
Minor 
Aanpak Huiselijk geweld
Andries Scherpenzeel (Social Work) 
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Welkom 
Even voorstellen .

Wat brengt je hier? 
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• Vormen van Huiselijk geweld/ meldcode
• Signaleren en bespreekbaar maken
• Veilig Thuis en hulpverlening 
• Partner geweld
• Gevolgen van Huiselijk geweld
• Seksueel geweld
• Huiselijk geweld en religie en cultuur

Programma Minor:
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Wat kunnen studenten verwachten?
• Brede oriëntatie op huiselijk geweld
• In gesprek met ervaringsdeskundigen
• (live)Consultatie en melding Veilig Thuis
• Een dagje meekijken bij de Politie bij huisverbod
• Een opdracht voor de praktijk uitvoeren
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Welke studenten volgen deze minor?
• Veel belangstelling van buiten de CHE 
• Pabo 
• Verpleegkunde 
• Social Work
• Pedagogiek
• Veiligheidskunde



Waarom kiezen ze voor deze minor?
leren signaleren    Op tijd aandacht geven

Heb er nog nooit mee te maken gehad 

Zag het op mijn stage.  Wil ouderen hiermee helpen
Meer weten over de meldcode

Leren het bespreekbaar te maken 
Weet zelf hoe moeilijk het te stoppen is.
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Hoor- en werkcolleges
• Iedere week Hoor- en Werkcollege
• Elke week gesprekstraining Ik-Jij-Wij
• Instaptoets basisboek Huiselijk geweld Janssen
• Iedere werkgroep bestaat uit 15-20 studenten
• Iedere lesdag reflecteer je in je Logboek
• Beroepsproduct 180 SBU= 4,5 volle studieweken: 

Multidisciplinair  werk je voor een opdrachtgever een 
actuele vraag uit.



Kennis van de meldcode
De 5 stappen?

1 ……….
2 ………
3 ……….
4 ……….
5 ………
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Kennis van de meldcode 5 stappen
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In gesprek met ervaringsdeskundigen

Zoals met Hannah uit de serie  Geraldine en de 
vrouwen. Over de gevolgen van seksueel geweld.
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Partnergeweld 



(Live) melden bij Veilig Thuis

Consultatie en Melden van casus
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Meekijken op het Politiebureau
Huisverbod hoe zit dat?

Wat doet de politie bij H.G. ?
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Training gespreksvoering
Wekelijks oefenen met doorlopende casus 
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Ik-Jij-Wij werkmethode



https://www.monitorlerensignaleren.nl/het-
gesprek-aangaan

https://www.monitorlerensignaleren.nl/het-gesprek-aangaan


Verdiepen via Boeken & Films
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Onderzoek in de praktijk
Knelpunten in organisaties
Ontwikkelvragen 
Onderwijs te weinig aandacht
BSO Kinderopvang
Implementatie borging meldcode
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Beroepsproducten
Spelvormen bespreekbaar maken
Sleutelhangers voor de K.O.
Thema-avonden onderwijs, kerk  en buurt.
Trainingen 
Tijdschriften voor in de klas of in de wachtruimte
Leskisten Poppenhuizen enz

18



Beroepsproducten
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Het verschil maken
• https://1drv.ms/u/s!AhHEjC03CHUCmVPQrzRaLR

Pkx0yX?e=YShvrC
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https://1drv.ms/u/s!AhHEjC03CHUCmVPQrzRaLRPkx0yX?e=YShvrC


Vragen ?



Bedankt en succes!
ascherpenzeel@che.nl


