrippen uit de vragenlijst en een toelichting op
gebruikte termen.
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Werving en procedure
De data voor de monitor zijn verzameld door het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie. Bij het vinden van
geschikte respondenten is samengewerkt met de koepelorganisaties, zoals de Vereniging Hogescholen, MBO
Raad en LOO’s (landelijke opleidingsoverleggen) van de verschillende hbo-instellingen.
De vragenlijsten zijn door de Vereniging Hogescholen en MBO Raad uitgezet onder directeuren en
opleidingsverantwoordelijken. In de aanloop naar de monitor heeft het Nederlands Jeugdinstituut
presentaties over de monitor gegeven op verschillende bijeenkomsten zoals van het LOO SPH, een Algemene
Ledenvergadering van de bedrijfstakgroep zorg, welzijn & sport van de MBO Raad, en het hbodocentennetwerk van het Nederlands Jeugdinstituut. Ook hebben gesprekken plaatsgevonden met de
Stichting School en Veiligheid over hoe de pabo’s en lerarenopleidingen te benaderen zijn. In deze periode
heeft het Nederlands Jeugdinstituut ook regelmatig contact gehad met de MBO Raad en Vereniging
Hogescholen. Vlak voor de lancering van de monitor heeft het Nederlands Jeugdinstituut de deelnemers aan
de klankbordgroep (docenten die mee hebben gedacht met de ontwikkeling van de monitor) en de
deelnemers aan het hbo-docentennetwerk actief benaderd. In de Week tegen Kindermishandeling is op de
site weektegenkindermishandeling.nl aandacht gegeven aan de monitor. Daarnaast heeft het Nederlands
Jeugdinstituut in deze week getwitterd en opleidingen en studenten opgeroepen om mee te doen. Het
Nederlands Jeugdinstituut heeft nog een herinneringsmail verstuurd naar alle respondenten die de
vragenlijst nog niet volledig hadden ingevuld. De meeste vragenlijsten zijn ingevuld in de periode van 16
november 2015 (start van de Week tegen Kindermishandeling) tot 4 januari 2016.

2.2 Onderzoeksgroep
De vragenlijst is door de MBO Raad en de Vereniging Hogescholen uitgezet onder
curriculumverantwoordelijken van opleidingen in de relevante sectoren. Op basis van de ISCED-indelingen
van het middelbaar en het hoger beroepsonderwijs is hierin de volgende indeling in sectoren gehanteerd:




Gedrag en maatschappij/welzijn
Gezondheidszorg
Onderwijs.

In totaal hebben vijftig opleidingen de vragenlijst volledig ingevuld. De resultaten in dit rapport zijn op deze
antwoorden gebaseerd. Er hebben 29 middelbare en 21 hogere beroepsopleidingen meegedaan, waarvan 24
opleidingen in de sector gedrag en maatschappij/welzijn, 23 opleidingen in de sector gezondheidszorg en 3
opleidingen in de sector onderwijs. Tabel 1 laat zien welke opleidingen hebben meegedaan. Al met al valt er
een geringere respons te constateren van opleidingen in de sector onderwijs. De deelnemende groep is niet
geheel representatief voor de verschillende opleidingen in Nederland; het percentage mbo-deelnemers ligt
weliswaar gelijk aan het landelijk percentage, maar er deden relatief te veel hbo- en te weinig wo-instellingen
mee om dezelfde verdeling als landelijk te verkrijgen. Ook was er een oververtegenwoordiging van
opleidingen in de sector gezondheidszorg en een ondervertegenwoordiging in de sector onderwijs. De
deelnemende opleidingen waren redelijk verdeeld over de verschillende provincies.
De vragenlijst is voornamelijk ingevuld door hoofddocenten, vakdocenten, onderwijsontwikkelaars en
afdelings- en procesmanagers. Ongeveer een kwart (24%) van de respondenten heeft de vragenlijst voor een
aantal uitstroomprofielen/afstudeerrichtingen gezamenlijk ingevuld. Reden hiervoor is dat betreffende
opleidingscurricula dusdanig verweven zijn dat deze niet meer apart beoordeeld kunnen worden. Het gaat
dan om twee tot en met vier uitstroomprofielen/afstudeerrichtingen6. Onbedoeld hebben ook enkele
studenten de vragenlijst ingevuld. Deze respons is niet meegenomen in de analyse, maar de antwoorden zijn
waardevol en zijn als quotes opgenomen ter illustratie.

6

Met uitzondering van één respondent. Deze heeft aangegeven de vragenlijst voor elf
uitstroomprofielen/afstudeerrichtingen in het mbo te hebben ingevuld.
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Tabel 2.1: Studies uitgesplitst naar opleidingsniveau en -sector.
Mbo
Gedrag en
maatschappij/welzijn

Helpende Zorg en Welzijn (niveau 2)
Medewerker Maatschappelijke zorg
(niveau 3 en 4)
Pedagogisch Werk (niveau 4)
Sociaal Cultureel Werk (niveau 4)
Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening
(niveau 4)

Gezondheidszorg

Apothekersassistent (niveau 4)
Doktersassistent (niveau 4)
Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker
(niveau 4)
Helpende Zorg & Welzijn (niveau 2)
Tandartsassistent (niveau 4)
Verpleegkunde (niveau 4)
Verzorgende-IG (niveau 3)

Onderwijs

Onderwijsassistent (niveau 4)

Hbo
Maatschappelijk Werk en
Dienstverlening (MWD)
Pedagogiek
Sociaal Pedagogische Hulpverlening
(SPH)
Social Work

Verpleegkunde

Het aantal opleidingen dat heeft deelgenomen aan de monitor ligt lager dan de meting van 2013. Dit is niet
verrassend, omdat in deze monitor in vergelijking met de vorige veel intensiever gevraagd wordt naar
competenties en hoe opleidingen dit thema inhoud en vorm geven. Het vraagt van respondenten om
kwantiteit en kwalitatief goed te reflecteren op wat ze doen. In voorgaande monitoren werd globaal op een
aantal thema’s bevraagd. Meer informatie over de onderzoeksgroep en respons is terug te vinden in bijlage 3.

2.3

Leeswijzer

De resultaten van de monitor geven we in de volgende vier hoofdstukken weer. Per hoofdstuk belichten we
één onderzoeksvraag:
Hoofdstuk 3:
Hoofdstuk 4:
Hoofdstuk 5:
Hoofdstuk 6:

In hoeverre is het thema geweld in afhankelijkheidsrelaties een vast onderdeel van
het curriculum?
In hoeverre wordt er in het opleidingsaanbod aandacht besteed aan de verschillende
stappen van de Wet meldcode?
Op welke manier en in welke mate besteden de opleidingen aandacht aan huiselijk
geweld en kindermishandeling?
Hoe tevreden zijn opleidingsverantwoordelijken en wat zijn eventuele gewenste
verbeteringen in het onderwijsaanbod?

Elk hoofdstuk begint met een inhoudelijke toelichting en met de belangrijkste conclusies. Vervolgens
bespreken we de resultaten met (eventuele) verschillen in opleidingsniveau (mbo, hbo) en opleidingssector
(gedrag en maatschappij/welzijn, gezondheidszorg en onderwijs). Het laatste hoofdstuk van deze rapportage
(hoofdstuk 7) bevat de algemene conclusies.
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3 Onderzoeksvraag 1:
In hoeverre is het thema geweld in afhankelijkheidsrelaties
een vast onderdeel van het curriculum?
In dit hoofdstuk staat de borging van het thema geweld in afhankelijkheidsrelaties in onderwijscurricula
centraal. Eerst bekijken we of de thema’s behandeld worden in de opleidingen, en in hoeverre dit geborgd is
in formele documenten. Daarna belichten we verschillen tussen opleidingsniveaus en onderwijssectoren.
Tot slot zetten we uiteen welke (sub)thema’s tot het verplichte deel van de opleiding behoren en welke niet.

Belangrijkste conclusies:






De grote meerderheid van de relevante middelbare en hogere beroepsopleidingen geeft onderwijs over
GIA-thema’s.
Het onderwijs is bij de meeste opleidingen in formele documenten geborgd. Onderwijs over ‘algemene
reflectieve vaardigheden’ is vaker geborgd dan onderwijs over ‘geweld in afhankelijkheidsrelaties’ en
‘de Wet meldcode’.
De Wet meldcode lijkt minder vaak een vast onderdeel te zijn in opleidingen in de gezondheidszorg.
De reflectieve vaardigheden en meldcodestap 3 lijken het vaakst een verplicht onderdeel in de
opleidingen.

3.1 Borging in onderwijscurricula
De overgrote meerderheid van de deelnemende opleidingen besteedt aandacht aan de GIA-thema’s.
Bijna alle opleidingen geven aan hun studenten te onderwijzen in algemene reflectieve vaardigheden (96%),
geweld in afhankelijkheidsrelaties (84%) en de Wet meldcode (76%).

“Het thema wordt behandeld bij het vak grensoverschrijdend gedrag. Het vak wordt gegeven in een
periode van tien weken. Elke week staan we stil bij een onderwerp met betrekking tot geweld in
afhankelijkheidsrelaties. Ook maken we een link naar de beroepspraktijk bijvoorbeeld: welke stappen
kunnen ze ondernemen bij het signaleren van geweld.”
– Mbo Verpleegkunde

Aan het begin van de monitor is de opleidingen ook gevraagd het onderwijs over het thema geweld in
afhankelijkheidsrelaties te beschrijven in één alinea. De antwoorden zijn ter illustratie opgenomen in
bijlage 5. Hieronder ziet u een voorbeeld:
Borging in formele documenten
Wanneer een respondent heeft aangegeven onderwijs te geven over het
thema, is gevraagd of dit ook geborgd is in formele documenten (in
bijvoorbeeld kwalificatiedossiers, in uitstroomprofielen of
leerplanschema’s). Uit de resultaten blijkt dat onderwijs over de
reflectieve vaardigheden vaker is vastgelegd in formele documenten
(91,7%), dan onderwijs over het thema geweld in afhankelijkheidsrelaties
(64,3%) en de Wet meldcode (63,2%). Dit is respectievelijk 88%, 54% en
48% van de vijftig opleidingen die hebben deelgenomen aan de monitor.
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“Over enkele jaren wordt
het curriculum aangepast.
Ik zie dan zeker
mogelijkheden om het
onderwerp geweld in
afhankelijkheidsrelaties een
grotere rol te geven. “
- Hbo MWD

De respondenten geven aan dat het onderwijs voornamelijk in de kwalificatiedossiers en de
leerplanschema’s geborgd staat. Andere documenten die vaak genoemd worden zijn de uitstroomprofielen
en studiehandleidingen.
Als antwoord op de vraag waarom het thema nog geen onderdeel van het curriculum is, worden de volgende
redenen het meest gegeven: ‘er is (nog) geen ruimte in het curriculum’, ‘het onderwerp heeft nog niet de
aandacht van de opleidingscommissie’ en/of ‘andere vakken hebben meer prioriteit’.
Verschillen in opleidingsniveau en -sector
Aan de monitor hebben verschillende opleidingen meegedaan en niet elk thema is voor elke opleiding
relevant. Figuur 3.1 laat zien dat hogere beroepsopleidingen relatief vaker aangeven onderwijs te verzorgen
over de onderwerpen dan de middelbare beroepsopleidingen.

Mbo
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3

Geweld in afhankelijkheidsrelaties
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2
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Figuur 3.1 De mate waarin opleidingen onderwijs verzorgen over het thema, uitgesplitst naar
opleidingsniveau (N= 50)

Gedrag en
maatschappij Gezondheids
/welzijn
zorg
Onderwijs

Uitgesplitst naar sector valt op dat opleidingen in de sector gedrag en maatschappij/welzijn relatief iets vaker
aangeven onderwijs te verzorgen over de Wet meldcode dan de opleidingen in de gezondheidszorg.
Dit is opvallend omdat de functies binnen de gezondheidszorg over het algemeen een belangrijke
signalerende functie hebben als het op kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld aankomt.
De lage respons in de sector onderwijs maakt het niet mogelijk hier algemenere conclusies uit te trekken.
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Figuur 3.2 De mate waarin opleidingen onderwijs verzorgen over het thema, uitgesplitst naar
opleidingssector (N= 50)
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3.2 Verplichte (sub)thema’s in het curriculum
Onderwerpen kunnen op verschillende manieren aan bod komen in een opleiding: als een verplichting voor
elke student, als keuzevak, of ad hoc (afhankelijk van de affiniteit van de docent, vragen van de studenten of
uit het werkveld). In de volgende paragrafen bekijken we in hoeverre (sub)thema’s verplicht zijn voor elke
student om zo te bepalen welke (sub)thema’s een vast onderdeel zijn in de opleidingen.
De mate waarin thema’s een verplicht onderdeel zijn in de opleiding is wisselend. Tabel 3.1 laat zien welke
(sub)thema’s het vaakst en welke het minst vaak een verplicht onderdeel zijn in de opleidingen. In deze tabel
is ook te zien in hoeverre opleidingen in het hbo en mbo dit hebben aangegeven.
Tabel 3.1 Verplichte (sub)thema’s in onderwijscurricula (in procenten, N=50)
Vaakst
Reflectie op het eigen handelen
als professional
(reflectieve vaardigheden)
Algemene gespreksvaardigheden
(meldcodestap 3)
Het gesprek voorbereiden
(meldcodestap 3)
Een slechtnieuwsgesprek voeren
(meldcodestap 3)
Eventueel beroepsgeheim
(meldcodestap 2)

%
88
(hbo = 95; mbo = 83)

82
(hbo = 86; mbo = 79)

76
(hbo = 81; mbo= 72)

74
(hbo = 81; mbo = 69)

72
(hbo = 67; mbo = 76)

De beroepscode
(meldcodestap 2)

(hbo = 67; mbo = 69)

Sociale kaart
(meldcodestap 5)

(hbo = 71; mbo = 66)

Eigen taken en
verantwoordelijkheid
(meldcodestap 5)
Omgaan met weerstand, emoties
en loyaliteitsconflicten
(meldcodestap 3)
Reflectie op de eigen normen en
waarden rondom relaties
(reflectieve vaardigheden)

68

68

66
(hbo = 67; mbo = 66)

66
(hbo = 71; mbo = 62)

62
(hbo = 67; mbo = 59)

Minst vaak
Raadpleging van forensisch
geneeskundige
(meldcodestap 2)
Vrouwelijke genitale verminking
(VGV)
(meldcodestap 0)
Huwelijksdwang
(meldcodestap 0)
Kindcheck
(meldcodestap 1)
Het zelf ondersteunen van een
mishandelde cliënt
(meldcodestap 5)
Risicotaxatie- en
wegingsinstrumenten
(meldcodestap 4)
Factoren die ernst van geweld
kunnen beïnvloeden
(meldcodestap 4)
Het probleem en de dynamiek van
geweld verkennen
(meldcodestap 3)
Het openen van een gesprek over
vermoedens van mishandeling
(meldcodestap 3)
Verklaringsmodellen voor geweld
in afhankelijkheidsrelaties
(meldcodestap 0)

%
10
(hbo = 5; mbo = 14)

18
(hbo = 10; mbo = 24)

22
(hbo = 10; mbo = 31)

24
(hbo = 24; mbo = 24)

26
(hbo = 14; mbo = 34)

26
(hbo = 29; mbo = 24)

28
(hbo = 24; mbo = 31)

28
(hbo = 24; mbo = 31)

30
(hbo = 24; mbo = 34)

30
(hbo = 24; mbo = 34)

(Sub)thema’s als keuzeonderdeel
Het komt nog vrij weinig voor dat (sub)thema’s als een keuzeonderdeel worden aangeboden in een opleiding.
Dit komt doordat ze vaak al een verplicht onderdeel zijn van bijvoorbeeld een overkoepeld vak. Slechts 6,7%
van de respondenten geeft aan dat de thema’s als keuzeonderdeel worden aangeboden. De (sub)thema’s uit
stap 0 - ‘Kennis over thema’s’ worden het vaakst genoemd als keuzeonderdeel (door 9,4%).
(Sub)thema’s die ad hoc aan de orde komen
Thema’s kunnen ook ad hoc aan de orde komen in een opleiding, afhankelijk van
de affiniteit van de docent, en vragen van de studenten of uit het werkveld. Ook
hierover geeft een minderheid (7,4%) aan dat dit het geval is. De (sub)thema’s met
betrekking tot de reflectieve vaardigheden worden het vaakst genoemd, met name
‘Reflectie op de eigen normen en waarden rondom relaties’ (door 28%) en
‘Reflectie op de eigen ervaringen in de privésfeer’ (door 24%).

“Op dit moment komt
het thema alleen aan
de orde als dit ter
sprake komt bij de
stagebegeleiding.
Dus nog niet
structureel in het
onderwijsprogramma”
– Mbo Helpende Zorg
en Welzijn
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3.3 Verschillen in meldcodegebruik tussen hbo- en mbo-professionals
In het werkveld wordt verschillend met de meldcode omgegaan. Afhankelijk van onder andere de sector en
het functieniveau hebben de professionals variërende verantwoordelijkheden. De mate van
verantwoordelijkheid bepaalt welke stappen van de meldcode de professional moet kunnen toepassen.
Deze is onder te verdelen in een ‘signaleringsverantwoordelijkheid’, een ‘ signalerings- en
bespreekverantwoordelijkheid’ en een ‘signalerings-, bespreek- en handelingsverantwoordelijkheid’.
Van professionals met een signaleringsverantwoordelijkheid mag verwacht worden dat zij de eerste stap(pen)
van de meldcode kunnen toepassen. Handelingsverantwoordelijke professionals moeten ook besluiten
nemen en zelf actie ondernemen (laatste stappen van de meldcode). Vanzelfsprekend zijn dus niet alle
meldcodestappen en (sub)thema’s relevant voor alle opleidingen, dit verschilt per opleidingssector en
opleidingsniveau.
Op dit moment is nog onvoldoende inzichtelijk welke studies/beroepsgroepen welke precieze
verantwoordelijkheid hebben. Dit komt onder andere doordat de handelingsprotocollen voor sommige
beroepsgroepen concreter geformuleerd zijn dan voor andere 7. Ook bepalen
specialisaties/afstudeerrichtingen binnen een opleiding in hoeverre de professionals een
handelingsverantwoordelijkheid (stap 4 en 5) kunnen dragen in hun toekomstige functie.
Voorbeeld: professionals met een mbo-diploma Verpleegkunde in de thuiszorg moeten volgens het
handelingsprotocol de meldcode t/m stap 3 kunnen toepassen, mbo-verpleegkundigen in de
jeugdgezondheidszorg soms ook t/m stap 5. Ander voorbeeld: iemand met een hbo-diploma Maatschappelijk
Werk en Dienstverlening die gaat werken in jeugd-GGZ moet de meldcode t/m stap 3 kunnen toepassen,
maar in de jeugdgezondheidszorg tot en met stap 5.
Instellingen in het hbo en wo bepalen zelf hoe zij de meldcode in de praktijk vormgeven en welke
verantwoordelijkheden ze bij welke functiesoorten beleggen. In het mbo wordt de inhoud van het curriculum
regionaal afgestemd (tussen leerbedrijven en onderwijs), er wordt
gezamenlijk bepaald wat (en met welke intensiteit) er in de opleiding aan bod
“De meldcode huiselijk
komt. Daardoor is de uiteindelijke functie en organisatie bepalend voor de
geweld en
mate waarin aankomende professionals met de meldcode zullen gaan
kindermishandeling
werken.
wordt behandeld in de
leerlijn personen- en
familierecht. Studenten
krijgen hierover
informatie en moeten
de stappen kunnen
toepassen op
casuïstiek.”
– Hbo MWD

Het is in deze monitor daardoor nog niet mogelijk om precies uiteen te zetten
in hoeverre de verschillende meldcodestappen voldoende (overeenstemmend
met de handelingsprotocollen) zijn ingebed in de opleidingscurricula.
Globaal is wel te stellen dat alle aankomende professionals op z’n minst een
signaleringsverantwoordelijkheid hebben (stap 1) en veel mbo-geschoolde
professionals een signalerings- en bespreekverantwoordelijkheid (stap 1 t/m
3). Een hbo-geschoolde professional zal op z’n minst een signalerings- en
bespreekverantwoordelijkheid (stap 1 t/m 3) hebben, maar veelal ook een signalerings- en bespreek-, en
handelingsverantwoordelijkheid (stap 1 t/m stap 5). In figuur 3.3 is per meldcodestap af te lezen welk
percentage van de opleidingen heeft aangegeven dat het (sub)thema een verplicht onderdeel is in de
opleiding. Daarbij wordt ook een onderscheid gemaakt in opleidingsniveau (hbo versus mbo).
Verplichte (sub)thema’s in het hbo
Van toekomstige professionals in het hbo wordt in het algemeen verwacht dat zij op z’n minst stap 1 t/m 3
kunnen toepassen. Wanneer we in figuur 3.3 kijken naar de (sub)thema’s onder stap 1, geeft echter een
minderheid van de opleidingen (14% tot 48%) aan dat de (sub)items verplicht zijn in de opleiding.
Bij stap 2 geeft een meerderheid aan dat ‘het beroepsgeheim’ en ‘de beroepscode’ een verplicht onderdeel zijn
(beide 67%). Dit geldt niet voor de andere (sub)thema’s (alle onder 50% van de opleidingen en ‘Raadpleging
van forensische geneeskundige’ slechts bij 5%).
Stap 3 is wel vaak een vast onderdeel in de opleiding, met name de ‘Algemene gespreksvaardigheden’ (86%)

7

Website: www.handelingsprotocol.nl.
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en het ‘Slechtnieuwsgesprek’ (81%). De meer algemene (sub)items lijken wel vaker een verplicht onderdeel
dan de GIA-specifieke items.
Een hbo-professional kan in het werkveld ook te maken krijgen met meldcodestap 4 en 5. Alleen de
(sub)items ‘Sociale kaart’ en ‘Eigen taken en verantwoordelijkheden’ zijn bij meer dan 50% van de hogere
beroepsopleidingen een verplicht onderdeel in de opleiding.
De respondenten die niet hebben aangegeven dat bepaalde (sub)thema’s een verplicht onderdeel zijn voor
alle studenten, geven te kennen dat deze niet van toepassing zijn of ze weten het niet/hebben er geen zicht
op.
Verplichte (sub)thema’s in het mbo
Van mbo-professionals wordt verwacht dat zij ten minste stap 1 kunnen toepassen, maar afhankelijk van de
opleidingsrichting/brancheverbijzondering ook de stappen 2 en 3. Een meerderheid van de mbo-opleidingen
geeft aan dat van stap 1 de (sub)thema’s ‘Signaleren van kindermishandeling en verwaarlozing’, ‘Signaleren
van seksueel misbruik en geweld’ en ‘Signaleren van partnergeweld’ verplichte thema’s zijn voor de
studenten (respectievelijk 59%, 55% en 52%). Dit geldt niet voor ‘Signaleren van overige vormen van GIA’
(45%) en de ‘Kindcheck’ (24%).
Toegespitst op stap 2 is er bij de meeste opleidingen aandacht voor vier van de zeven (sub)items. Net als in
het hbo is er de minste aandacht voor ‘Raadpleging van forensische geneeskundige’(14%).
In het mbo zijn de (sub)items van stap 3 ook relatief vaak (in vergelijking tot de andere stappen) een
verplicht onderdeel in de opleiding. Daarbij zijn de algemene (sub)items vaker een verplicht onderdeel dan
de GIA-specifieke items. Voorbeeld: het algemene (sub)item ‘Het gesprek voorbereiden’ is bij 72% van de
respondenten een verplicht onderdeel, het GIA-specifieke (sub)item ‘Het gesprek openen over vermoedens
van kindermishandeling’ bij slecht 34%. Hierbij valt aan te tekenen dat niet alle onderdelen van opleidingen
over kinderen gaan, en hier dus niet van toepassing zijn.
Tot slot valt in het algemeen wel op dat de mbo-respondenten relatief vaker aangeven dat de (sub)items van
de meldcode een verplicht onderdeel zijn in de opleiding dan de hbo-respondenten. Dit betekent niet dat de
items per definitie meer aan bod komen in het mbo dan het hbo; het is ook mogelijk dat de thema’s
onderdeel zijn van keuzevakken of specifieke afstudeerrichtingen, of dat de respondenten uit het hbo hier
(nog) minder zicht op hebben.

“Het verplichte karakter van de meldcode
maakt dat wij de problematiek binnen de
opleiding kunnen belichten.”
– Hbo Domein Maatschappij en Recht

“Studenten zijn welzijnswerkers in
opleiding die moeten weten hoe te
handelen bij huiselijk geweld.” – Mbo
Welzijn
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Figuur 3.3 Verplichte (sub)thema's in curricula uitgesplitst naar opleidingsniveau (hbo, mbo), N = 50
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4 Onderzoeksvraag 2:
In hoeverre wordt er in het opleidingsaanbod aandacht
besteed aan de verschillende stappen van de Wet
meldcode?
In het vorige hoofdstuk bekeken we welke thema’s verplicht zijn voor alle studenten en daarmee een vast
onderdeel zijn in de opleiding. In dit hoofdstuk zetten we uiteen in hoeverre de opleidingen in totaliteit de
verschillende stappen van de Wet meldcode behandelen.

Belangrijkste conclusies (waarbij opgemerkt dat niet alle opleidingen elke stap van de meldcode hoeven
te behandelen):
 Reflectieve vaardigheden: De meerderheid van de respondenten geeft aan dat in de
opleidingen de (sub)thema’s behandeld worden.
 Stap 0: Algemene thema’s worden in de meeste opleidingen behandeld, specifieke vormen van
geweld zoals VGV en huwelijksdwang minder vaak.
 Stap 1: Een minderheid van de respondenten geeft aan dat er in de opleidingen aandacht is voor
de kindcheck.
 Stap 2: De meeste (sub)thema’s worden in de meeste opleidingen behandeld.
 Stap 3: Meer aandacht voor gespreksvaardigheden rondom het bespreken van geweld is
gewenst.
 Stap 4: In een minderheid van de opleidingen wordt stap 4 behandeld. Dit is niet verrassend,
omdat niet alle professionals verantwoordelijk zijn voor deze stap. De eigen meldcode van een
instelling hoort aan te geven wie verantwoordelijk is voor stap 4 en 5.
 Stap 5: De meerderheid van de respondenten geeft aan dat er onderwijs wordt gegeven over de
meeste (sub)thema’s. Alleen voor het (sub)thema ‘het zelf ondersteunen van een mishandelde
cliënt’ is relatief weinig aandacht. Dit is niet verrassend, omdat niet alle professionals
verantwoordelijk zijn voor deze stap.

4.1 De Wet meldcode in (sub)thema’s
Op 1 juli 2013 is de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in
werking getreden. De meldcode bestaat uit vijf stappen die professionals houvast
bieden bij het handelen bij vermoedens van huiselijk geweld of
kindermishandeling.
In de monitor zijn de meldcodestappen geconcretiseerd in kennis en vaardigheden.
Studenten die deze kennis en vaardigheden bezitten, zouden in principe in staat
moeten zijn om de meldcodestap uit te voeren. Werken met de meldcode vereist,
naast kennis van de meldcode, nog twee andere aspecten. Een professional moet
beschikken over een aantal algemene reflectieve vaardigheden en over enige
basiskennis over de geweldsproblematiek. Deze twee stappen zijn toegevoegd aan
de monitor.

“Meer scholing is
belangrijk om
kindermishandeling
en huiselijk geweld te
voorkomen of sneller
in te grijpen.”
– Student hbo
Social Work

In de monitor in bevraagd in hoeverre (sub)thema’s onderdeel zijn van de opleiding. De monitor bestaat
daarmee uit de volgende stappen:
 Algemene reflectieve vaardigheden
 Stap 0: Basiskennis over geweldsproblematiek
 Stap 1: In kaart brengen van signalen
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Stap 2: Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van Veilig Thuis (het advies- en
meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling; AMHK) of een deskundige op het gebied van
letselduiding
Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n)
Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of kindermishandeling, en bij twijfel altijd Veilig Thuis
raadplegen
Stap 5: Beslissen over zelf hulp organiseren of melden

In deze paragraaf gaan we per stap na in hoeverre de toegewezen (sub)thema’s behandeld worden in de
opleidingen. Een onderwerp kan verplicht zijn voor alle studenten, als keuzeonderdeel worden aangeboden
en/of thema’s kunnen ad hoc aan de orde komen (bijvoorbeeld afhankelijk van de affiniteit van de docent of
vragen van studenten). De grafiek in figuur 4.1 biedt een overzicht van alle (sub)thema’s die in de monitor
zijn bevraagd. In de frequentietabel in bijlage 4 zijn alle resultaten uitgesplitst naar opleidingsniveau
en -sector.
Algemene reflectieve vaardigheden
Het is belangrijk dat aankomende professionals kunnen reflecteren op eigen gedachten, gevoelens en
gedragingen in relatie tot de cliënt. Ook moeten aankomende professionals zich bewust zijn van het
krachtenveld van verschillende normen (maatschappelijk-organisatorische, professionele en persoonlijke)
om zich heen.
De algemene reflectieve vaardigheden zijn in vijf sub(thema’s) onderverdeeld (zie figuur 3.3). De meeste
opleidingen geven aan de thema’s te behandelen; ‘reflecteren op eigen handelen’ wordt het vaakst behandeld
(door 97,5%) en ‘reflecteren op de normen en waarden rondom geweld in afhankelijkheidsrelaties’
gemiddeld het minst vaak (64,6%). Dat geldt met name voor opleidingen in de sector gedrag en
maatschappij/welzijn (47,8%). Om de Wet meldcode goed te kunnen uitvoeren is het essentieel dat
studenten hier wel op leren reflecteren. Om signalen van geweld adequaat te kunnen duiden, is kennis van,
en reflectie op het eigen normatieve kader nodig. Daarnaast geven mbo-instellingen relatief vaker aan de
(sub)thema’s te behandelen dan de hbo-instellingen (zie ook bijlage 4).
Stap 0: Basiskennis over geweldsproblematiek
Bewustzijn van de problematiek en alertheid op eventuele signalen vallen onder stap 0 van de meldcode.
Onder deze stap zijn achttien (sub)thema’s toegekend. De (sub)thema’s die het meest door opleidingen
behandeld worden zijn:
1. Huiselijk geweld (algemeen) (88,1%)
“Wij behandelen
2. Kindermishandeling (algemeen) (83,3%)
mishandeling in
algemene zin en
3. Psychische of emotionele mishandeling (78,6%)
koppelen daar de
4. Psychische of emotionele verwaarlozing (78,6%)
meldcode aan.”
5. Lichamelijke verwaarlozing (78,6%)
– Mbo
Verpleegkunde

De vijf (sub)thema’s die relatief minder aan bod komen in de opleidingen zijn:
1. Vrouwelijke genitale verminking (VGV) (35,7%)
2. Verklaringsmodellen voor GIA (40,5%)
3. Huwelijksdwang (47,6%)
4. Kortetermijngevolgen van GIA (54,8%)
5. Oudermishandeling (57,1%)

Specifieke vormen van geweld zoals VGV, huwelijksdwang en oudermishandeling worden het minst
onderwezen in het beroepsonderwijs. Omdat opleidingen niet altijd de ruimte in het curriculum hebben om
overal uitgebreid bij stil te staan, is het niet opvallend dat deze specifieke vormen minder vaak onderwezen
worden.
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Stap 1: In kaart brengen van signalen
De Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling start met het in kaart brengen van de signalen, het
vastleggen van de gesprekken over de signalen en het uiteindelijke besluit. De kindcheck is ook onderdeel
van stap 1. Deze i s aan de orde wanneer de professional inschat dat de situatie van een volwassen cliënt
risico's met zich meebrengt voor de veiligheid van eventuele kinderen.
Het doel van de kindcheck is deze (eventuele) kinderen in beeld te brengen.
“Het leren signaleren
Bij twijfels over de veiligheid van de kinderen worden de stappen van de
van huiselijk geweld is
belangrijk voor
meldcode doorlopen. Stap 1 van de meldcode is in de vragenlijst
verpleegkunde, er wordt
onderverdeeld in vijf (sub)thema’s. Het thema ‘signalen van
nu geen aandacht aan
kindermishandeling en verwaarlozing’ wordt het vaakst behandeld (door
besteed.”
78,6%) en de kindcheck het minst vaak (door 33,3%). Relatief minder mbo– Student hbo
Verpleegkunde
instellingen geven aan dat er aandacht is voor de kindcheck (29,2%).
Stap 2: Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van Veilig Thuis (het advies- en
meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling; AMHK) of een deskundige op het gebied
van letselduiding
Stap 2 van de meldcode gaat over het overleg met deskundige collega's om de in kaart gebrachte signalen
goed te duiden. Dit vraagt van professionals dat zij kennis hebben van hun beroepscode, het beroepsgeheim
en de relevante wet- en regelgeving. Daarnaast moeten professionals weten wie hun overlegpartners zijn.
Eventueel kunnen professionals ook Veilig Thuis (AMHK) of een forensisch deskundige raadplegen.
Vijf van de zes subonderdelen worden door de meeste opleidingen behandeld. Er zijn echter weinig
opleidingen die aandacht besteden aan het thema ‘raadpleging van forensisch geneeskundige’ (19%).
Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n)
In deze stap wordt er waar mogelijk met betrokkene(n) gesproken. Dit vraagt gespreksvaardigheden van de
professional, zoals luisteren, samenvatten, omgaan met emoties, doorvragen en het brengen van slecht
nieuws (bij het overgaan tot melding). De meeste opleidingen behandelen de meer algemene (sub)thema’s
(in totaal elf) van deze stap. Deze zijn uiteraard ook voor andere aspecten/thema’s van de opleiding
belangrijk, en niet alleen voor het omgaan met geweld in afhankelijkheidsrelaties. Er zijn drie themaspecifieke subonderdelen. Het subonderdeel ‘de risico’s en de veiligheid bespreken’ wordt behandeld in meer
dan de helft van de opleidingen (door 57,1%), de subonderdelen ‘het probleem en de dynamiek van geweld
verkennen’ en ‘het openen van een gesprek over vermoedens van mishandeling’ door iets minder dan de
helft (respectievelijk door 47,6% en 45,2%).
Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig
Thuis raadplegen
In stap 4 weegt de professional de casus, gelet op het risico op huiselijk geweld en kindermishandeling, de
aard en de ernst van dit geweld. Wanneer een professional twijfelt, moet hij altijd (opnieuw) advies inwinnen
bij Veilig Thuis (AMHK). Een professional dient dus kennis te hebben van risico- en wegingsinstrumenten,
factoren die de ernst van het geweld kunnen beïnvloeden en voldoende reflectieve vermogens om een zo
objectief mogelijke weging te maken. Deze stap is onderverdeeld in twee (sub)thema’s: ‘factoren die ernst
van geweld kunnen beïnvloeden’ en ‘risicotaxatie- en wegingsinstrumenten’. Beide thema’s worden in ruim
40% van de opleidingen behandeld (45,2% en 40,5%).
Stap 5: Beslissen over zelf hulp organiseren of melden
In de laatste stap komt een professional tot een besluit. De professional kan overgaan tot een melding, of zelf
hulp organiseren. Dit vraagt van een professional reflectie op het eigen handelen, en kennis van de sociale
kaart en van relevante verwijzers. Na het doorlopen van de stappen van de meldcode kan ook blijken dat er
geen indicatie is voor geweld. In dat geval worden er geen verdere stappen ondernomen.
Deze stap bestaat uit zes (sub)thema’s waarvan er vijf in de meeste opleidingen behandeld worden.
Alleen ‘het zelf ondersteunen van een mishandelde cliënt’ scoort lager dan 50% (namelijk 38,1%). Dat komt
doordat de professional die signaleert niet per se de meest geschikte professional/functiegroep is voor de
behandeling. Wel opvallend is dat in slechts een minderheid van de opleidingen stap 4 van de meldcode
wordt behandeld, maar dat in de meeste opleidingen onderwijs gegeven wordt over de meeste (sub)thema’s
van stap 5 van de meldcode.
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Figuur 4.1 Mate waarin (sub)thema’s van de Wet meldcode aan bod komen in de opleidingen (N=50)
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4.2 Scores dashboard monitor
In het dashboard worden punten toegekend aan de antwoorden, zodat respondenten hun eigen opleidingen
kunnen vergelijken met andere. Er worden afzonderlijk punten gegeven aan de mate van borging (is het
onderwerp verankerd in visiedocumenten of vaste curricula?), de inhoud (op welke manieren wordt het
onderwijs gegeven?) en het bereik van het onderwijs (hoeveel procent van de studenten ontvangen het
betreffende onderwijs daadwerkelijk?). Maximale score is per meldcodestap 100 punten.
In figuur 4.2 met de gemiddelden van beide typen onderwijs is te zien dat opleidingen op mbo-niveau (de
gele verticale streepjes) iets beter scoren dan die op hbo-niveau (de oranje streepjes) wat betreft de
onderwerpen signaleren en overleggen in het onderwijs. De verschillen tussen beide typen onderwijs zijn
verder minimaal.
Voorts valt op dat de score alleen boven de 50 komt bij ‘reflecteren’.

Figuur 4.2 Scores op de onderwerpen signaleren en overleggen bij mbo en hbo
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5 Onderzoeksvraag 3:
Op welke manier en in welke mate besteden de opleidingen
aandacht aan huiselijk geweld en kindermishandeling?
In dit hoofdstuk bekijken we op welke manier en in welke mate er in de opleidingen aandacht besteed wordt
aan de Wet meldcode. Eerst bekijken we welke onderwijsvormen er worden ingezet, vervolgens hoeveel uur
er gemiddeld per jaar aan de thema’s besteed wordt, en tot slot welk aandeel studenten in de opleiding
bereikt wordt met het onderwijsaanbod.

Belangrijkste conclusies:
 Studenten krijgen voornamelijk onderwijs in de vorm van college/les over de thema’s.
 Binnen de meeste opleidingen wordt gemiddeld minder dan 10 uur per jaar aan de (sub)thema’s van
de Wet meldcode besteed.
 Gemiddeld wordt een derde van de studenten onderwezen in de (sub)thema’s van de Wet meldcode.

5.1 Toegepaste onderwijsvormen
Studenten krijgen het onderwijs over de thema’s voornamelijk in de vorm van college/les 8 aangeboden.
Dit geldt voor de meeste opleidingen wanneer het gaat om de (sub)thema’s die vallen onder de ‘reflectieve
vaardigheden’ (60,4%), meldcodestap 2: ‘Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van Veilig
Thuis (het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling; AMHK) of een deskundige op het
gebied van letselduiding’ (58%) en meldcodestap 5: ‘Beslissen over zelf hulp organiseren of melden’ (56%).
Daarnaast valt op dat de reflectieve vaardigheden bij meeste opleidingen aan bod komen in de stages (bij
52,4%) en de onderwijsvorm ‘vaardigheidstraining’ ook relatief veel gebruikt wordt (38,8%). Deze
onderwijsvorm wordt ook relatief veel gebruikt om studenten te onderwijzen over de (sub)thema’s van
meldcodestap 3: ‘Gesprek met de betrokkene(n)’ (35,5%). Andere onderwijsvormen worden weinig ingezet
voor de (sub)thema’s van de Wet meldcode.

“Eenmalig hoorcollege
over Huiselijk Geweld, en bij minor
Jeugdzorg aandacht voor meldcode en
RAAK-training.”
– Hbo SPH

8

“Acht lessen over GIA en de studenten
doen thuis de e-learning van Augeo.”
– Mbo Onderwijsassistent

Hierbij dient opgemerkt te worden dat achteraf bleek dat de antwoordmogelijkheid ‘college/les’ voor sommige
respondenten te onduidelijk was. Zij beargumenteerden dat ‘les’ ook een praktische (oefen)invulling kon hebben.
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Figuur 5.1 Onderwijsvormen die opleidingen gebruiken voor het onderwijs betreffende de (sub)thema’s
van de meldcode (opleidingen in procenten, N= 50)

5.2 Bereik: aantal uur onderwijs en aandeel studenten
Een andere methode om te bekijken op welke manier opleidingen aandacht besteden aan de thema’s
huiselijk geweld en kindermishandeling is door uiteen te zetten hoeveel uur er gemiddeld aan de thema’s
besteed wordt in de opleidingen, en welk aandeel studenten er daadwerkelijk onderwijs krijgt over deze
thema’s. In de monitor is dit per (sub)thema per meldcodestap nagegaan. Figuur 5.2 en figuur 5.3 laten de
gemiddelden per meldcodestap zien. De respondenten hebben de vraag alleen beantwoord wanneer deze van
toepassing was.
Aantal uren
In de meeste opleidingen waarin aandacht besteed wordt aan de thema’s, gaat het volgens de respondenten
om gemiddeld minder dan 10 uur per jaar per meldcodestap (zie figuur 5.2). Om een indruk te krijgen van de
verdeling over de verschillende meldcodestappen, zijn deze gemiddelden hier uitgesplitst. Daaruit blijkt dat
aan de ‘reflectieve vaardigheden’ gemiddeld het meeste tijd wordt besteed; 58% van de respondenten geeft
aan dat hier in de opleiding minstens 10 uur per jaar aan wordt besteed. Ook aan meldcodestap 3 ‘Gesprek
met de betrokkene(n)’ besteden relatief meer opleidingen meer uren (25%). Zoals eerder opgemerkt bevatten
deze stappen een aantal algemene vaardigheden (zoals de gesprekvaardigheden) die ook voor andere
aspecten in de opleiding belangrijk zijn. Aan meldcodestap 4 ‘Wegen van het huiselijk geweld of
kindermishandeling en bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen’ wordt de minste tijd besteed. Slechts 6%
van de respondenten geeft aan dat in de opleiding meer dan 10 uur per jaar aan de twee (sub)thema’s onder
deze meldcodestap wordt besteed.
Tot slot geeft een relatief groot deel van de respondenten (9-20%) aan geen zicht te hebben op het aantal uur
dat aan de (sub)thema’s wordt besteed. Mogelijk is dit door de verweving van onderwerpen en keuzevakken
moeilijk te schatten.

“Hoorcolleges, casuïstiek, vlaggensysteem/the next page/meldcode voor alle studenten,
praktijksimulatie, en een keuzevak dat toegankelijk is voor studenten van andere
opleidingen.”
– Hbo Academie voor Sociale Studies
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Figuur 5.2 Een schatting van het aantal uur dat in de opleidingen gemiddeld besteed wordt aan de
(sub)thema’s van de meldcode (N= 50)

Aandeel studenten
Ook in figuur 5.3 is te zien dat in opleidingen de meeste aandacht besteed wordt aan de reflectieve
vaardigheden. Gemiddeld geeft 32% van de respondenten aan dat de (sub)thema’s door alle studenten
worden gevolgd, voor de reflectieve vaardigheden is dat 64%. Ook meldcodestap 3 scoort iets hoger dan
gemiddeld. Voor de (sub)thema’s van deze stap geeft gemiddeld 33,5% aan dat de onderdelen verplicht zijn.
Slechts een minderheid stelt het onderwijs in de meldcode en GIA-thema’s verplicht.
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vaardigheden
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Stap 3
Stap 4
Stap 5
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10%
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20%
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50%
100%
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70%

80%

90%

Heb ik geen zicht op

Figuur 5.3 Een schatting van het aandeel studenten dat onderwijs krijgt over de (sub)thema’s van de
meldcode (N= 50)
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6 Onderzoeksvraag 4:
Hoe tevreden zijn opleidingsverantwoordelijken en wat zijn
eventuele gewenste verbeteringen in het onderwijsaanbod?
In dit hoofdstuk bekijken we in hoeverre curriculumverantwoordelijken tevreden zijn met hun onderwijs
over de Wet meldcode en het thema geweld in afhankelijkheidsrelaties. Daarnaast brengen we de behoefte
aan bijscholing in kaart. In de laatste paragrafen bekijken we in hoeverre opleidingen zelf de meldcode
toepassen in hun eigen organisatie, en welke risico’s en kansen er zijn voor het onderwijs over GIA.

Belangrijkste conclusies:
 Veel respondenten zijn matig tevreden over het aanbod van GIA en de Wet meldcode in hun
onderwijs. Ongeveer de helft denkt dat er te weinig aandacht is voor de thema’s.
 Minder dan de helft van de respondenten denkt dat hun studenten aan het einde van hun opleiding
voldoende is toegerust om te werken met de (hele) meldcode. Dit verschilt per meldcodestap.
 Een kwart van de respondenten denkt dat studenten in de verplichte stages voorbereid worden op de
beroepspraktijk om te werken met huiselijk geweld en kindermishandeling.
 De meeste respondenten denken dat er behoefte is aan bijscholing gericht op de thema’s.
 Roc’s hanteren gemiddeld vaker een meldcode in de eigen organisaties dan hogescholen.
De meeste respondenten denken dat ‘handelingsverlegenheid’ hier in redelijke mate een rol in speelt.

6.1 Tevredenheid van opleidingen zelf
In de monitor is gevraagd in hoeverre respondenten (en de andere curriculumverantwoordelijken) tevreden
zijn met de mate waarin er aandacht is voor de Wet meldcode en het thema geweld in
afhankelijkheidsrelaties binnen de opleiding. De respondenten hebben hun tevredenheid ook in een
rapportcijfer uitgedrukt (zie figuur 6.1).
De opleidingsverantwoordelijken zijn matig tevreden. Gemiddeld wordt er een rapportcijfer van 6,0 en 5,9
gegeven voor de mate waarin de Wet meldcode en het thema geweld in afhankelijkheidsrelaties aan bod
komt in de opleiding (range is 1-9; standaarddeviatie is respectievelijk 1,7 en 1,5). Daarnaast lijkt er weinig
verschil tussen het mbo en het hbo. Bij de resultaten van de sector onderwijs dient opgemerkt te worden dat
slechts drie onderwijsopleidingen de vragenlijst tot op heden hebben ingevuld. Dit kan een vertekend beeld
van tevredenheid geven door een uitschieter naar boven of beneden.
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Figuur 6.1 Gemiddeld rapportcijfer uitgesplitst naar opleidingsniveau en opleidingssector (N= 47)

De respondenten is daarbij gevraagd of er binnen de opleidingen voldoende, te veel of juist te weinig
aandacht is voor de thema’s. Een minderheid vindt dat er genoeg aandacht is voor de Wet meldcode (34%) en
het thema geweld in afhankelijkheidsrelaties (32%). Ongeveer de helft vindt dat er te weinig aandacht is voor
de thema’s (respectievelijk: 52% en 48%).
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Figuur 6.2 Mate van tevredenheid over de mate waarin er aandacht is voor de Wet meldcode en het
thema geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) in de opleiding, (N= 50)
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6.2 Toerusting van studenten
Respondenten konden ook aangeven in hoeverre zij studenten aan het einde van hun opleiding in staat
achten te werken met de meldcode. Meer dan de helft denkt dat hun studenten stap 0, 1 en 2 kunnen
toepassen. Dit geldt niet voor de andere stappen of de meldcode in zijn geheel. Daarnaast valt op dat een
relatief groot aandeel aangeeft niet te weten of studenten goed zijn toegerust, en dat sommige respondenten
aangeven dat niet elke meldcodestap van toepassing is op de beroepspraktijk.
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Figuur 6.3 Mate waarin studenten in staat geacht worden de Wet meldcode toe te passen (N= 50)

Er zijn wel kleine verschillen te zien tussen de opleidingen. Zo geven respondenten van mbo’s iets vaker aan
dat zij hun aankomende professionals goed/voldoende in staat achten te kunnen werken met de (totale)
meldcode. Daarnaast is het percentage goed/voldoende het laagst onder de opleidingen in de
gezondheidssector.
Geen enkele respondent denkt dat studenten de meldcode ‘zeer goed’ zouden kunnen toepassen aan het
einde van hun opleiding.
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Figuur 6.4 Werken met de totale meldcode, uitgesplitst naar opleidingsniveau en -sector (N= 50)

Stages zijn bij alle opleidingen een verplicht onderdeel. Een minderheid van de respondenten is er echter van
overtuigd dat de stage(s) studenten voldoende tot goed voorbereiden om in de beroepspraktijk om te gaan
met de huiselijk geweld en kindermishandeling (zie figuur 6.5).
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Gemiddeld denkt 24% van de respondenten dat de stages de studenten voldoende tot goed voorbereiden.
Bijna de helft (gemiddeld 45%) denkt dat dit onvoldoende tot zwaar voldoende is. De overige respondenten
geven aan het niet te weten.
Mogelijk hebben zij hier geen zicht op en kunnen zij het daarom niet
inschatten. Van de respondenten vanuit het mbo denkt 27,6% dat de
“Meer scholing is
stages voldoende tot een goede voorbereiding zijn op de
belangrijk om
beroepspraktijk van de studenten. Dit geldt voor 19% van de
kindermishandeling en
huiselijk geweld te voorkomen
respondenten uit het hbo. Het is interessant om uit te zoeken wat
of sneller in te grijpen.”
nodig is om de stages zo in te richten zodat zij wel voldoende
– Student hbo Social Work
voorbereiden op de beroepspraktijk van studenten (op het gebied van
de meldcode en GIA).
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Kindermishandeling
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1
21

4
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18

Figuur 6.5 Mate waarin stages studenten voorbereiden op de beroepspraktijk (N= 50)

6.3 Bijscholing van docenten
Een belangrijk aspect van goed onderwijs is goede toerusting van docenten. Daarom is aan de respondenten
gevraagd welk aandeel van de docenten uit de docententeams zij in staat achten onderwijs te geven over de
Wet meldcode en het thema geweld in afhankelijkheidsrelaties. Ongeveer 60% geeft aan dat dit minder dan
de helft van de docenten betreft; 38% schat dat het om 0-25% van de docenten gaat. Het is een specialistisch
thema, dit vraagt dat in ieder geval een of enkele docenten van de opleiding in staat zijn dit onderwijs te
geven. Uit de cijfers kunnen we opmaken dat dit volgens de respondenten wel het geval is. Het lijkt erop dat
men hier in het mbo minder zicht op heeft dan in het hbo: 33,3% versus 13,8% geeft aan geen zicht te hebben
op het aandeel docenten uit het docententeam dat in staat is onderwijs te geven over de thema’s.
Websites en e-learning
De websites van landelijke kennisinstituten en de rijksoverheid zijn een middel om actuele informatie te
verzamelen over de thema’s en de Wet meldcode. Maar welke websites worden er eigenlijk in de praktijk
door docenten en/of studenten gebruikt? Figuur 6.6 laat ziet dat dit vooral de websites rijksoverheid.nl en
huiselijkgeweld.nl zijn voor de docenten. De respondenten vinden het lastiger in te schatten of studenten
websites gebruiken (en welke). De sites nji.nl en demeldcode.nl (of de app van de meldcode) worden het
vaakst genoemd. Andere websites die genoemd worden (maar niet zijn uitgevraagd) zijn: langlevedeliefde.nl
en wetten.overheid.nl. Eén respondent heeft aangegeven te denken dat de docenten en studenten geen
websites gebruiken.
Een kwart van de respondenten (24%) geeft aan dat de docenten (ook) gebruikmaken van e-learning.
Met name de e-learning van Augeo wordt genoemd. Bijna de helft (44%) geeft aan dat docenten hier geen
gebruik van maken, en de rest (32%) weet het niet.

35

Docenten

Studenten

Rijksoverheid.nl

NJi.nl

44%

Huiselijkgeweld.nl

Demeldcode.nl (of de app)

42%

Demeldcode.nl (of de app)

36%

Movisie.nl

34%

NJi.nl

16%

Huiselijkgeweld.nl

16%

Augeo.nl

16%

28%

Movisie.nl

12%
12%

Vooreenveiligthuis.nl

24%

Vooreenveiligthuis.nl

Leraar24.nl

24%

Monitorlerensignaleren.nl

Monitorlerensignaleren.nl

2%

Weet ik niet

28%
0%

6%

Leraar24.nl

4%

Weet ik niet

8%

Nokidding.nl

18%

Nokidding.nl

18%

Rijksoverheid.nl

32%

Augeo.nl

22%

10% 20% 30% 40% 50%

44%
0%

10% 20% 30% 40% 50%

Figuur 6.6 Inschatting websitegebruik door docenten en studenten

Bijscholing
Meer dan de helft van de respondenten (58%) denkt dat er wel behoefte is aan bijscholing voor de docenten.
Een klein deel denkt van niet (10%) en een derde (32%) weet het niet. Hierin is geen verschil in
opleidingsniveau en -sector te zien. De respondenten met een bijscholingsbehoefte is gevraagd op welke
onderwerpen hier behoefte aan is, en in welke vorm zij dat het liefste zien. Tabel 6.1 laat zien dat bijna
iedereen bijscholing wenst op de genoemde onderwerpen. De respondenten zien de bijscholing het liefst in
de vorm van een cursus, workshop of e-learning.
Tabel 6.1 Gewenste bijscholing naar thema (in procenten)
% (n=29)

% van totaal (N=50)

Huiselijk geweld

96,6

56

Handelen volgens de Wet meldcode

96,6

56

Kindermishandeling

93,1

54

Signalen huiselijk geweld

93,1

54

Signalen kindermishandeling

93,1

54

Lastige situaties

89,7

52

Diversiteit

86,2
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“Ik denk wel dat het van belang is
aangezien de verpleegkundigen ook
steeds meer een rol in de
eerstelijnszorg hebben.”
- Hbo verpleegkunde

“‘Ik heb daar niet heel goed zicht op,
maar ik denk dat dit altijd welkom is.”
- Mbo verzorgende IG
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6.4 Meldcodegebruik in eigen organisatie
Docenten en andere professionals in het onderwijs hebben een dubbele pet op als het gaat om de thema’s
huiselijk geweld en kindermishandeling. Enerzijds hebben zij de taak toekomstige professionals voor te
bereiden op het werken met de meldcode in de praktijk, en tegelijkertijd hebben zij de functie van
signaleerder onder de studenten.
Ongeveer een derde (34%) van de respondenten geeft aan dat de eigen onderwijsorganisatie een meldcode
heeft ingesteld. Roc’s hebben dit vaker dan hogescholen (respectievelijk: 41,4% en 23,8%). Respondenten uit
het mbo geven ook vaker aan dat het binnen de organisatie duidelijk is met wie stap 2 van de meldcode
(‘Overleggen en raadplegen van Veilig Thuis (AMHK) of een deskundige’) besproken wordt (72,4% versus
23,8%). In het hbo is juist het aandeel respondenten dat aangeeft dit niet te weten relatief groot (42,9%).
De helft van de respondenten weet niet of er binnen hun eigen docententeam
ervaring is opgedaan met de meldcode. Sommigen lichten dit toe door aan te
geven dat dit in het docententeam ook geen gespreksonderwerp is. Dit wordt
alleen met betrokken docenten en/of in het ZAT besproken, omdat het
privacygevoelige informatie betreft. Een kwart van de respondenten geeft aan
hier wel van op de hoogte te zijn Hierin is geen verschil te zien tussen het mbo
en het hbo. Dit geldt ook voor de behoefte aan bijscholing om de uitvoering
van de Wet meldcode te bewerkstelligen: een kwart denkt dat er behoefte aan
is (26%) en iets meer dan de helft (56%) weet het niet.

“Studenten bespreken
problemen met de
SLB'er. Bij ernstige
problematiek wordt
een student
doorverwezen naar
SMW.”
- Mbo doktersassistent

De rol van handelingsverlegenheid
Er is ook gevraagd in hoeverre handelingsverlegenheid een rol speelt onder de docenten op het gebied van
huiselijk geweld en kindermishandeling. De meeste respondenten geven aan te denken dat dit ‘in redelijke
mate’ een rol speelt (zie figuur 6.7). Niemand denkt dat dit in (zeer) hoge mate een rol speelt.
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Figuur 6.8 Geschatte mate waarin handelingsverlegenheid een rol speelt onder docenten (N= 50)

“De urgentie van signalering, overleggen, bespreekbaar maken,
wegen en eventueel melden wordt onderkend in de inhoud van het
onderwijs, in de rol van docenten, in de rol van toekomstige
professionals en in de signalering onder studenten. We werken eraan
dit laatste ook in een eigen meldcode terug te laten komen.”
- Mbo Onderwijsassistent
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100%

6.5 Toekomst: kansen en risico’s
In het laatste deel van de monitor is gevraagd welke factoren er nog meer een rol spelen bij het onderwijs
geven over geweld in afhankelijkheidsrelaties. Een overzicht van alle kansen en risico’s die respondenten
genoemd hebben vindt u in bijlage 5.
Kansen en succesfactoren
Twintig respondenten hebben een of meer kansen of successen genoemd. De antwoorden lopen zeer sterk
uiteen. Sommigen geven aan dat het verplichte karakter van de meldcode het thema meer aandacht en
bekendheid geeft, wat mogelijkheden biedt om het (in de toekomst) als verplicht onderdeel op te nemen in
het curriculum. Wanneer er meer aandacht voor is binnen het onderwijs, is de verwachting dat toekomstige
professionals met meer kennis ook beter kunnen signaleren. Anderen geven bijvoorbeeld aan dat de (grotere)
betrokkenheid van de docenten een succesfactor is voor beter onderwijs.
Bedreigingen en risico’s
Dertien mensen hebben (ook) een of meer bedreigingen of risico’s genoemd. Een aspect dat vaker in de
antwoorden voorkomt, is dat men bang is dat er te weinig tijd/ruimte is in het opleidingscurriculum. “Er
komt steeds meer lesstof op het bordje van het onderwijs. Maar de opleidingen moeten in een kortere
periode worden aangeboden”. Een ander risico dat men noemt is dat er wel over het onderwerp gepraat
wordt, maar dat het handelen (om wat voor reden dan ook) niet verandert. Wanneer een onderwerp
bijvoorbeeld te veel vanuit een hype benaderd wordt (en te veel organisaties/clubs zich erop storten), kan dat
leiden tot ‘Leren-signaleren-moeheid’. Dat moet voorkomen worden. Tot slot geeft iemand aan dat wanneer
het thema eenmalig aan de orde komt, dit niet betekent dat studenten startbekwaam zijn om adequaat om te
gaan met de problematiek. Het is belangrijk dat de meldcode op verschillende plekken in het onderwijs aan
de orde komt (bijvoorbeeld in een stage, tijdens onderzoek en in het omgaan met collega’s).

“Maar de zaak valt of staat
met enthousiaste en
betrokken collega's die het
onderwerp blijven
dragen.”
- Hbo Academie voor
sociale studies

“De meldcode moet
verplicht onderdeel van het
curriculum zijn en op de
juiste wijze en het juiste
moment in de opleiding
komen.”
– Mbo School voor
Gezondheidszorg
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“Als een van de
aandachtspunten binnen
het onderwijs is het thema
natuurlijk van belang,
maar er zijn veel
onderwerpen, die altijd op
gespannen voet zullen
staan.”
- Hbo MWD
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7 Conclusies
In dit hoofdstuk blikken we eerst terug op beantwoording van de onderzoeksvragen en bespreken we
verschillen met de vorige meting. Daarna volgen enkele algemenere conclusies.

7.1 Beantwoording onderzoeksvragen
1.

In hoeverre zijn de thema’s een vast onderdeel van het curriculum?
Belangrijkste conclusies:
 De grote meerderheid van de middelbare en hogere beroepsopleidingen geeft onderwijs
over GIA-thema’s.
 Het onderwijs is bij de meeste opleidingen in formele documenten geborgd. Onderwijs over
‘algemene reflectieve vaardigheden’ is vaker geborgd dan onderwijs over ‘geweld in
afhankelijkheidsrelaties’ en ‘de Wet meldcode’.
 De Wet meldcode lijkt minder vaak een vast onderdeel te zijn in opleidingen in de
gezondheidszorg.
 De reflectieve vaardigheden en meldcodestap 3 lijken het vaakst een verplicht onderdeel in
de opleidingen.

2. In hoeverre wordt er in het opleidingsaanbod aandacht besteed aan de verschillende stappen van de
Wet meldcode?
Belangrijkste conclusies (waarbij aangetekend dat niet alle opleidingen elke stap van de meldcode
hoeven te behandelen):
 Reflectieve vaardigheden: De meerderheid van de respondenten geeft aan dat in de
opleidingen de (sub)thema’s behandeld worden.
 Stap 0: Algemene thema’s worden in de meeste opleidingen behandeld, specifieke
vormen van geweld zoals VGV en huwelijksdwang minder.
 Stap 1: Een minderheid van de respondenten geeft aan dat er in de opleiding aandacht is
voor de kindcheck.
 Stap 2: De meeste (sub)thema’s worden in de meeste opleidingen behandeld.
 Stap 3: Meer aandacht voor gespreksvaardigheden rondom het bespreken van geweld is
gewenst.
 Stap 4: In een minderheid van de opleidingen wordt stap 4 behandeld. Dit is niet
verrassend, omdat niet alle professionals verantwoordelijk zijn voor deze stap. De eigen
meldcode van een instelling hoort aan te geven wie verantwoordelijk is voor stap 4 en 5.
 Stap 5:De meerderheid van de respondenten geeft aan dat er in de opleidingen onderwijs
wordt gegeven over de meeste (sub)thema’s. Alleen voor het (sub)thema ‘het zelf
ondersteunen van een mishandelde cliënt’ is relatief weinig aandacht. Dit is niet
verrassend, omdat niet alle professionals verantwoordelijk zijn voor deze stap.
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3. Op welke manier besteden de opleidingen aandacht aan huiselijk geweld en kindermishandeling?
Belangrijkste conclusies (met dezelfde aantekening als bij 2):
 Studenten krijgen voornamelijk onderwijs in de vorm van college/les over de thema’s.
 Binnen de meeste opleidingen wordt gemiddeld minder dan 10 uur per jaar aan de
(sub)thema’s van de Wet meldcode besteed.
 Gemiddeld wordt een derde van de studenten onderwezen in de (sub)thema’s van de Wet
meldcode.

4. Hoe tevreden zijn opleidingsverantwoordelijken en wat zijn (eventuele) gewenste verbeteringen in
het aanbod?
Belangrijkste conclusies:
 Veel respondenten zijn matig tevreden over het aanbod van GIA en de Wet meldcode in
hun onderwijs. Ongeveer de helft denkt dat er te weinig aandacht is voor de thema’s.
 Minder dan de helft van de respondenten denkt dat hun studenten aan het einde van hun
opleiding voldoende is toegerust om te werken met de (hele) meldcode. Dit verschilt per
meldcodestap.
 Een kwart van de respondenten denkt dat studenten in de verplichte stages voorbereid
worden op de beroepspraktijk om te werken met huiselijk geweld en kindermishandeling.
 De meeste respondenten denken dat er behoefte is aan bijscholing gericht op de thema’s
 Roc’s hanteren gemiddeld vaker een meldcode in de eigen organisaties dan hogescholen.
 De meeste respondenten denken dat ‘handelingsverlegenheid’ hier in redelijke mate een
rol in speelt.

7.2 Terugblik vorige meting: vergelijking en conclusies
In 2013 verstrekte het ministerie van VWS aan het Nederlands Jeugdinstituut, TNO, M&O-groep en Movisie
de opdracht een landelijke inventarisatie uit te voeren. 9 Uit deze monitor van 2013 bleek dat vrijwel alle
onderzochte opleidingen aandacht besteedden aan de thema’s huiselijk geweld en kindermishandeling.
De thema’s stonden op de agenda. Dit was een vooruitgang ten opzichte van het verleden. Uit de
inventarisatie van 2013 bleek echter dat er grote verschillen waren in de mate waarin en de wijze waarop de
thema’s in de onderzochte opleidingen aan bod kwamen. De thema’s hebben niet of nauwelijks een vaste
plaatst in het curriculum. Daardoor kon niet van alle studenten die deze opleidingen hebben afgerond met
zekerheid worden gezegd dat zij startbekwaam waren op dit terrein. Het onderzoek van 2013 heeft bij
verschillende opleidingen wel geleid tot meer bewustwording en aandacht voor de thematiek.
Voorliggend onderzoek sluit globaal aan bij de voorgaande meting uit 2013, maar verschilt daar op enkele
punten van. Met onderstaande punten dient rekening gehouden te worden bij het trekken van conclusies.
Inhoudelijk
 Anders dan in de vorige meting is de Wet meldcode – van kracht sinds juli 2013 meegenomen in de
monitor. De Wet meldcode is als kapstok gebruikt en de vragen zijn vanuit dat perspectief gesteld.
 Per meldcodestap zijn veel (sub)thema’s benoemd, en opleidingen zijn hierop expliciet en intensiever
bevraagd. Aan het einde van de vragenlijst zijn vragen toegevoegd met betrekking tot de
tevredenheid, toerusting van docenten en studenten, en de implementatie van de meldcode binnen
de eigen organisatie.

9

Van Rijn & Bussemaker (2013).
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Methodologisch
De manier waarop de data zijn verzameld verschilt van de vorige meting. In de vorige meting is voornamelijk
gebruikgemaakt van telefonische interviews. Voor dit onderzoek maakten we gebruik van een online enquête
waarbij voor de werving verschillende communicatiekanalen zijn benut.
Het kenmerkende verschil tussen beide metingen is dat de respondenten niet meer alleen gevraagd is of,
maar ook hoe de aandacht voor GIA in de opleiding is verankerd.
Responsgroep
Tot slot verschilt de responsgroep ten opzichte van de vorige meting. Ten eerste is er een accentverschil
zichtbaar in het soort opleidingen dat de vragenlijst heeft ingevuld. In de vorige meting was het aandeel
wo-opleidingen en opleidingen in de opleidingssector ‘onderwijs’ veel groter. In deze meting ontbreken deze
respondenten, maar is het aandeel mbo is groter, en daarnaast hebben er ook opleidingen uit de
gezondheidszorg deelgenomen. Een ander verschil is dat de onderzoeksgroep in deze meting kleiner is dan in
de vorige meting (N= 50 versus 110). Dit heeft te maken met de wijze van werving. Het vergt meer tijd en
geduld om respondenten naar de monitor te loodsen, het kost respondenten ook meer tijd de monitor in te
vullen. Zodra zij echter aan de slag gaan met de monitor is de opbrengst voor henzelf vele malen groter; zij
krijgen direct feedback met een (verbeter)advies, een benchmark, en kunnen het kennisatelier met alle
materialen beter benutten.

7.3 Algemene conclusies naar aanleiding van deze monitor
De grote meerderheid van de mbo- en hbo-instellingen geeft onderwijs over GIA-thema’s. Het thema is bij de
meeste opleidingen ook geborgd in formele documenten. De monitor geeft meer inzicht in en een beter beeld
van de diverse GIA-thema’s, dan de vorige metingen, doordat deze expliciet zijn benoemd en nagevraagd.
Doordat de stappen van de meldcode zijn gehanteerd, is duidelijker aanwijsbaar aan welke kennis, kunde en
attitude aandacht wordt besteed in de opleidingen, en waarin nog lacunes liggen.
Aankomende professionals moeten het gesprek kunnen aangaan over GIA; het aangaan van het gesprek over
vermoedens van mishandeling en de veiligheid inschatten is moeilijk (bij dat inschatten hoort het toepassen
van risicotaxatie en wegingsinstrumenten).
Opleidingsverantwoordelijkheden geven aan dat het tijd kost om dit thema te verankeren in de opleidingen.
De ontwikkelingen en vernieuwingen in het curriculum van de opleidingen zijn nog steeds gaande wat betreft
onderwijsstructuren en competentieprofielen. Opleidingsverantwoordelijkheden benoemen dat zij het thema
volgend jaar of de komende jaren willen gaan meenemen in het curriculum. Zij zijn gemotiveerd en
onderstrepen dat dit onderwerp meer aandacht verdient in opleidingen. Zij geven aan dat zij hierover ook
behoefte aan bijscholing hebben.
De monitor zoals nu is uitgezet, is een eerste meting. Het is belangrijk om te blijven monitoren en daarmee
het thema GIA en meldcode te blijven agenderen. De koppeling tussen de monitor en het kennisatelier biedt
kansen om meer gericht advies op maat te geven, waardoor de kwaliteit van het onderwijs kan worden
versterkt.
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Bijlage 1: Overzicht (sub)thema’s Wet meldcode
Reflectieve vaardigheden
1. Reflectie op de eigen normen en waarden rondom relaties
2. Reflectie op de eigen normen en waarden rondom seks en seksualiteit
3. Reflectie op de eigen normen en waarden rondom geweld in
afhankelijkheidsrelaties
4. Reflectie op het eigen handelen als professional
5. Reflectie op de eigen ervaringen in de privésfeer

Meldcode stap 2
29. De beroepscode
30. Eventueel beroepsgeheim
31. Wet- en regelgeving o.g.v.
32. Huiselijk geweld en kindermishandeling
33. De functie en taken van Veilig Thuis (AMHK)
34. Het collegiale overleg over de signalen
35. Raadpleging van forensisch geneeskundige

Meldcode stap 0
6. Huiselijk geweld (algemeen)
7. Partnergeweld, ex-partnergeweld
8. Seksueel geweld in huiselijke kring
9. Ouderenmishandeling
10. Oudermishandeling
11. Eergerelateerd geweld
12. Vrouwelijke genitale verminking (VGV)
13. Huwelijksdwang
14. Kindermishandeling (algemeen)
15. Lichamelijke mishandeling
16. Lichamelijke verwaarlozing
17. Psychische of emotionele mishandeling
18. Psychische of emotionele verwaarlozing
19. Getuige van geweld tussen ouders/verzorgers
20. Seksueel misbruik
21. Verklaringsmodellen voor huiselijk geweld
22. Kortetermijngevolgen van huiselijk geweld
23. Langetermijngevolgen van huiselijk geweld

Meldcode stap 3
36. Algemene gespreksvaardigheden
37. Het gesprek voorbereiden
38. Een slechtnieuwsgesprek voeren
39. Omgaan met weerstand, emoties en loyaliteitsconflicten
40. Het openen van een gesprek over vermoedens van mishandeling
41. Signalen benoemen en actief luisteren naar de reactie
42. Het probleem en de dynamiek van geweld verkennen
43. De risico’s en de veiligheid bespreken
44. Aansluiten bij cliënten en tegelijkertijd een standpunt innemen
45. De mogelijkheden voor hulp of interventie verkennen
46. Reflecteren op eigen opvattingen en oordeel tijdens het gesprek met
een cliënt
Meldcode stap 4
47. Factoren die ernst van geweld kunnen beïnvloeden
48. Risicotaxatie- en wegingsinstrumenten
Meldcode stap 5
49. Sociale kaart
50. Eigen taken en verantwoordelijkheid
51. Taken en verantwoordelijkheden Veilig Thuis
52. Handelen bij acuut dreigende situatie
53. Het doorverwijzingsproces naar andere professionals
54. Het zelf ondersteunen van een mishandelde cliënt

Meldcode stap 1
24. Signalen van kindermishandeling en verwaarlozing
25. Signalen van partnergeweld
26. Signalen van seksueel misbruik en seksueel geweld
27. Signalen van overige vormen van GIA
28. Kindcheck
46
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Bijlage 2: Definities en toelichting van begrippen
Definities
In de vragenlijst worden verschillende begrippen gebruikt. Hieronder vindt u de definities van deze
begrippen (op alfabetische volgorde).
1. Eergerelateerd geweld
Eergerelateerd geweld omvat elke vorm van geestelijk of lichamelijk geweld, gepleegd vanuit een
collectieve mentaliteit in reactie op een (dreiging van) schending van de eer van een man of een vrouw en
daarmee van zijn of haar familie, waarvan de buitenwereld op de hoogte is of dreigt te raken.
(Kennisdossier Huiselijk geweld, www.movisie.nl)
2. Geweld in afhankelijkheidsrelaties
Geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) is het overkoepelende begrip voor alle vormen van geweld in
huiselijke kring, in de professionele setting (zorg- en ondersteuningssector) en in de vrijwillige sector.
Kenmerk van dit geweld is de afhankelijkheidsrelatie tussen slachtoffer en pleger. Daarbij kan het gaan
om relationele afhankelijkheid (tussen partners of ex-partners, tussen ouders en kinderen of
familieleden), om economische afhankelijkheid, om een zorgafhankelijkheid of om een combinatie ervan.
Het gaat om seksueel geweld, verwaarlozing, eergerelateerd geweld waaronder huwelijksdwang,
vrouwelijke genitale verminking en ouderenmishandeling.
(Ministerie van VWS, 2014)
3. Huiselijk geweld
Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke of familiekring van het slachtoffer wordt
gepleegd. De term huiselijk verwijst niet naar de plaats waar het geweld plaatsvindt, maar naar de relatie
tussen pleger en slachtoffer bijvoorbeeld: (ex-)partner, gezins- en familieleden. Het geweld kan onder
andere fysiek, seksueel en/of psychisch van aard zijn.
(Movisie, 2013)
4. Huwelijksdwang
Huwelijksdwang is het dwingen van een meisje, jongen, vrouw of man tot een huwelijk. Bij
huwelijksdwang hebben een of beide huwelijkspartners weinig of geen zeggenschap over de sluiting van
het huwelijk, het huwelijk is tegen hun wil.
(www.huiselijkgeweld.nl)
5. Kindcheck
Een kindcheck is een check die professionals uitvoeren bij volwassen cliënten, om na te gaan of zij
minderjarige kinderen hebben waarvoor zij zorgen. De kindcheck is onderdeel van de Wet verplichte
Meldcode en is verplicht in die gevallen waarin de professional meent dat er een risico bestaat op
ernstige schade voor het kind.
(Gebaseerd op Augeo, 2013)
6. Kindermishandeling
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.
De definitie is zo opgesteld dat zij meerdere vormen van kindermishandeling omvat. In de praktijk
komen in een gezin waarin een of meer kinderen mishandeld worden, vaak meerdere vormen tegelijk
voor:
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a. Lichamelijke mishandeling
Onder lichamelijke kindermishandeling vallen alle vormen van lichamelijk geweld tegen het
kind, zoals slaan, schoppen, bijten, knijpen, krabben, het toebrengen van brandwonden of het
kind laten vallen. Bijzondere vormen zijn het shakenbabysyndroom, Münchhausen-byproxysyndroom, en meisjesbesnijdenis.
b. Lichamelijke verwaarlozing
Bij lichamelijke verwaarlozing komen ouders of opvoeders gedurende langere tijd onvoldoende
tegemoet aan de lichamelijke basisbehoeften van het kind. Het kind krijgt niet de zorg en
verzorging waar het gezien zijn leeftijd en ontwikkelingsbehoeften recht op heeft.
c.

Psychische mishandeling
Van psychische of emotionele mishandeling is sprake wanneer ouders of andere opvoeders met
hun houding en hun gedrag afwijzing en vijandigheid uitstralen tegenover het kind. Ze schelden
het kind regelmatig uit of maken het kind opzettelijk bang.

d. Psychische verwaarlozing
Bij psychische of emotionele verwaarlozing schieten de ouders of opvoeders doorlopend tekort in
het geven van positieve aandacht aan het kind. Daarmee negeren ze structureel de basale
behoeften van het kind aan liefde, warmte, geborgenheid en steun.
e.

Seksueel misbruik
Seksueel misbruik bestaat uit alle seksuele aanrakingen die een volwassene een kind opdringt.
Door het lichamelijke of relationele overwicht, de emotionele druk, of door dwang en geweld van
de volwassene kan het kind die aanrakingen niet weigeren.

f.

Getuige van huiselijk geweld
Kinderen die getuige zijn van geweld in het gezin zien of horen conflicten tussen hun ouders of
worden geconfronteerd met de gevolgen, bijvoorbeeld verwondingen bij de ouder of het moeten
vluchten van een ouder.

(Dossier Kindermishandeling, www.nji.nl)
7. Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling is een hulpmiddel voor professionals om goed te
reageren op vermoedens en signalen van dit soort geweld. De meldcode beschrijft in vijf stappen wat
professionals in deze gevallen moeten doen.
(Rijksoverheid)
8. Ouderenmishandeling
Onder mishandeling van een ouder persoon (iemand van 65 jaar of ouder) verstaan wij het handelen of
het nalaten van handelen van al degenen die in een persoonlijke of professionele relatie met de oudere
staan, waardoor de oudere persoon (herhaaldelijk) lichamelijke en/of psychische en/of materiële schade
lijdt, dan wel vermoedelijk lijden zal, en waarbij van de kant van de oudere sprake is van een vorm van
gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid.
(Movisie, 2009)
9. Oudermishandeling
Huiselijk geweld door kinderen en jongvolwassenen gericht tegen hun ouders.
(www.huiselijkgeweld.nl)
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10. Partnergeweld
Partnergeweld is eenzijdig uitgeoefend lichamelijk, psychisch en/of seksueel getint geweld of fysieke
dwang tegen een partner door de (ex-)partner, ten gevolge waarvan iemand tegen zijn of haar wil
emotionele en/of fysieke pijn of letsel ervaart.
(Kennisdossier huiselijk geweld, www.movisie.nl)
11. Seksueel geweld
Seksueel geweld is een ernstige vorm van seksuele grensoverschrijding. Het omvat dat wat in de wet als
aanranding en verkrachting is gedefinieerd: penetratie (verkrachting) of andere seksuele handelingen
(aanranding) waarbij geweld of dreiging met geweld is gebruikt, of waarbij gebruik is gemaakt van een
situatie of toestand waardoor iemand niet in staat was te weigeren (bijvoorbeeld door middelengebruik).
(Van Berlo & Van Beek, 2015)
12. Seksuele grensoverschrijding
Seksuele grensoverschrijding is de overkoepelende term voor seksueel gedrag dat over een grens gaat.
Bij een positieve seksuele interactie is sprake van wederzijdse instemming, vrijwilligheid en
gelijkwaardigheid. De partners laten elkaar blijken en zijn ook in staat om de ander te laten weten dat ze
het seksuele contact willen, er wordt geen (lichamelijke, psychische of andere vormen van) druk of
manipulatie uitgeoefend, en geen van de partners heeft een groot overwicht door macht of leeftijd,
waarbij de ander afhankelijk is. Voor kinderen en jongeren komt daar bij dat het seksuele gedrag bij de
leeftijd en ontwikkeling past, en dat er een niet al te groot leeftijdsverschil is. Meestal wordt een
maximaal verschil van vijf jaar aangehouden. We vinden het ook wenselijk om jongeren bij te brengen
dat ze respect moeten hebben voor zichzelf en de ander, en geen seks hebben op een plek of in een
situatie die een ander kan storen. Bij seksuele grensoverschrijding wordt aan een of meer van deze
voorwaarden niet voldaan.
(Van Berlo & Van Beek, 2015)

Toelichting terminologie
Naast bovenstaande definities worden er in de vragenlijst andere termen gebruikt. Deze worden in de
vragenlijst toegelicht wanneer er over het informatie-icoon ‘
’ gescrold wordt. Hieronder vindt u deze
toelichtingen (op alfabetische volgorde).

1. Algemene gespreksvaardigheden
 Zoals luisteren, samenvatten, doorvragen en parafraseren.
2. Onderwijsvormen
 Leerplein
o Werkvorm in het mbo.
 Vaardigheidstraining
o Werkvorm in het mbo.
3. Risicotaxatie- en wegingsinstrumenten
 Risicotaxatie-instrumenten zijn bedoeld om een objectieve inschatting te maken van het risico op
geweld in de nabije toekomst. Wegingsinstrumenten zijn bedoeld om de beoordeling van gedrag te
systematiseren en te objectiveren.
4. Seksueel geweld huiselijke kring
 Hier valt ook onder seksueel geweld in institutionele settingen (ggz, jeugdzorg enzovoort)
5. Seksueel misbruik
 Hier valt ook seksueel geweld tussen peers onder.
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6. Signalen van overige vormen van GIA
 Ouderenmishandeling, oudermishandeling, eergerelateerd geweld, loverboys, huwelijksdwang en
VGV.
7. Sector
 Gedrag en maatschappij/welzijn
o Hieronder verstaan we opleidingen als SPW, SPH, MWD en studies die vallen onder de
sociale wetenschappen.
 Gezondheidszorg
o Hieronder verstaan we opleidingen als Helpende Zorg en Welzijn, Doktersassistent,
Verpleegkunde, Fysiotherapie en Geneeskunde.
 Onderwijs
o Hieronder verstaan we opleidingen als onderwijsassistent, leraar basisonderwijs en
andere leraaropleidingen.
 Anders, namelijk: (OPEN)
o U kunt deze optie aanvinken en toelichten als de opleiding een combinatie van
bovengenoemde sectoren betreft of in een andere categorie valt.
8. Voor welke opleiding(en) vult u deze vragenlijst in?
 Doel van de monitor is de vragenlijst per afzonderlijke opleiding in te vullen. Mogelijk is dat dit
voor u praktisch onhaalbaar, doordat er bijvoorbeeld uitstroomprofielen/afstudeerrichtingen
geclusterd/verweven zijn (in bijvoorbeeld een academie). In dat geval kunt u ervoor kiezen de
vragenlijst in te vullen voor de gehele groep van opleidingen.
Let op! Feedback die u krijgt heeft dan wel betrekking op het geheel. U kunt er ook voor kiezen om
per (sub)opleiding de vragenlijst apart in te vullen.
9. Vormen van borging
 Verplicht
o Het thema is verplicht onderdeel in het curriculum, waardoor iedere student die
uitstroomt het heeft gevolgd.
 Als keuzeonderdeel
o Bijvoorbeeld een keuzevak dat of minor die wel onderdeel is van een regulier aanbod, maar
waar een student zelf voor kiest.
 Ad hoc
o Afhankelijk van de affiniteit van de docent, vragen van de studenten of uit het veld of
actualiteiten.
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Bijlage 3: Onderzoeksgroep
In tabel 1 vindt u achtergrondinformatie over de onderzoeksgroep uit dit rapport. Tabel 2 biedt een overzicht
van het aantal respondenten in de metingen 2013 en 2015, en het totale aantal opleidingen in Nederland.
Tabel 1: Kenmerken onderzoeksgroep
N

%

Opleidingsniveau:
Hbo bachelor
Mbo niveau 2
Mbo niveau 3
Mbo niveau 4

21
2
7
20

42
4
14
40

Opleidingssector:
Gedrag en maatschappij/welzijn
Gezondheidszorg
Onderwijs

24
23
3

48
46
6

Type opleiding:
Voltijd
Deeltijd
BBL (mbo) of duaal (hbo)

44
4
2

88
8
4

Opleidingsvorm:
Eén afzonderlijke opleiding
Een aantal (geclusterde) opleidingen10

38
12

76
24

Totale opleidingsgrootte:
0-100 studenten
100-500 studenten
500-1000 studenten
1000-2000 studenten
2000 of meer studenten

7
17
18
6
2

14
34
36
12
4

Gemiddeld aantal studenten per opleidingsjaar:
0-50 studenten
50-100 studenten
100-200 studenten
200 of meer studenten

11
11
17
11

22
22
34
22

Opleidingsduur:
1 opleidingsjaar
2 opleidingsjaren
3 opleidingsjaren
4 opleidingsjaren

1
4
16
29

2
8
32
58

Totaal aantal opleidingen:

50

100

In tabel 2 vindt u een overzicht van de respons in deze meting ten opzichte van de vorige meting, en het
totale aantal opleidingen (in deze sectoren) in Nederland (oktober 2015). Hierin is een uitsplitsing gemaakt
naar opleidingssector en opleidingsniveau.

Voor sommige respondenten was het niet mogelijk de vragenlijst per afzonderlijke opleiding in te vullen, bijvoorbeeld
doordat de uitstroomprofielen/afstudeerrichtingen geclusterd/verweven zijn (bijvoorbeeld een academie). Deze
respondenten hebben de vragenlijst ingevuld voor de deelopleidingen samen.

10
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Tabel 2: Responsgroep
Meting
2015

Meting
2013

Totaal opleidingen
in Nederland

Opleidingssector:
Gedrag en maatschappij/welzijn
Gezondheidszorg
Onderwijs

24
23
3

40
0
70

1178
641
522

Opleidingsniveau:
Mbo
Hbo
Wo

29
21
0

10
66
34

1568
509
264

Totaal aantal opleidingen:

46

110

2341

53

Bijlage 4: (Sub)thema’s Wet meldcode
In onderstaande tabel vindt u het aandeel opleidingen dat aandacht besteedt aan (sub)thema’s van de Wet meldcode, uitgesplitst naar opleidingsniveau en -sector
(in procenten).
Opleidingsniveau

Reflectie op het eigen handelen als professional
Reflectie op de eigen normen en waarden rondom
relaties
Reflectieve
vaardigheden

Meldcode stap 0

Opleidingssector
Gedrag en maatschappij Gezondheidszorg
/welzijn (n=24)
(n=23)

Onderwijs
(n=3)

Totaal
(N=50)

Mbo
(n=29)

Hbo
(n=21)

89,7

100

100

100

100

97,9

92,6

86,4

87

100

100

91,7

Reflectie op de eigen ervaringen in de privésfeer
Reflectie op de eigen normen en waarden rondom seks
en seksualiteit

81,5

63,6

69,6

81

100

75

70,4

59,1

56,5

81

66,7

66,7

Reflectie op de eigen normen en waarden rondom geweld
in afhankelijkheidsrelaties

70,4

54,5

47,8

85,7

66,7

64,6

Huiselijk geweld (algemeen)

95,8

77,8

85

89,5

100

88,1

Kindermishandeling (algemeen)

79,2

88,9

95

68,4

100

83,3

Psychische of emotionele mishandeling

79,2

77,8

85

68,4

100

78,6

Psychische of emotionele verwaarlozing

79,2

77,8

85

68,4

100

78,6

Lichamelijke verwaarlozing

79,2

72,2

80

68,4

100

76,2

75

77,8

85

63,2

100

76,2

87,5

55,6

55

94,7

66,7

73,8

75

72,2

80

63,2

100

73,8

Eergerelateerd geweld

70,6

68,8

62,5

71,4

100

69,7

Seksueel geweld in huiselijke kring

70,8

61,1

65

63,2

100

66,7

Getuige van geweld tussen ouders/verzorgers

66,7

61,1

65

57,9

100

64,3

Partnergeweld, ex-partnergeweld

62,5

55,6

60

52,6

100

59,5

75

33,3

40

73,7

66,7

57,1

Seksueel misbruik
Ouderenmishandeling
Lichamelijke mishandeling

Langetermijngevolgen van GIA
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Opleidingsniveau

Meldcode stap 1

Meldcode stap 2

Totaal
(N=50)

Mbo
(n=29)

Hbo
(n=21)

Gedrag en maatschappij
/welzijn (n=24)

Gezondheidszorg
(n=23)

Onderwijs
(n=3)

Oudermishandeling

54,2

61,1

55

52,6

100

57,1

Kortetermijngevolgen van GIA

58,3

50

55

47,4

100

54,8

Huwelijksdwang

54,2

38,9

40

57,9

33,3

47,6

Verklaringsmodellen voor GIA

41,7

38,9

35

36,8

100

40,5

Vrouwelijke genitale verminking (VGV)

41,7

27,8

25

42,1

66,7

35,7

Signalen van kindermishandeling en verwaarlozing

83,3

72,2

85

68,4

100

78,6

Signalen van seksueel misbruik en seksueel geweld

83,3

66,7

85

68,4

66,7

76,2

Signalen van partnergeweld

66,7

44,4

50

63,2

66,7

57,1

Signalen van overige vormen van GIA

58,3

33,3

40

52,6

66,7

47,6

Kindcheck

29,2

38,9

35

31,6

33,3

33,3

Eventueel beroepsgeheim

95,8

94,4

90

100

100

95,2

De beroepscode
Wet- en regelgeving o.g.v. huiselijk geweld en
kindermishandeling

91,7

94,4

85

100

100

92,9

79,2

72,2

75

73,7

100

76,2

Het collegiale overleg over de signalen

83,3

66,7

70

84,2

66,7

76,2

De functie en taken van Veilig Thuis (AMHK)

54,2

61,1

65

42,1

100

57,1

25

11,1

10

21,1

66,7

19

Algemene gespreksvaardigheden

95,8

100

100

94,7

100

97,6

Het gesprek voorbereiden

91,7

94,4

95

89,5

100

92,9

Een slechtnieuwsgesprek voeren

87,5

94,4

95

84,2

100

90,5

Omgaan met weerstand, emoties en loyaliteitsconflicten

87,5

83,3

85

89,5

66,7

85,7

Raadpleging van forensisch geneeskundige

Meldcode stap 3

Opleidingssector

55

Opleidingsniveau

Gedrag en maatschappij Gezondheidsz
/welzijn (n=24)
org (n=23)

Onderwijs
(n=3)

Totaal
(N=50)

Hbo
(n=21)

83,3

55,6

70

68,4

100

71,4

Signalen benoemen en actief luisteren naar de reactie
Reflecteren op eigen opvattingen en oordeel tijdens het
gesprek met een cliënt

62,5

83,3

70

78,9

33,3

71,4

62,5

72,2

60

84,2

0

66,7

De mogelijkheden voor hulp of interventie verkennen

54,2

77,8

75

57,9

33,3

64,3

De risico’s en de veiligheid bespreken

62,5

50

55

68,4

0

57,1

Aansluiten bij cliënten en tegelijkertijd een standpunt
innemen

Het probleem en de dynamiek van geweld verkennen
Het openen van een gesprek over vermoedens van
mishandeling

50

44,4

45

47,4

66,7

47,6

54,2

38,9

45

57,9

0

47,6

Factoren die ernst van geweld kunnen beïnvloeden

45,8

44,4

40

52,6

33,3

45,2

37,5

44,4

45

36,8

33,3

40,5

Sociale kaart

83,3

100

95

89,5

66,7

90,5

Eigen taken en verantwoordelijkheid

83,3

100

95

89,5

66,7

90,5

Het doorverwijzingsproces naar andere professionals

79,2

72,2

60

94,7

66,7

76,2

75

61,1

65

78,9

33,3

69

Taken en verantwoordelijkheden Veilig Thuis

62,5

50

50

63,2

66,7

57,1

Het zelf ondersteunen van een mishandelde cliënt

45,8

27,8

30

52,6

0

38,1

Meldcode stap 4 Risicotaxatie- en wegingsinstrumenten

Meldcode stap 5

Opleidingssector

Mbo
(n=29)

Handelen bij acuut dreigende situatie
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Bijlage 5: Open antwoorden uit de vragenlijst
Deze bijlage biedt een overzicht van enkele open vragen die gesteld zijn in de monitor, en de
antwoorden die daarop gegeven zijn.
Vraag: Kunt u in (ongeveer) één alinea beschrijven hoe het thema geweld in
afhankelijkheidsrelaties behandeld wordt in de opleiding? (n = 49)
Bezoek aan conferentie STRONG te Rotterdam met 2e en 3e jaar studenten.
Bij het vak recht uitgebreid. Bij het vak crisishulpverlening wordt een dubbel college besteed aan huiselijk geweld en hoe hier mee om te
gaan.
Binnen bepaalde doelgroepen wordt kort aandacht besteed aan geweld in afhankelijkheidsrelaties. Zo wordt er enige aandacht gegeven
aan geweld bij dementerende ouderen (door de oudere naar zorgverlener/mantelzorger-oudere). Dit valt binnen het reguliere curriculum
en bereikt dus alle studenten. Daarnaast is er wellicht aandacht voor kindermishandeling in de minor Kind die wij aanbieden, maar hier
heb ik weinig zicht op. Echter heeft dit thema niet veel aandacht in de opleiding, dus ik weet niet in hoeverre docenten dit uit eigen
beweging inbrengen in hun lessen.
Binnen burgerschap en GGZ branche.
Binnen de lessen BSM (beroepsspecifieke module) heb ik met de klas gesproken over huiselijk geweld vooral gericht op
kindermishandeling. Hier drie weken over gesproken, filmpjes bekeken, opdrachten gemaakt ter verdieping. In factorE is dit ook in
verschillende modules opgenomen.
Binnen de lessituaties op school kennis casus.
Binnen theorievorming 2e jaar.
Cursus van 10 weken met lesprogramma Augeo.
Dat vind ik lastig. In mijn onderwijsprogramma's komt het niet aan bod. Ik weet dat het hier of daar wel aan de orde komt, maar weet er
het fijne niet van!
Dit thema komt o.a. aan de orde in de lessen maatschappelijke gezondheidszorg, bij het onderdeel ouderen en bij het onderdeel
jeugdgezondheidszorg. De meldcode wordt daarin meegenomen en besproken.
Door middel van hoorcolleges in jaar 1, in casuïstiek, en in een speciaal vak/training in jaar 2 vlaggensysteem/the next page/meldcode
voor alle studenten, door daarvoor getrainde docenten, aangevuld met verschillende keuzevakken die op korte termijn voor alle
studenten verplicht worden. In jaar 3 met het themacompetentie seksualiteit (w.o. seksueel misbruik) van Uitstroomprofiel
Jeugdzorgwerker, in jaar 4 in de specialisatie jeugdzorg in praktijksimulatie. Tevens een keuzevak in jaar 4, ook toegankelijk voor
studenten van andere opleidingen.
Een lessenserie van acht keer anderhalf uur.
Er is een vak van 5 EC rondom huiselijk geweld. Seksueel geweld wordt behandeld in de minorperiode toegespitst op de minor
doelgroep.
Er wordt 1 blok van ongeveer 8 lessen van 2 uur les gegeven over VIA en de studenten doen thuis de e-learning van Augeo.
Er wordt lesgegeven over het thema. Dit wordt behandeld bij het vak grensoverschrijdend gedrag. Het vak wordt gegeven in een periode
van tien weken. Elke week staan we stil bij een onderwerp m.b.t. geweld in afhankelijkheidsrelaties. Ook maken we een link naar de
beroepspraktijk bijvoorbeeld: welke stappen kunnen ze ondernemen bij het signaleren van geweld.
Het is een lesonderdeel of zit verwerkt in een lesonderdeel. Er wordt informatie over gegeven en een koppeling naar stage gemaakt.
Het is impliciet opgenomen in thema's, Respect en emoties, Cultuur en levensbeschouwing, omgaan met grenzen, Privacy en intimiteit,
grenzen & assertiviteit, gelijkheid & macht + normen & waarden.
Het komt terug in de module kind, waarbij aandacht gegeven wordt wat het inhoudt en hoe je het kan signaleren en wat ermee te doen.
Huidig: Preventie grensoverschrijdend gedrag, Oudermishandeling Beleid, protocollen en wetgeving over oudermishandeling en
grensoverschrijdend gedrag, Signaleren van sociale problematiek (vooral gericht op volwassenen en ouderen). Nieuw: Preventie
grensoverschrijdend gedrag. Oudermishandeling, Preventie seksueel misbruik, Signalen herkennen van sociale problematiek waaronder
huiselijk geweld, Seksueel misbruik en kindermishandeling, Kennis wet- en regelgeving met betrekking tot deze onderwerpen, Beleid en
protocollen over deze onderwerpen, Ethische vraagstukken.
In de keuzemodules: ‘ kindermishandeling’ en ‘huislijk geweld’. In de minors: ‘geweld in relaties’ en
‘ouderschapsbegeleiding/gezinsbegeleiding’, Verder komen de onderwerpen aanbod in de verschillende modules in jaar 1 en 2.
In de minor Kraam-, Kind en Jeugdzorg wordt een volledige themadag aan dit onderwerp gewijd, waarbij de studenten zowel
theoretische verdieping als praktische oefeningen krijgen. Daarnaast komen mensen werkzaam bij bijvoorbeeld de stichting huiselijk
geweld en kindermishandeling vanuit hun expertise vertellen wat de meerwaarde is van overleg en melden en wat dat voor de mensen in
de casus en voor de professionals betekent.
In de verschillende KO's zoals Onvrijwillige en systemische hulpverlening en in de minor.
In enkele vakken wordt aandacht besteed aan kindermishandeling. Aandacht voor theorie over oorzaken, gevolgen, signalen
kindermishandeling (in vakken Ontwikkelingspsychologie, Pedagogiek en Kindermishandeling); op casuïstiek toepassen van verplichte
Meldcode Kindermishandeling Jeugdwet en hoe om te gaan met vertrouwelijke informatie (in vak Beroepsdilemma's), informatie over
methodieken over kindermishandeling zoals signs of safety (in vak Kindermishandeling), onderzoek doen naar hoe om te gaan bij
vermoedens kindermishandeling in eigen stage-praktijk (in vak Kindermishandeling). Huiselijk geweld onder volwassenen heeft
nauwelijks aandacht in onze opleiding.
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In het kader van de ouderenzorg en de autonomie en afhankelijkheid van deze zorgvrager tot een ander.
In het programma ‘jeugdhulpverlening’ en ‘systeemgericht werken’ komt het aan bod. Het wordt genoemd, maar er wordt niet erg
uitgebreid bij stilgestaan.
Informatie over de meldcode, wettelijk kader, aandacht voor je gevoel en je intuïtie serieus nemen, de plicht van de organisatie om een
protocol te hebben, de mogelijkheden die de professional heeft om het gevoel bespreekbaar te maken. Vooral informatie geven en
bewustwording.
Komt in diverse vakken / cases zijdelings terug. Niet centraal.
Komt wel zijdelings aan bod in het tweede leerjaar bij de ontwikkeling van het kind en begeleiding van ouders. Ook GVO aan ouders
komt in dit blok terug.
Met een digitale methode en begeleiding door docent.
Via een onlinemodule.
MWD: het thema wordt specifiek tijdens het vak Drang en Dwang behandeld in het tweede jaar van de voltijd opleiding geweld in
opvoeding wordt behandeld in het vak gezinsbenadering bij MWD ook in het tweede jaar. Ouderen mishandeling wordt in blok 3 van het
eerste jaar behandeld. Er is een minor seksueel en huiselijk geweld. Daarin staat dit onderwerp een halfjaar lang centraal. Deze minor
wordt aangeboden voor MWD en SPH-studenten in hun vierde jaar. SPH: Heeft in het tweede jaar het vak Veiligheid. Dit is in het tweede
jaar en betreft een halfjaarsprogramma. In het vak Lovelab komt risicogedrag aan de orde. Dit vak wordt in jaar 2, blok 4 gegeven. UJW:
Kind en Veiligheid: het gehele thema komt aan de orde met uitzondering van ouderenmishandeling. Betreft jaar 3, blok 4 Civiel recht:
jaar 4, blok 1. Gaat over geweld in afhankelijkheidsrelaties. Daarin staan de juridische procedures centraal rondom dit thema, in een
stageopdracht in jaar 4 staat de meldcode centraal.
Nog niet.
Op dit moment komt het thema alleen aan de orde als dit ter sprake komt bij de stagebegeleiding. Dus nog niet structureel in het
onderwijsprogramma.
Op dit moment werk ik anderhalf jaar in het mbo. In het vakgebied Nederlands komt dit onderwerp niet aan de orde. In de SLB-uren
komt het soms ter sprake.
Op verschillende manieren. Hoor- en werkcollege over kindermishandeling bij het vak gedragswetenschappen. Daarnaast een college
over huiselijk geweld. Oudermishandeling komt tevens aan bod in hoor- en werkcollege. Lessen klinisch redeneren GGZ behandelen
zijdelings dit onderwerp mede als achterliggende oorzaak voor problematiek.
Professionaliseringsdagen bij toegepaste psychologie.
Serie van 10 lessen over kindermishandeling en huiselijk geweld is in de maak.
Signaleren heeft wel een plek in de major. Verder dacht ik niet. Binnen de minor pedagogiek is er een hoorcollege over huiselijk geweld
en kindermishandeling. De studenten zijn verplicht een opdracht te maken waarin ze de stappen van de meldcode moeten integreren.
Studenten zijn Welzijnswerkers in opleiding. Zij kunnen gemakkelijk met mensen in contact komen die slachtoffer zijn van huiselijk
geweld. Zij moeten dus weten wat te doen en hoe te handelen. Ook bij het vak OMD (=omgaan met doelgroep) komt dit aan de orde.
Verder krijgen onze studenten lessen Agressie-hantering.
Tijdens de cursus Geweld & kindermishandeling.
Tijdens de les COVA wordt een programma van 10 weken rondom de meldcode aangeboden. De deelnemers krijgen een introductie over
huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarna volgen ze de e-learning cursus ‘Omgaan met de meldcode voor doktersassistent’ van
Augeo. Daarna krijgen ze nog enkele verdiepingslessen van de docent, maken de toets van Augeo en tot slot wordt het hele project
geëvalueerd.
Tijdens de lessen GGZ als onderwerp in lesweek 3. Bekendheid m.b.t. de beroepsgroep, dilemma's in de beroepsuitoefening en de
noodzaak van actie in de vorm van het stappenplan wordt les in gegeven en klassikaal besproken.
Tijdens een aantal lessen wordt e-learning van Augeo doorlopen en vindt daarnaast een klassengesprek hierover plaats, Daarnaast heeft
geweld in afhankelijkheidsrelaties een plaats in de lessen van VP, VZ, HZW, DA en TA opleidingen met onder andere onderwerpen als
agressie en oudermishandeling en ontspoorde zorg
Tijdens het derde jaar krijgen ze gedurende een periode van 10 weken een minor Kindermishandeling. Binnen deze minor wordt dit
thema geweld ook behandeld.
Wij behandelen mishandeling in algemene zin en koppelen daaraan de meldcode.
Wordt éénmalig besproken in een hoorcollege over Huiselijk Geweld, in jaar 1. Komt terug in de minor Jeugdzorg; meldcode en RAAKtraining worden daarin gecombineerd.
Wordt wel gebruikt bij agressie in de zorg. M.n. naar ouderen toe. Lichamelijke en psychische mishandeling, financiële uitbuiting en
verwaarlozing.
Zeer minimale aandacht. Is geen apart thema binnen het lesprogramma.
Zowel in themalessen van burgerschap als bij vak lessen/thema's kinderopvang en jeugdzorg.

Vraag: Zijn er succesfactoren en/of ziet u kansen voor de toekomst? (n= 20)
Als een van de vele aandachtspunten binnen het welzijnsonderwijs is het natuurlijk van belang, maar er zijn dusdanig veel onderwerpen
dat het altijd op gespannen voet zal staan.
Beter signaleren.
Breed dragen.

60

De curriculumvernieuwing waar we aan werken.
De docenten die er les over geven zijn goed op de hoogte. Andere docenten van mijn team zijn er voldoende van op de hoogte. Maar ik
weet niet hoe dit bij andere opleidingen is, als er geen les over gegeven wordt is de kennis niet tot nihil aanwezig in mijn optiek.
Er is al en nog steeds veel ervaring m.b.t. het onderwerp. Clubs als de Augeo foundation doen prima werk met blended learning als
informatiedrager en ingang. Ook het Vlaggensysteem gaat als een speer. Maar de zaak valt en staat met enthousiaste en betrokken
collega's die het onderwerp blijven dragen.
Goed lesmateriaal, e-learning, met een docentenhandleiding maakt de meeste kans op succes.
Het verplichte karakter van de meldcode maakt dat wij de problematiek binnen de opleiding kunnen belichten.
Ik denk dat mensen/collega's/studenten zich steeds bewuster worden van de belangrijkheid en de actualiteit van het thema. Iedereen
moet zich waar dan ook veilig weten en veilig voelen. Dat is waar het om gaat, daar kun je nooit genoeg over leren, weten en reflecteren
als professional.
Ik vind dat de meldcode en meldplicht een verplicht onderdeel van het curriculum moeten zijn en dit moet op de juiste wijze en op het
juiste moment in de opleiding worden ingevoegd.
Ja, meer integrale aanpak in reguliere leerpakketten.
Meer bekendheid, geeft betrokkenheid. Het gaat opgenomen worden in de opleiding waardoor mensen zich gaan verdiepen.
Nieuw curriculum, mogelijk meer ruimte voor meldcode en signaleren.
Nieuwe dossiers bieden mogelijkheid voor nieuwe invulling.
Nieuwe KD biedt mogelijkheden en verplicht de opleiding dit ook op te nemen in het curriculum.
Opnemen thema geweld in afhankelijkheidsrelaties in de module Ouderenzorg.
Over enkele jaren wordt het curriculum aangepast. Ik zie dan zeker mogelijkheden om geweld in afhankelijkheidsrelaties een grotere rol
te geven.
Weet ik niet, eventueel keuzedeel.
Wij geven al een aantal jaren met veel succes les over GIA. Binnen nieuwe KD wordt het verplicht. De e-learning werkt goed.
Zeker, collega's zijn zeer begaan met studenten.

Vraag: Zijn er (ook) belemmeringen, bedreigingen en/of ziet u eventuele risico's voor de toekomst? (n= 13)
Bedreiging zou kunnen zijn dat de aandacht verslapt.
Belangrijk is dat de lessen over deze ‘moeilijke en lastige’ onderwerpen worden verzorgd door docenten die zich daarin bekwaamd
hebben en die in staat zijn ‘op maat’ op vragen en signalen in te gaan.
De moeilijkheid zit hem er juist in dat de ‘mentoren’ niet de rol van hulpverlener op zich mogen nemen, dan moet doorverwezen worden
naar de decaan. Dit onderwerp lijkt zich in grijs gebied te bevinden en mogelijk tussen wal en schip te vallen.
Door het nieuwe KD-stelsel moet er weer even een nieuwe plaats worden bepaald voor deze materie.
Eenmalig het onderwerp aan de orde stellen, betekent niet dat studenten startbekwaam zijn om met deze problematiek adequaat om te
gaan. Dit geldt overigens niet voor het UJW. Hierin wordt veelvuldig op verschillende plekken in het onderwijs (stage, onderzoek en
colleges) aandacht besteed aan de meldcode.
Er komt steeds meer lesstof op het bordje van het onderwijs. Maar de opleidingen moeten in een kortere periode worden aangeboden.
Ik weet niet of er voldoende ruimte aanwezig is in het nieuwe kwalificatiedossier om daar voldoende (ruim) tijd aan te kunnen besteden.
Dit zal zich nog moeten uitwijzen bij het uitwerken van het kwalificatiedossier waar we nu mee bezig zijn.
Ja, dat we het er wel steeds over hebben, maar dat het handelen om wat voor reden dan ook niet verandert.
Meer aandacht voor meldcode binnen de school.
Risico is de grote hoeveelheid lesstof die al in de opleiding een plaats moet vinden.
Te gering besef over de mate van voorkomen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling en -verwaarlozing. Mag voor mij meer
bewustzijn op komen dat zich vertaalt in het onderwijscurriculum.
Tijdgebrek.
Wanneer het onderwerp teveel vanuit een hype benaderd wordt. Wanneer er te veel clubs en organisaties zijn die zich op het onderwerp
gaan storten. Dat kan leiden tot ‘leren signaleren-moeheid’. Dat moeten we voorkomen.
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