
Training Wet Meldcode implementeren
in het Hoger Beroepsonderwijs

Voor vertrouwenspersonen, docenten, decanen en ander personeel

In juli 2013 trad de Wet verplichte meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling in

werking. Het doel is de professional te ondersteunen bij vermoedens van geweld in

afhankelijkheidsrelaties. Het (hoger) onderwijs is een van de sectoren waarvoor de wet

geldt.
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Movisie is in opdracht van het ministerie van VWS betrokken bij

de bijscholing en implementatie van de Wet meldcode. Wat

betekent de Wet meldcode voor de opleiding in het algemeen

en voor diverse professionals zoals docenten,

vertrouwenspersonen, SLB-ers en decanen in het bijzonder?

Wat betekent het stappenplan voor het handelen bij

vermoedens van geweld? Hoe kan de implementatie opgezet

worden? Wat is wiens taak?

Achtergrond Wet Meldcode

De Wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en

Kindermishandeling is per 1 juli 2013 in werking getreden.

Organisaties en professionals uit het onderwijs,

gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke

ondersteuning, sport, jeugdzorg en justitie zijn daarmee

verplicht een Meldcode te hanteren bij signalen van huiselijk

geweld en kindermishandeling. Hieronder valt ook vrouwelijke

genitale verminking, eergerelateerd geweld, seksueel geweld

en ouderenmishandeling. Het doel van de Wet is dat

professionals sneller en adequater ingrijpen bij vermoedens van

huiselijk geweld of kindermishandeling. Het basismodel

Meldcode bevat een stappenplan dat hiervoor handvatten

biedt.

Training

In de training van 2 dagdelen komen de volgende onderwerpen

aan bod: de inhoud van de meldcode, samenwerking, de

communicatie, deskundigheidsbevordering en tot slot de

borging van het werkingsproces van de meldcode. 

Na deze training: 

* Kent u de inhoud van de wet (doel, achtergrond, nut en

functie);

* Bent u op de hoogte van de te zetten stappen volgens de

wet;

* Heeft u handvatten hoe de implementatie vorm te geven.

U ontvangt een bewijs van deelname na afloop van de training.
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Contactgegevens

Wendela Wentzel, senior adviseur en trainer Movisie w.

wentzel@movisie.nl 

030 - 789 2094 

 

Annemiek Goes, senior adviseur en jurist Movisie 

a.goes@movisie.nl 

030 – 789 2086

 

Informatie over de meldcode: 

Ga naar www.meldcode.nl
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Programma

Dagdeel 1:  

* Welkom en kennismaking

* Presentatie Wet verplichte meldcode en het

ondersteuningsprogramma van de overheid

* Oefenen met het stappenplan met behulp van casuïstiek

* Conclusie en afsluiting eerste dagdeel

* Programma en huiswerk tweede dagdeel

 

Dagdeel 2:  

* Aan de slag met het implementatieplan a.d.h.v. een checklist

uit de toolkit

* Taken van de diverse collega’s van de opleiding in het kader

van de uitvoering

* Inbreng van dilemma’s

* Conclusies en afsluiting

Praktische gegevens

 

Data

* maandag 8 juni en 28 september 2015 of

* dinsdag 3 november en 1 december 

 

Tijd

17.00-20.00 uur

 

Locatie

Movisie (trainingszaal)

Catharijnesingel 47

3511 GC Utrecht

 

Doelgroep:

Vertrouwenspersonen, docenten, decanen en ander personeel 

 

Kosten:

Deelname aan deze training kost € 325,- per persoon.

 

Aanmelden:

U kunt zich aanmelden via onze site: www.movisie.nl/trainingen 

(onder kopje 'huiselijk geweld')

 

Overig:

Deze training is ook op maat af te nemen eventueel met een

aantal hogescholen uit de regio.
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