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BIJLAGE: Stroomdiagram vermoeden kindermishandeling
Vooraf: De confrontatie met een (vermoeden van) mishandeling is – ook voor ervaren begeleiders – een moeilijk thema dat dikwijls met sterke emotie gepaard gaat. Vanuit de intentie het
kind/de jongere te beschermen of een veilige haven te bieden, is men geneigd snel actie te ondernemen. Nochtans vereist ‘helpend handelen’ maatwerk met – zoveel als mogelijk
– respect voor de inbreng en het tempo van het kind/de jongere.
Dit stroomdiagram is bedoeld om op schematische manier aan scholen te verduidelijken wat de samenwerking is tussen school en Vrij CLB Roeselare wanneer een vermoeden
van mishandeling aan ons gesignaleerd/gemeld wordt.

School meldt aan CLB het vermoeden dat een leerling mishandeld wordt

1A. CLB-medewerker bespreekt met betrokkenen van de school (leerlingenbegeleider, leerkracht, directie…)
Doel =
o eerste analyse en objectivering van de signalen
o coaching leerkracht ifv. gerichte observatie en in kaart brengen van gegevens (risicotaxatie) en contactname met
leerling

1B. CLB-medewerker neemt het leerlingendossier door

2. CLB-teamoverleg
Doel =
o inventariseren van verzamelde informatie
o verdere analyse en objectivering van de signalen
o formuleren van hypothesen
o aanduiden CLB-medewerkers die actief verder opvolgen

3. (Voorbereiding) gesprek school-ouders (met CLB):
Doel = voorbereiding gesprek tussen school – ouders – leerling, met minstens volgende aandachtspunten:
o betrokkenheid en tempo van de leerling respecteren
o hoe ouders informeren over de bezorgdheid
o hoe inbreng / verhaal van ouders beluisteren
o alert zijn voor ‘veiligheid’ van de leerling
o CLB benoemen als betrokken partij voor school én vermelden als mogelijke gesprekspartner voor ouders

4. overleg school-CLB na het gesprek: inschaling vermoeden van mishandeling
Doel = evalueren gesprek tussen school – ouders – leerling om tot inschaling te
komen van het ‘vermoeden van mishandeling’
Optie 1: Vermoeden =
ongegrond:

Optie 2: Vermoeden = twijfelachtig

‘Afrondend’ gesprek tussen
school – ouders – (CLB)
o bereikbaar blijven voor
nazorg voor zowel
leerling als ouders
o alert blijven voor
nieuwe signalen

School:
o extra observatieperiode
School (en.CLB):
o nabijheid bieden aan leerling,
o contact met ouders bewaren
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Optie 3: Vermoeden = versterkt
Gesprek tussen school – CLB – ouders
o inzetten op samenwerking met
ouders
o in overleg blijven met
school/leerling

Samenwerking met ouders:
o toeleiding naar
hulpverlening
o veiligheid bewaken

Geen samenwerking met
ouders:
o Melding bij
vertrouwenscentrum
Kindermishandeling (VK)
met M-document
o ev. anoniem advies
jeugdparket.

