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Inleiding
Het “handboek kindermishandeling” kwam tot stand als gevolg van een intensieve tweejarige
bijscholing rond kindermishandeling, gevolgd door een groep gemotiveerde ‘ankerfiguren
kindermishandeling’.
Dit als antwoord op de vaak gestelde vraag hoe er meer gestructureerd en volgens eenzelfde
methodiek gewerkt kan worden in situaties van kindermishandeling binnen het ganse
arrondissement Antwerpen, over de verschillende vestigingen van de VCLB’s heen.
In dit werkboek worden de verschillende facetten van kindermishandeling beschreven, gaande
van de detectie van mishandeling (aan de hand van signalenlijsten ) tot hoe we binnen het
CLB concreet aan het werk kunnen in situaties van (vermoedens van) kindermishandeling
(aan de hand van stappenplannen).
Het betreft hier steeds ‘schoolgaande jongeren’, onze doelgroep tussen 2,5 en 18 jaar.
Wanneer er gesproken wordt over ‘kindermishandeling’, slaat dat in dit werkboek op
intrafamiliaal geweld.

Als laatste wil ik hier mijn dank betuigen aan de medewerkers van het Vertrouwenscentrum
Kindermishandeling – in het bijzonder aan Bart Weustenraad, Bieke Detavernier en Marina
De Beuckelaer – die de Ankerfiguren Kindermishandeling de voorbije twee jaar mee opgeleid
hebben. Hun uiteenzettingen en visies zullen ongetwijfeld ook wel ergens in dit werkboek
geslopen zijn…

Dagje Boets
PVOC Antwerpen
Juni 2007
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I. Wat is kindermishandeling?
1.1. Definiëring
Kinderen zijn afhankelijk van hun opvoeders. In de positieve zin betekent dit dat zij in een
veilig ‘nest’ kennis, emoties en sociale vaardigheden verwerven. Het betekent echter ook dat
er tussen opvoeders en kinderen allerlei zaken verkeerd kunnen gaan. Het continuüm gaat van
courante opvoedingsmoeilijkheden aan de ene pool, over bijzondere moeilijkheden met
specifieke jongeren, tot kindermishandeling en kindermoord aan het andere eind van het
spectrum.
Kindermishandeling begint niet bij een keurig afgebakend punt in de relatie tussen opvoeder
en kind, maar is reeds sluimerend aanwezig in de vroege ontwikkeling. Er zijn al signalen in
de fase van de “kleine” moeilijkheden. 1
Ik zou hier graag de definitie van kindermishandeling willen overnemen, die werd ontwikkeld
door de Vertrouwenscentra Kindermishandeling.
Het is een erg ruime definitie – vanuit de zorg dat ieder slachtoffer erkend zou kunnen
worden - en opdat ieder vermoeden al in een heel vroeg stadium bespreekbaar gemaakt zou
kunnen worden.
De definitie maakt ook duidelijk dat het bij kindermishandeling niet alleen gaat over
lichamelijke of seksuele letsels. Iedere vorm van geweld en van onrecht tegen kinderen kan
lijden veroorzaken en elk kind heeft het recht daarin erkend en geholpen te worden.
“Kindermishandeling en –verwaarlozing is iedere situatie waarin het kind het slachtoffer is
van geweld van fysieke, psychische of seksuele aard, en dit passief of actief.” 2

1
2

ADRIAENSSENS, P., e.a., In vertrouwen genomen, Tielt, Lannoo, 2000, p.9-10
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1.2. Vormen van kindermishandeling
De term “kindermishandeling” is een verzamelnaam voor alle vormen van geweld ten aanzien
van kinderen.
Er moet een verschil gemaakt worden tussen mishandeling (= een actieve handeling) en
verwaarlozing (= een passieve handeling).
Bovendien kan men – zowel bij mishandeling als verwaarlozing – een onderscheid maken
naar de aard van het toegebrachte letsel: lichamelijk of psychisch.
Kindermishandeling komt zelden in geïsoleerde vorm voor; meestal treft men ‘mengvormen’
aan.
1.2.1. Mishandeling:
1.2.1.1. Lichamelijke mishandeling:
Lichamelijke mishandeling is het toebrengen van letsels bij het kind door hun ouders,
verwanten of opvoeders. Dit kan gebeuren door o.a. slaan, schoppen, knijpen, bijten, door
elkaar schudden, toebrengen van brandwonden, vergiftigen, krabben, verstikking, …
De verwondingen kunnen bestaan uit kneuzingen, blauwe plekken, snij-, brand-, of
schaafwonden, botbreuken, hersenletsel, letsels ter hoogte van inwendige organen,…
Lichamelijke kindermishandeling kan zich echter ook voordoen zonder uitwendige zichtbare
tekens van geweld.
Voorbeelden hiervan zijn:
Whiplash Shaking Infant Syndroom:
= het door elkaar schudden van een baby, waardoor er verwondingen aan de nek
kunnen ontstaan, subdorale bloedingen (= bloedingen tussen hersenen en
hersenvliezen) en hersenbeschadigingen. Deze kunnen een vroegtijdige dood
veroorzaken of ernstige, onomkeerbare neurologische en psychologische
stoornissen tot gevolg hebben (Caffey, 1972).
Syndroom van Munchhausen bij Proxy:
= het opzettelijk ziek maken van een kind door de ouders, meestal de moeder. De
ziekte wordt ofwel gesimuleerd (bv door aanbrengen van bloed in de urine van het
kind), ofwel verzonnen (bv gedetailleerd verslag van stuipen of coma die enkel
door de moeder wordt gezien) ofwel zelf veoorzaakt (bv vergiftiging, verstikking,
besmetting). Het ziektebeeld is vaak zeer ernstig en ingewikkeld en leidt tot talloze
onderzoeken, opnames, behandelingen en zelfs operaties.
Het sterftecijfer bij deze kinderen ligt zeer hoog: 10 % van deze kinderen overlijdt
aan het syndroom (Meadow, 1982).
Tenslotte kunnen kinderen ook ernstige gevolgen voor hun lichamelijke en geestelijke
ontwikkeling ondervinden van drug- en alcoholmisbruik tijdens de zwangerschap. Ook dit
wordt aanzien als een vorm van lichamelijke mishandeling. 3

3

VERTROUWENSCENTRUM KINDERMISHANDELING, Kindermishandeling, misschien ook in jouw
klas, p.11-12
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1.2.1.2. Psychische of emotionele mishandeling:
Bij psychische of emotionele mishandeling worden de basisbehoeften van het kind (namelijk
de behoeften aan steun, bemoedering, veiligheid en geborgenheid) niet erkend. Of erger nog,
er wordt op een wrede, destructieve wijze respons aan gegeven (Garbarino, Guttmann en
Seeley, 1986).
Het klimaat waarin het kind moet opgroeien is uiterst vijandig, afwijzend en onvoorspelbaar.
Wat het kind ook doet, het is nooit goed of goed genoeg. Op die manier krijgt het kind het
gevoel dat het er eigenlijk niet had moeten zijn of dat het een ander had moeten zijn (Koers,
1981). 4
Een heel scala van moedwillige, negatieve bejegeningen van het kind is mogelijk:
pesten, treiteren, vernederen, bespotten van het kind
opzettelijk het kind in gevaar brengen
opzettelijk speelgoed of andere dingen waar het kind aan gehecht is, vernietigen
dreigen met geweld, bedreigen met de dood
het kind terroriseren, het eindeloos en onnodig verbieden of bestraffen
het kind achterstellen bij andere kinderen (het “zondebok-fenomeen”)
het kind isoleren of afhouden van contacten met anderen (familie, leeftijdsgenoten)
het kind aantrekken en vervolgens afstoten
het stellen van te hoge eisen aan het kind zonder stimulering of ondersteuning
het kind belonen of aanmoedigen als het zich misdraagt, bv als het anderen pijn
doet, steelt, vernielt, …(= corrumperen van het kind)

1.2.2. Verwaarlozing:
1.2.2.1. Lichamelijke verwaarlozing:
Lichamelijke verwaarlozing wil zeggen dat ouders/opvoeders onvoldoende tegemoet komen
aan de basisbehoeften (kleding, voeding, hygiëne, medische verzorging, slaap) van het kind.
Het kind krijgt niet de zorg en de verzorging waar het – gezien zijn leeftijd – recht op heeft. 5
Uitingsvormen:
Failure to Thrive Syndroom:
= het “niet-gedijen” van het kind (Altemeier, O’Connor, Sherrod en Vietze, 1985).
Kenmerkend voor dit syndroom zijn een te geringe toename of zelfs stilstand van
de groei. Een tekort aan de noodzakelijke voedingsstoffen zal aanvankelijk een
stilstand, en vervolgens een daling van het lichaamsgewicht tot gevolg hebben.
Een kortdurend voedseltekort zal tot uiting komen in een te gering
lichaamsgewicht ten opzichte van de lichaamslengte. De lengtegroei zelf wordt pas
geremd bij een langer durende ondervoeding.
Ziekten die steeds weerkeen ten gevolge van onvoldoennde hygiëne
Herhaalde ongevallen door gebrek aan toezicht
4
5

VERTROUWENSCENTRUM KINDERMISHANDELING, Kindermishandeling, misschien ook in jouw
klas, p.12
VERTROUWENSCENTRUM KINDERMISHANDELING, Kindermishandeling, misschien ook in jouw
klas, p.13
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-

Traag herstel na ziekte (bv luchtwegen-aandoeningen) door onvoldoende zorg en
het niet toedienen van medicatie
Sociaal isolement; uitstoting op school, in de buurt,…

1.2.2.2. Psychische of affectieve verwaarlozing:
Men spreekt van psychische of affectieve verwaarlozing als aan het kind geen aandacht of
genegenheid wordt geschonken, waardoor het sociaal geïsoleerd geraakt.
Dit patroon tekent zich vaak al van bij de geboorte en de eerste levensjaren af.
De ouder is – in emotioneel opzicht – niet beschikbaar en gaat niet in op het spontane aanbod
van de baby om te communiceren. Het kind wordt voortdurend aan zijn lot overgelaten (bv
opgesloten in een kamer) of op een andere manier in de steek gelaten. Uitnodigingen van het
kind om te spelen of te praten, worden genegeerd. Het lijkt wel alsof het kind er niet is, er
wordt geen notie van genomen.
De ouder komt ook niet tussenbeide wanneer het kind zijn hulp nodig heeft; hij heeft geen
interesse voor het kind en voor zijn behoeften en bezigheden.
Kortom, een emotioneel verwaarloosd kind krijgt geen enkele positieve aandacht, stimulering
of ondersteuning van de ouder(s). De relatie ouder-kind kenmerkt zich door koelheid,
liefdeloosheid en afwijzing.
Dit kan – net als bij lichamelijke verwaarlozing – leiden tot groei- en
ontwikkelingsproblemen (emotionele dwerggroei/failure to thrive-syndroom).
Affectieve verwaarlozing in de eerste levensjaren kan ook leiden tot ernstige
gedragsstoornissen. 6

1.2.3. Seksueel misbruik:
Seksueel misbruik van kinderen omvat alle vormen van seksuele contacten met minderjarigen
die tegen de wens gebeuren of die met toestemming plaatshebben, omdat het slachtoffer niet
het gevoel heeft de seksuele contacten te kunnen weigeren - als gevolg van lichamelijk of
relationeel overgewicht, of als gevolg van emotionele druk of van dwang en geweld (Draijer,
1988). 7
Bij seksueel misbruik is er altijd sprake van een ongelijke machtsverhouding tussen pleger en
slachtoffer. Dit machtsverschil is ondermeer gebaseerd op leeftijd en komt tot uitdrukking in
een verschil in mondigheid en in fysieke en/of emotionele macht. De pleger misbruikt zijn
macht om in de vorm van seksualiteit bevestiging en/of onderwerping van het kind af te
dwingen.
Bij veel van deze vormen van misbruik gaat het niet alleen om het aanraken van een kind
door de pleger, maar ook omgekeerd: het kind wordt verplicht de pleger aan te raken. Op die
manier kan het slachtoffer de indruk krijgen zelf verantwoordelijk te zijn voor wat heeft
plaatsgevonden.

6

7

VERTROUWENSCENTRUM KINDERMISHANDELING, Kindermishandeling, misschien ook in jouw
klas, p.14
ADRIAENSSENS, P., e.a., In vertrouwen genomen, Tielt, Lannoo, 2000, p. 89
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Bovendien wordt het kind meestal gedwongen om de seksuele feiten geheim te houden. Door
deze ‘samenzwering van het zwijgen’ (Butler, 1978) wordt het kind medeplichtig gemaakt.
Veel plegers kopen het kind om met cadeaus, geld en gunsten. Anderen dreigen met geweld –
niet alleen tegenover het slachtoffer zelf, maar ook tegenover moeder, broertjes of zusjes.
Vandaar dat emotionele en seksuele kindermishandeling binnen het gezin in feite altijd samen
aanwezig zijn. Het kind wordt als persoon afgewezen. Er wordt geen rekening gehouden met
zijn wensen en behoeften. Die afwijzing als persoon maakt dat het kind zich bang en eenzaam
voelt. Het voelt de verplichting het gezin voor uiteenvallen te behoeden.
Deze mechanismen zijn minstens zo destructief als het misbruik zelf. 8
Onder ‘seksuele contacten’ worden alle daadwerkelijke seksuele aanrakingen verstaan, zoals:
tongkussen
het aanraken of doen aanraken van borsten en geslachtsdelen
het kind dwingen tot masturbatiehandelingen
het kind dwingen tot vaginale, orale of anale geslachtsgemeenschap of het
binnendringen met voorwerpen of vingers
het kind onderwerpen aan seksuele contacten met derden (o.a. kinderprostitutie)
maar ook:
het kind verplichten te kijken naar geslachtsgemeenschap en daarbij ‘lesgeven’ in
seksualiteit
het tonen van (kinder)pornografie met als doel het kind te verleiden tot seksueel
contact
het aanzetten van kinderen tot onderling seksueel contact, waarbij de pleger
toekijkt en/of zich masturbeert

8

VERTROUWENSCENTRUM KINDERMISHANDELING, Kindermishandeling, misschien ook in jouw
klas, p.14-15

Dagje Boets – Werkboek Kindermishandeling – juni 2007

6

1.3. Signalen van kindermishandeling
Wetende dat de meeste kinderen niet spontaan vertellen over hun mishandeling, wordt
observatie aan de hand van mogelijke signalen die deze kinderen uitzenden, belangrijk.
Er zijn slechts zeer weinig ‘rechtstreekse’ signalen die verwijzen naar mishandeling zoals b.v.
een kind dat naar school komt met een blauwe plek waarin duidelijk de afdruk van een hand
staat.
Meestal zenden de kinderen ‘onrechtstreekse’ en onduidelijke signalen uit, waardoor het voor
de omgeving niet direct duidelijk is wat er aan de hand is. Het hangt dan af van het
opmerkingsvermogen en het engagement van de buitenwereld of deze signalen ernstig
genomen worden en de link naar mogelijke mishandeling gelegd wordt.
Door op deze manier signalen te geven, kan het kind zijn omgeving uittesten en checken of die wel
veilig genoeg is om iets van zijn probleemwereld te tonen. Het geeft hem een minimale controle
over wat er eventueel verder gebeurt als het iets laat merken van zijn thuissituatie.9
1.3.1. Signalenlijst
De volgende signalenlijsten geven een overzicht van mogelijke signalen die kinderen kunnen
uitzenden naar aanleiding van mishandeling, misbruik of verwaarlozing.
Er dient echter voorzichtig omgesprongen te worden bij het gebruik van deze signalenlijsten; ze
bieden een zekere mate van “schijnzekerheid”…
De meeste signalen die in deze lijsten voorkomen zijn namelijk “stressindicatoren”, die aangeven
dat er iets met het kind aan de hand is. De signalen kunnen dus ook een andere oorzaak hebben,
dan uitsluitend kindermishandeling (b.v. echtscheiding, overlijden van een familielid,…).
Gebruik deze lijsten dus als een hulpmiddel om een vermoeden van kindermishandeling te
onderbouwen en niét om kindermishandeling te “bewijzen”.
Wees er echter ook steeds van bewust dat er tevens kinderen zijn waaraan niet of nauwelijks valt
op te merken dat ze mishandeld worden…

9

VERTROUWENSCENTRUM KINDERMISHANDELING, Kindermishandeling, misschien ook in jouw
klas, p.36
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1.3.2. Signalen van kindermishandeling ( kinderen van 0 – 6 jaar)
Signalen van kindermishandeling algemeen:
Lichamelijke signalen:
-

blauwe plekken, brandwonden, botbreuken, snij-, krab- en bijtwonden
groeiachterstand
voedingsproblemen
ernstige luieruitslag
slecht onderhouden gebit
kind stinkt, heeft regelmatig smerige kleren aan
oververmoeid
vaak ziek
ziektes herstellen slecht
kind is hongerig
achterblijvende motoriek
niet zindelijk op leeftijd dat het hoort

Gedragssignalen:
-

weinig spontaan
passief, lusteloos, weinig interesse in spel
apatisch, toont geen gevoelens of pijn
labiel
erg nerveus
hyperactief
negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, faalangst
agressief, vernielzucht

tegenover andere kinderen:
- agressief
- speelt weinig met andere kinderen
- wantrouwend
- niet geliefd bij andere kinderen
tegenover ouders:
- angstig, schrikachtig, waakzaam
- meegaand, volgzaam
- gedraagt zich in bijzijn van ouders anders dan zonder ouders
tegenover andere volwassenen:
- angst om zich uit te kleden
- angst voor lichamelijk onderzoek
- verstijft bij lichamelijk contact
- angstig, schrikachtig, waakzaam
- meegaand, volgzaam
- agressief
- overdreven aanhankelijk
- wantrouwend
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-

vermijdt oogcontact

overige:
- plotselinge gedragsverandering
- gedraagt zich niet naar zijn leeftijd
- taal- en spraakstoornissen

Signalen specifiek voor seksueel misbruik:
Lichamelijke signalen:
-

steeds terugkerende infecties van de urinewegen/problemen bij het plassen
genitale/anale jeuk of pijn
vaginale infecties en afscheiding
onverklaarbare bloedingen
geslachtsziekten
scheurtjes en wondjes rondom vagina en anus
sterk gezwollen schaamlippen
blauwe plekken bij de vagina of aan de binnenzijde van de bovenbenen
vergrote vaginale opening
beschadiging van en/of littekenvorming van het hymen
slaap- en eetstoornissen
niet zindelijk zijn, zowel voor urine als ontlasting
pijn in bovenbenen, samengeknepen bovenbenen
houterige lichaamsbeweging
pijn bij lopen of zitten
vage buikklachten (psychosomatisch)

Gedragssignalen:
-

dwangmatig en extreem masturberen
frequent tonen van de geslachtsorganen
niet leeftijdsadequaat seksueel spel
te grote kennis inzake seksualiteit
extreem seksueel gekleurd gedrag en taalgebruik
regressief gedrag
angst voor lichamelijk contact
excessief zoeken van lichamelijk contact
vertellen over misbruik door middel van tekeningen of spel 10

10

Bewerking van signalenlijst uit WOLZAK, A., Kindermishandeling – signaleren en handelen. Basisinformatie
voor mensen die werken met kinderen, Utrecht, NIZW, 2001, en bewerking van signalenlijst uit
VERTROUWENSCENTRUM KINDERMISHANDELING, Kindermishandeling, misschien ook in jouw klas,
p. 22-23
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1.3.3. Signalen van kindermishandeling (kinderen van 6 – 12 jaar)
Signalen van kindermishandeling algemeen:
Lichamelijke signalen:
-

blauwe plekken, brandwonden, botbreuken, snij-, krab- en bijtwonden
groeiachterstand
voedingsproblemen
slecht onderhouden gebit
kind stinkt, heeft regelmatig smerige kleren aan
oververmoeid
vaak ziek
ziektes herstellen slecht
kind is hongerig
achterblijvende motoriek
niet zindelijk zijn, zowel voor urine als ontlasting
slaap –en eetstoornissen
regelmatig buikpijn, hoofdpijn of flauwvallen

Gedragssignalen:
-

weinig spontaan
passief, lusteloos, weinig interesse in spel
apatisch, toont geen gevoelens of pijn
in zichzelf gekeerd, leeft in fantasiewereld
labiel
erg nerveus
hyperactief
negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, faalangst
agressief, vernielzucht
timide, depressief
negatief lichaamsbeeld
lage zelfwaardering

tegenover andere kinderen:
- agressief
- speelt niet/weinig (uit zichzelf) met andere kinderen
- wantrouwend
- niet geliefd bij andere kinderen
- isolement ten opzichte van leeftijdsgenoten
tegenover ouders:
- angstig, schrikachtig, waakzaam
- meegaand, volgzaam
- gedraagt zich in bijzijn van ouders anders dan zonder ouders
tegenover andere volwassenen:
- angst om zich uit te kleden
- angst voor lichamelijk onderzoek
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-

verstijft bij lichamelijk contact
angstig, schrikachtig, waakzaam
meegaand, volgzaam
agressief
overdreven aanhankelijk of abnormaal afstand houden
wantrouwend
vermijdt oogcontact
overijverig
zich aanpassen aan ieders verwachtingen, geen eigen initiatief
extreem zorgzaam en verantwoordelijk gedrag

overige:
- plotselinge gedragsverandering
- gedraagt zich niet naar zijn leeftijd
- taal- en spraakstoornissen
- ‘rondhangen’ na school
- pseudo-volwassen gedrag
- plotse achteruitgang van de schoolprestaties/leerproblemen
- geheugen – en concentratiestoornissen
- spijbelen
- weglopen van huis
- stelen, brandstichting
Psychiatrische beelden die kunnen voorkomen ten gevolge van mishandeling,
verwaarlozing of misbruik:
- depressief gedrag
- zelfhaat
- op zichzelf gerichte agressie en zelfverminking (automutulatie)
- suïcidaal gedrag (zelfdoding)
- fobieën
- eetstoornissen
- hysterische aanvallen of pseudo-epileptische aanvallen
- dissociatie (o.a. splitsing tussen gevoel en verstand, black-outs…)
- apatie en zich terugtrekken in een fantasiewereld (psychose)
- vertellen van verzonnen, sterk seksueel gekleurde verhalen
(verkrachtingen/zwangerschappen) of wat men “mythomanie” noemt
- abnormale promiscuïteit of “nymphomanie”

Signalen specifiek voor seksueel misbruik:
Lichamelijke signalen:
-

steeds terugkerende infecties van de urinewegen/problemen bij het plassen
genitale/anale jeuk of pijn
vaginale infecties en afscheiding
onverklaarbare bloedingen
geslachtsziekten
scheurtjes en wondjes rondom vagina en anus
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-

sterk gezwollen schaamlippen
blauwe plekken bij de vagina of aan de binnenzijde van de bovenbenen
vergrote vaginale opening
beschadiging van en/of littekenvorming van het hymen
niet zindelijk zijn, zowel voor urine als ontlasting
pijn in bovenbenen, samengeknepen bovenbenen
pijn bij lopen of zitten
hyperventilatie
vage klachten (hoofdpijn, buikpijn, braken) zonder organische basis

Gedragssignalen:
-

slaapstoornissen (met vermoeidheid tot gevolg)
provocerend seksueel gedrag
gedetailleerde kennis van seksueel gedrag
extreem seksueel gekleurd gedrag en taalgebruik
wantrouwen en angst voor mannen of vrouwen in het algemeen of voor een man of
vrouw in het bijzonder
pseudo-volwassen gedrag
moeite met uitkleden voor turnles of niet meedoen met turnles
negatief lichaamsbeeld: ontevredenheid over, boosheid op of schaamte voor het eigen
lichaam 11

11

Bewerking van signalenlijst uit WOLZAK, A., Kindermishandeling – signaleren en handelen. Basisinformatie
voor mensen die werken met kinderen, Utrecht, NIZW, 2001, en bewerking van signalenlijst uit
VERTROUWENSCENTRUM KINDERMISHANDELING, Kindermishandeling, misschien ook in jouw klas,
p. 22-23
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1.3.4. Signalen van kindermishandeling (jongeren van 12 – 18 jaar)
Signalen van kindermishandeling algemeen:
Lichamelijke signalen:
-

blauwe plekken, brandwonden, botbreuken, snij-, krab- en bijtwonden
slecht onderhouden gebit
er slecht verzorgd uitzien
oververmoeid
vaak ziek
ziektes herstellen slecht
eetstoornissen
regelmatig (onder)buikpijn, hoofdpijn of flauwvallen
hyperventilatie

Gedragssignalen:
-

weinig spontaan
passief, lusteloos, somber
apatisch, toont geen gevoelens of pijn
in zichzelf gekeerd, depressief
labiel
erg nerveus, gespannen
angstig
hyperactief
negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, faalangst
agressief, vernielzucht
negatief lichaamsbeeld
lage zelfwaardering
overijverig
extreem verantwoordelijkheidsgevoel

tegenover andere kinderen/jongeren:
- agressief
- speelt weinig met andere kinderen
- wantrouwend, waakzaam
- niet geliefd bij leeftijdsgenoten
- vluchtige vriendschappen
- allemansvriend
- isolement ten opzichte van leeftijdsgenoten
tegenover ouders:
- angstig, schrikachtig, waakzaam
- sterk afhankelijk gedrag ten opzichte van de ouder
- meegaand, volgzaam, totale onderwerping aan de wensen van de ouder
- gedraagt zich in bijzijn van ouders anders dan zonder ouders
- agressief
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tegenover andere volwassenen:
- bevriezing bij lichamelijk contact
- angstig, schrikachtig, waakzaam
- meegaand, volgzaam, zich aanpassen aan ieders verwachtingen
- agressief
- overdreven aanhankelijk
- wantrouwend, waakzaam
- vermijdt oogcontact, lege blik in ogen
overige:
- plotselinge gedragsverandering
- ‘rondhangen’ na school
- pseudo-volwassen gedrag
- slechte leerprestaties
- geheugen – en concentratiestoornissen
- verslaving aan drugs, alcohol, gokken, eten,…
- weglopen
- spijbelen
- crimineel gedrag (diefstal, brandstichting)
Psychiatrische beelden die kunnen voorkomen ten gevolge van mishandeling,
verwaarlozing of misbruik:
- depressief gedrag
- zelfhaat
- op zichzelf gerichte agressie en zelfverminking (automutulatie)
- suïcidaal gedrag (zelfdoding)
- fobieën
- eetstoornissen
- hysterische aanvallen of pseudo-epileptische aanvallen
- dissociatie (o.a. splitsing tussen gevoel en verstand, black-outs…)
- apatie en zich terugtrekken in een fantasiewereld (psychose)
- vertellen van verzonnen, sterk seksueel gekleurde verhalen
(verkrachtingen/zwangerschappen) of wat men “mythomanie” noemt
- abnormale promiscuïteit of “nymphomanie”

Signalen specifiek voor seksueel misbruik:
Lichamelijke signalen:
-

steeds terugkerende infecties van de urinewegen/problemen bij het plassen
genitale/anale jeuk of pijn
vaginale infecties en afscheiding
onverklaarbare bloedingen
geslachtsziekten
scheurtjes en wondjes rondom vagina en anus
sterk gezwollen schaamlippen
blauwe plekken bij de vagina of aan de binnenzijde van de bovenbenen
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-

vergrote vaginale opening
beschadiging van en/of littekenvorming van het hymen
slaap- en eetstoornissen
pijn in bovenbenen, samengeknepen bovenbenen
pijn bij lopen of zitten
(angst voor) zwangerschap, abortus
vage klachten (hoofdpijn, buikpijn, braken) zonder organische basis
anorexia nervosa en boulemia
houterige motoriek (onderlichaam “op slot”)

Gedragssignalen:
-

slaapstoornissen
provocerend seksueel gedrag
gedetailleerde kennis van seksueel gedrag
extreem seksueel gekleurd gedrag en taalgebruik
excessief en/of dwangmatig masturberen
seksueel agressief en dwingend gedrag ten opzichte van anderen
wantrouwen en angst voor mannen of vrouwen in het algemeen of voor een man of
vrouw in het bijzonder
vroegrijp
veel wisselende seksuele contacten met leeftijdsgenoten
seksualisering van alle relaties
promiscuïteit/prostitutie
extreem teruggetrokken en geremd seksueel gedrag
negatief lichaamsbeeld: ontevredenheid over, boosheid op of schaamte voor het eigen
lichaam 12

12

Bewerking van signalenlijst uit WOLZAK, A., Kindermishandeling – signaleren en handelen. Basisinformatie
voor mensen die werken met kinderen, Utrecht, NIZW, 2001, en bewerking van signalenlijst uit
VERTROUWENSCENTRUM KINDERMISHANDELING, Kindermishandeling, misschien ook in jouw klas,
p. 22-23
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1.4. Achtergronden en risicofactoren
Kindermishandeling is een complex probleem. De oorzaken ervan moeten gezocht worden bij
de ouders, het kind, de omgeving en de wisselwerking tussen deze factoren.
Om een duidelijk beeld te kunnen krijgen van wat er zich juist afspeelt, is het belangrijk om
niet alleen de kinder-signalenlijsten na te kijken, maar om ook de hele context van het gezin
erbij te betrekken. De meeste signalen van een kind zijn namelijk pas echt interpreteerbaar,
wanneer we ons een algemeen beeld van de gezinssituatie kunnen vormen.
1.4.1. Achtergronden en kenmerken van ouders/gezin
Er bestaat geen typisch profiel van “het mishandelende gezin”, maar uit verschillende studies
blijkt wel dat dergelijke gezinnen gemeenschappelijke kenmerken hebben: ouders met een
mishandelingsverleden, gebrek aan empathie voor hun kind, hoge en onrealistische
verwachtingen van elkaar en van hun kind, destructieve omgangsvormen, rigide en
gebrekkige communicatiepatronen, weinig afgrenzing tussen de gezinsleden en een uiterste
gevoeligheid voor wat ‘men’ denkt.
1.4.1.1. Ouder-kind-relatiekenmerken:
-

ouder heeft irreële verwachtingen ten aanzien van kind/jongere
gebrek aan empathie; missen begrip en inlevingsvermogen voor de stemmingen en
gedragingen van hun kind
ouder toont weinig belangstelling voor kind/jongere

1.4.1.2. Kenmerken bij ouders:
-

ouder ervaring met geweld uit eigen verleden
ouder is apatisch en (schijnbaar) onverschillig
ouder is onzeker, nerveus en gespannen
ouder is ‘onderkoeld’ in het brengen van eigen emoties
ouder heeft negatief zelfbeeld
ouder gaat steeds naar andere artsen/ziekenhuizen (“shopping”)
ouder komt afspraken niet na
ouder geeft aan het niet meer aan te kunnen, draaglast gezin is groter dan draagkracht

1.4.1.3. Gezinskenmerken:
-

destructieve omgangsvormen
geweld wordt gezien als middel om problemen op te lossen
rigide en gebrekkige communicatiepatronen
weinig afgrenzing tussen gezinsleden

1.4.2. Risicofactoren
Uit ervaring blijkt dat sommige kinderen meer risico lopen op mishandeling dan anderen:
ongewenste kinderen, kinderen met een ziekte of handicap, huilbaby’s en lastige kinderen,
kinderen van het ‘verkeerde geslacht’, …Ook stief-, pleeg- en adoptiekinderen zouden meer
risico lopen.
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Ook verslavings- of psychiatrische problemen bij ouders kunnen het risico op mishandeling
doen toenemen.
Een derde factor die de kans op kindermishandeling kan vergroten, is “socio-economische
stress”. Benarde maatschappelijke en materiële omstandigheden (werkeloosheid, financiële
problemen, slechte behuizing, sociaal isolement) zijn geen rechtstreekse oorzaken van
mishandeling, maar kunnen wel maken dat de frustraties en spanningen in het gezin zich
opstapelen. Bij ouders die zich emotioneel al zo tekort gedaan voelen, kunnen die slechte
leefomstandigheden de druppel zijn die de emmer doet overlopen.
Vandaar stelt men dat kinderen uit sociaal kansarme milieus (multi-problem-gezinnen) en
gezinnen die niet of onvoldoende kunnen terugvallen op een ondersteunend netwerk meer
kans lopen op mishandeling.
Kort samengevat zou men tot volgende risico-gezinskenmerken kunnen komen:
-

ongewenste kinderen, kinderen met ziekte/handicap, huilbaby’s, lastige kinderen,…
‘multi-problem’gezin
ouder die er alleen voor staat, zonder ondersteunend netwerk
regelmatig wisselende samenstelling van gezin
sociaal isolement
gezin verhuist regelmatig
sociaal-economische problemen en samengaan van stressvolle omstandigheden;
werkloosheid, slechte behuizing, financiële problemen, relatieproblemen, migratie,…
veel ziekte in het gezin
draaglast gezin gaat draagkracht te boven
partnermishandeling
slechte algehele hygiëne
verslavings- of psychiatrische problemen bij de ouder
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II. CLB en kindermishandeling
2.1. CLB-hulpverlening inzake kindermishandeling
Het “Vlaams actieplan voor preventie en hulpverlening met betrekking tot
kindermishandeling en kinderrechten vanuit het welzijns-, gezins- en gezondheidsbeleid”
(zie bijlage) responsabiliseert alle hulpverleningssectoren t.a.v. de problematiek van
kindermishandeling.
Dit actieplan omschrijft ook de taak van de verschillende sectoren – het CLB inbegrepen.
De CLB-centra krijgen hierin een opdracht die zich zowel op het preventieve als op het
curatieve vlak situeert. Het preventieve luik bestaat uit het opzetten van een overlegplatform
op school en het aanbieden van ‘vorming’ /ondersteuning voor leerkrachten rond sociaalemotionele vaardigheden. Op het curatieve vlak zou het CLB-centrum zich vooral moeten
richten op het coachen van leerkrachten die voor de eerste opvang moeten instaan en op het
meewerken aan een regionaal hulpverlenersplatform m.b.t. kindermishandeling. Daarnaast
kunnen de medische equipes van het CLB-team door middel van de vaststaande, systematisch
uitgevoerde klinische onderzoeken problemen van kindermishandeling en misbruik opsporen
en vaststellen.
Ook in de “Deontologische code voor de CLB-medewerker” (zie bijlage) kunnen we onze
verantwoordelijkheid ten aanzien van het probleem van kindermishandeling impliciet
terugvinden. In artikel 26 staat dat de “CLB-medewerker enkel kan handelen buiten de
autonome medeverantwoordelijkheid van de cliënt indien deze laatste kennelijk in de
onmogelijkheid is deze verantwoordelijkheid te dragen OF indien hogere belangen in het
geding zijn. In deze context is een collegiale en/of teambeslissing nodig en geldt minstens een
informatieplicht naar de betrokkenen”

2.2. Wat maakt het als CLB-medewerker nu zo moeilijk om te werken rond
kindermishandeling en seksueel misbruik?
-1) Kindermishandeling en seksueel misbruik zijn “vervelende” menselijke thema’s:
Kindermishandeling en seksueel misbruik zijn “vervelende” thema’s – juist omdat het
zo’n menselijke thema’s zijn, die ons onmiddellijk confronteren met ons eigen mens-zijn,
met onze eigen normen en waarden. Ze roepen direct vragen op rond onze eigen
seksualiteitsbeleving en onze eigen grenzen.
En ondanks het feit dat dit thema “zogezegd” uit de taboesfeer gehaald is, blijft het een
moeilijk iets binnen onze westerse cultuur.
-2) Geen afgebakende welomlijnde symptomenlijst:
Er bestaat een mooie “algemene definitie van kindermishandeling”, namelijk
“Kindermishandeling en –verwaarlozing is iedere situatie waarin het kind het slachtoffer
is van geweld van fysieke, psychische of seksuele aard, en dit passief of actief.”
(P. Adriaenssens)
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Maar desondanks bestaat er géén lijst van symptomen en signalen, waarbij we zéker zijn
dat als de leerling aan vrijwel alle kenmerken voldoet, dan zéker kindermishandeling
heeft…
Het is niet zo eenvoudig om een diagnose te stellen… Er zijn geen “testings”
beschikbaar…We spreken ook niet over een “aangeboren letsel” dat verholpen moet
worden…
Neen,… het gaat erom de “kunde en goodwill” van ouders in twijfel te stellen en ter
sprake te brengen. Dit doet ons twijfelen en brengt ons onmiddellijk terug bij onszelf…
“Mogen we dit, hebben we hiervoor een mandaat? En zoja, hoevér gaat ons mandaat? Wat
is nog toelaatbaar? Wanneer is onze eigen (al dan niet subjectieve) drempel
overschreden…?”
Ouderschap is een erg gevoelig thema, dat ook bij elk van ons leeft. We weten zelf hoe
het aanvoelt als iemand uit onze omgeving ons aanspreekt over ons eigen ouderschap en
onze eigen opvoedkundige aanpak…
MAAR dit is nu juist waar wij als CLB’ers mee aan de slag moeten en dit is nu juist wat
wij met ouders moeten gaan bespreken…Het geeft ons het benauwde gevoel van in een
“rechtersfunctie” gezet te worden, waarbij we de (on)kunde van ouders moeten gaan
beoordelen…
-3) Werken met een vermoeden:
Op het CLB kunnen we niet spreken van een “ideale startpositie” wat betreft deze
problematiek. Meestal krijgen we te maken met vage signalen en vermoedens, die bij ons
een zekere ongerustheid oproepen. Er is meestal nog niets uitgesproken - het geheim
situeert zich nog binnen het gezin – en er bestaat geen zekerheid rond de veiligheid van de
kinderen.
Wij werken dus op het CLB voornamelijk met een groot grijs gebied van voorvallen, die
voor meerdere interpretaties vatbaar zijn en waarover de betrokkenen van mening kunnen
verschillen…Vermits ieder vanuit zijn eigen achtergrond en met zijn persoonlijke
culturele bagage naar dit thema kijkt, worden signalen ook vaak anders geïnterpreteerd.
We zouden kunnen stellen dat het proces van “het oppikken van signalen” niet bij
iedereen op dezelfde manier verloopt: de ene voelt zich ongerust bij bepaalde signalen,
terwijl iemand anders dezelfde signalen onbeduidend vindt of ze anders interpreteert. Het
contact op basis waarvan een vermoeden ontstaat, heeft vaak te maken met het “gevoeligzijn voor het innerlijke kind in onszelf”. Iedereen heeft uit zijn leven als volwassene- maar
zeker even vaak uit zijn leven als kind – delen opgeslagen met herinneringen aan pijn,
verdriet, zorgen, machteloosheid,…Soms kunnen deze herinneringen worden geactiveerd
door iets dat ongrijpbaar lijkt: een ongewone reactie van een kind, een bizarre uitspraak,
de blik in de ogen van een jongere…Logische verklaringen waarom die dingen ons als
volwassene beroeren, zijn op die momenten vaak niet te vinden. Deze ervaringen doen
zich meestal heel onverwachts voor. We hebben er weinig controle over, maar ze dagen
ons uit om er ons een houding tegenover aan te meten…Ofwel laten we het gevoel toe en
geven het een plaats bij onszelf; we gaan van daaruit beter kijken naar het kind en zijn
omgeving om de signalen te kunnen interpreteren. Ofwel duwen we het gevoel weg en
sluiten ons op die manier ook af voor verdere signalen.
Een vermoeden is dus een relationeel begrip. Het impliceert per definitie ook steeds de
confrontatie met “onzekerheid”. Er is voor wie signalen oppikt ook vaak dat dubbele
gevoel: enerzijds moet men zijn verantwoordelijkheid opnemen voor wat geobserveerd
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wordt, anderzijds mag men niet te hard van stapel lopen. Angst, onzekerheid en
machteloosheid aan de ene kant; hoop en geloof dat er met de ongerustheid iets moet
gebeuren aan de andere kant. In het werken met een vermoeden is onzekerheid het
sleutelwoord. Als we daar echter niet mee durven te starten - als we wachten op
zekerheden - doen we niets…
Als een vermoeden wél volstaat om aan het werk te gaan, dan hebben we de mogelijkheid
om een kind/jongere/ouders aan te spreken. We hebben dan de kans om op een duidelijke
manier te laten horen wàt een signaal bij ons teweegbrengt, waar het ons aan doet denken
en vanuit welke invalshoek we het interpreteren. 13
Werken met kindermishandeling is meestal werken met een vermoeden , vermits het eigen
is aan de problematiek van kindermishandeling dat kinderen hier zelden spontaan over
vertellen. Ze hebben hiervoor verscheidene redenen:
-

Ten eerste zijn er veel kinderen die voor zichzelf en de buitenwereld ontkennen dat ze
mishandeld worden. Om te overleven in een voortdurende bedreigende situatie, moet
het kind zich aanpassen aan de mishandeling. Het kan zich niet veroorloven zijn
ouders als “slecht” te zien, juist omdat het van zijn ouders afhankelijk is voor
verzorging, bescherming en emotionele steun. Het énige alternatief is zélf de
verantwoordelijkheid voor het gebeuren op zich te nemen.: “het is omdat ik slecht ben,
dat deze vreselijke dingen met mij gebeuren”.
Impliciet krijgt het kind ook de verantwoordelijkheid om het gezin tegen uiteenvallen
te behoeden: door zichzelf op te offeren, beschermt het zijn broers en zussen tegen
gelijkaardig geweld. Deze verantwoordelijkheid leidt vaak tot aanpassingsgedrag dat
erop gericht is alle aandacht van de mishandeling weg te houden. Om in deze
verwarrende situatie overeind te blijven, gaan kinderen vaak gedrag vertonen dat als
“moeilijk” omschreven wordt maar in feite niets anders is dan de uiting van hun
onmacht om iets aan hun situatie te kunnen veranderen. De woede om het hen
aangedane onrecht zullen ze uiteindelijk ofwel tegen zichzelf ofwel tegen de
buitenwereld richten, wat hun geloofwaardigheid nog doet afnemen.

13

-

Een tweede reden heeft te maken met het feit dat kinderen erg bang zijn voor wat er
zou kunnen gebeuren als de omgeving weet dat ze mishandeld worden. Zolang de
buitenwereld niets weet, wanen ze zich veilig: ze hebben tenminste een minimale
controle over de situatie. Kinderen, die van kleinsaf aan mishandeld worden, leren
immers volwassenen te wantrouwen. Het kind is bang om gestraft te worden als zijn
ouders horen dat het gesproken heeft en de angst om geplaatst te worden en definitief
zijn ouders te verliezen wordt reëler.

-

Mishandelde kinderen blijven de hoop hebben dat de mishandeling op een dag
spontaan zal stoppen en dat ze alsnog de bevestiging van hun ouders zullen krijgen dat
ze graag gezien worden en belangrijk voor hen zijn.

ADRIAENSSENS, P., e.a., In vertrouwen genomen, Tielt, Lannoo, 2000, p. 103
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-

Mishandelde kinderen zijn ook zeer loyaal aan hun ouders. Ze zullen hun ouders
zoveel mogelijk verontschuldigen en beschermen. Zij dulden geen kritiek op hun
ouders en willen niets liever dan anderen duidelijk maken dat ze “goede” ouders
hebben. 14

2.3. Ondersteunende items in het werken met kindermishandeling en
seksueel misbruik
Ondanks voorafgaande opgesomde zaken, die het ons als CLB-medewerkers moeilijk maken
om met deze problematiek te werken, wil ik ook een aantal suggesties doen die het werken
rond kindermishandeling kunnen ondersteunen en het voor onszelf iets “comfortabeler”
kunnen maken om toch met deze problematiek aan de slag te kunnen gaan.
-1) Het thema kindermishandeling binnen uw teams “aanwezig” stellen – alvorens er
zich een situatie voordoet
Om goed en respectvol werk te kunnen leveren rond kindermishandeling, is het belangrijk
om voor uzelf en met uw schoolteams stil te staan bij wàt kindermishandeling bij u
teweegbrengt – om stil te staan bij uw eigen “interne remmingen”…
Remmingen kunnen ontstaan omwille van allerlei redenen:
- Vanuit de schrik om zelf intrusief te zijn, waardoor we als hulpverlener opnieuw over
de reeds beschadigde grens van het kind zouden gaan
- Vanuit ongeloof: “Wat als het vermoeden niet waar is? Hoe moeten we er dan mee
omgaan? Welke mogelijke achterliggende betekenis heeft dit verhaal/deze signalen
dan voor dit specifiek kind?”
- Vanuit onmacht en machteloosheid: “Wat als dit vermoeden wél waar is? Hoe moet
het dan verder? Ga ik dit zelf kunnen dragen en ver-dragen als hulpverlener?”

-2) Afstemming van de handelingsprotocollen kindermishandeling van school en CLB
De meeste scholen bezitten een handelingsprotocol, waar de opeenvolgende te zetten
stappen bij (een vermoeden van) kindermishandeling instaan en waarin onder andere
genoteerd staat “wie welke verantwoordelijkheid” opneemt op die momenten (rol
leerkracht/directie/leerlingbegeleider/zorgleerkracht,…).
Het is als CLB’er zinvol om op de hoogte te zijn van het handelingsprotocol van de school
in situaties van kindermishandeling; welk proces wordt doorlopen op deze specifieke
school in situaties van kindermishandeling? Wie neemt welke verantwoordelijkheid?
Bestaat er hoe dan ook een stappenplan voor dergelijke situaties én sluit dit dan al dan niet
aan bij het onze?
In principe zou de samenwerking tussen CLB en school in zoverre moeten kunnen
verlopen dat de handelingsprotocollen van beiden in elkaar gepast kunnen worden tot één

14

VERTROUWENSCENTRUM KINDERMISHANDELING, Kindermishandeling, misschien ook in jouw
klas, p.34
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gezamenlijk stappenplan. Het lijkt me een uitdaging om met directies en
leerkrachtenkorps te zoeken naar één “gepaste” werkwijze voor deze specifieke school…
Om dit te kunnen realiseren, zal er vooral duidelijkheid gecreëerd moeten worden rond de
verschillende verantwoordelijkheden school – CLB én rond de rol die elk van hen hierin
kan opnemen.
Laat in elk geval duidelijk zijn dat een stappenplan, gedragen door het CLB alleen zonder akkoord of medewerking van de school – reeds op voorhand gedoemd is om te
mislukken.
Werken vanuit het CLB impliceert werken met de ‘deontologische code, de gedragscodes
en de ruimere visie van de school’. Het is als CLB-medewerker nodig om op de hoogte te
zijn van deze interne ‘kijk’. Zaken als “de manier waarop er omgegaan wordt met het
doorgeven van vertrouwelijke informatie over leerlingen” liggen vaak impliciet vervat in
ongeschreven regels van een school, maar gaan wél een erg belangrijke rol spelen in een
samenwerking rond delicate dossiers.

-3) Kennis van juridische en deontologische aspecten inzake kindermishandeling en
kinderrechten
Op de hoogte zijn van eigen rechten én plichten als CLB-medewerker stelt ons in staat om
zelfverzekerder en met meer vertrouwen op te kunnen treden in moeilijke situaties en/of in
situaties waarbij we voor een moreel of ethisch dilemma staan.
Wetten, decreten en deontologische codes bieden ons geen pasklaar antwoord in alle
moeilijke praktijksituaties, maar kunnen wél een leidraad vormen of een ondersteuning
bieden om tot een overwogen keuze te komen.
Binnen de context van kindermishandeling is het van belang om op de hoogte te zijn van
zaken als beroepsgeheim/ambtsgeheim, zwijgrecht/zwijgplicht, spreekplicht/spreekrecht,
meldingsrecht bij de Procureur des Konings, samenwerkingsmodaliteiten met politie en
justitie, verhoor door politie/procureur/rechter, inbeslagname van CLB-dossiers, …
In bijlage bevinden zich vier informatieve teksten rond “De positie (juridisch en
deontologisch) van de CLB-medewerker”.
Het bezitten van kennis rond deze zaken is eigenlijk noodzakelijk om op een correcte
wijze te werk te kunnen gaan in dossiers van mishandeling en verwaarlozing.
-4) De wetenschap dat kindermishandeling altijd en voor iedereen een delicaat en
gevoelig thema zal zijn
Het besef dat mishandeling en misbruik voor iedereen moeilijke thema’s zijn, kan helpen
om ons desondanks toch te verdiepen in deze problematiek – in plaats van dit angstvallig
te proberen vermijden.
Ook hulpverleners die reeds jarenlang met deze problematiek werken, blijven het moeilijk
vinden om hier met kinderen en ouders een gesprek over te voeren en de juiste woorden te
vinden.
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-5) De wetenschap dat ouders vaak handelen vanuit een pedagogische onmacht in plaats
van uit pure slechte wil
Het besef dat de meeste mishandelende ouders zélf ooit slachtoffer geweest zijn van
mishandeling of verwaarlozing, kan helpen om deze opvoeders ook vanuit een ander
gezichtspunt te bekijken.
Ze hebben vaak zelf niet geleerd om op een bevredigende, aangename manier met elkaar om
te gaan. Het geweld en de onverschilligheid die ze als kind ondervonden zijn ze als “normaal”
gaan beschouwen of zelfs gaan idealiseren als strenge, maar noodzakelijke opvoedkundige
maatregels – als “verantwoord geweld” dat een ‘goede ouder’ gebruikt ten aanzien van een
‘stout/slecht kind’.
Vanuit een gezamenlijke bezorgdheid kan men dan op zoek gaan naar ruime alternatieven en
gepaste hulpverlening voor de dit specifiek gezin.
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III. Samenwerking tussen CLB en school rond
kindermishandeling
3.1. Aandacht voor de problematiek van kindermishandeling binnen een
school
Scholen zijn bij uitstek dé plaatsen waar (een vermoeden van) mishandeling gesignaleerd kan
worden. Uit de cijfers van het VKA blijkt trouwens ook dat scholen en CLB’s één van de
grootste melders zijn in deze problematiek.
Niet zelden is de school – naast het gezin – het enige milieu waar het kind geregeld verblijft.
Verder is het de enige plaats waar men een globaal beeld van het functioneren van het kind
heeft en waar de ontwikkeling kan vergeleken worden met leeftijdsgenoten.
Leerkrachten hebben een niet te onderschatten rol in het opsporen van signalen van
kindermishandeling en in het ondernemen van stappen om hulp te zoeken voor het
mishandelde kind en zijn gezin.
Een erg belangrijke taak voor CLB-medewerkers bestaat er dan ook uit om deze leerkrachten
alert te maken voor de problematiek en hen op een gepaste wijze te ondersteunen en te
coachen.

3.2. Gezamenlijke visie-bepaling
Zoals ook gesteld werd in II.2.3.3. impliceert werken vanuit het CLB ook werken met de
“deontologische code, de visie en de gedragscodes” van de desbetreffende school.
Binnen de problematiek van kindermishandeling is het daarbij ook erg belangrijk dat school
en CLB zich samen achter een aantal standpunten kunnen scharen en in hun werking rond
kindermishandeling hiervoor ook expliciet kiezen .
Volgende aandachtspunten zouden vervat moeten kunnen worden in een gezamenlijk
gedragen concept:

-1) De school moet school kunnen blijven:
In situaties van kindermishandeling is het niet wenselijk dat het ganse lerarencorps op de
hoogte is.
Het is echter wel belangrijk dat andere leerkrachten weten dat deze bepaalde leerling extra
ondersteuning nodig heeft, omdat er problemen zijn van vertrouwelijke aard – maar het is
onnodig en zelfs negatief als iedereen tot in de details kennis heeft van de ‘feiten’.
Wanneer teveel leerkrachten weten dat het om kindermishandeling gaat, wordt de leerling te
vaak bekeken door een “gekleurde bril”. Dit heeft tot gevolg dat de leerling teveel als
slachtoffer en teweinig als leerling benaderd zal worden.
Vaak kan of durft een school dan niet meer op te treden, “omdat de leerling het al zo moeilijk
heeft”…
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Er zijn dus duidelijke afspraken nodig en een strikte afbakening rond taken en
verantwoordelijkheden tussen school/leerkrachten en CLB. Zo kan er gezorgd worden dat een
slachtoffer gewoon leerling kan blijven in de klas en op school – en niet overal slachtoffer is.
Leerkrachten kunnen dan ook gewoon leerkrachten blijven en de school kan school blijven.
Dit geeft aan alle partijen de nodige bewegingsvrijheid.
Hierdoor blijven leerkrachten ook de mogelijkheid behouden om vanuit hun bezorgdheid te kunnen
reageren op bijvoorbeeld onaanvaardbaar gedrag in de klas, op dalende schoolprestaties, op
schoolverzuim,... Leerkrachten moeten ook die zorg kunnen blijven uitspreken naar ouders en
leerlingen toe. Indien dit niet meer kan, verliest de leerling het zicht op het effect van zijn gedrag.
Slachtoffers zijn dus ook gewone kinderen, die school blijven lopen; er mogen van hen
bijgevolg eveneens bepaalde zaken verwacht worden - zoals bijvoorbeeld in orde zijn met
schoolse taken. Volgens Peter Adriaenssens kan het zelfs enorm belangrijk zijn voor de
verwerking dat een kind zich kan terugtrekken in de anonimiteit van de kindergroep, in het
“normale” (én even ‘vergeet’ dat het een slachtoffer is).

-2) Het kind centraal stellen:
‘Het kind centraal stellen’ betekent respect hebben voor het perspectief, het gezichtspunt van het
kind en de jongere. Het gaat om empathie, stilstaan bij hun betekenisgeving, hun interpretatie van
het gegeven/probleem, stilstaan bij hun verwachtingen en met respect voor hun tempo.
De beleving van de leerling staat centraal in de ganse hulpverlening. Dit wil zeggen dat elke
stap in de hulpverlening door hem als helpend en ondersteunend ervaren moet worden.
Wanneer hieraan voorbij gegaan wordt, zullen leerlingen snel afhaken. In hun beleving is er dan
wéér een volwassene meer die hun grenzen niet respecteert en hun vertrouwen schendt.
Het kind ‘centraal stellen’ betekent dat men ook bij jongere kinderen de mening, het verhaal en de
beleving van de kinderen met respect en aandacht behandelt en ernstig neemt. Ook zij zijn
bekwaam om hun gedachten, mening en gevoelens te uiten en moeten dan ook gezien worden als
‘participanten’ die zinvolle dingen te zeggen hebben.
Dit betekent echter niet dat we de “eindverantwoordelijkheid” in hun handen moeten laten…

-3) Het kind is méér dan slachtoffer alleen
In het werken met kinderen en jongeren die delicate dingen hebben meegemaakt, vervallen
we dikwijls in “medelijden” en overbescherming.
Als we een kind/jongere echter enkel op zijn slachtoffer-zijn aanspreken, maken we hem nog
minder weerbaar. We gaan dan voorbij aan de sterke persoonlijkheidskenmerken, de
overlevingsstrategieën en de vaardigheden die bij ieder van hen ook aanwezig zijn..
Het is daarom erg belangrijk dat we in onze CLB- begeleiding ook alert zijn op en aandacht hebben
voor deze sterke, "gaaf-gebleven" gebieden. Slachtoffers hebben deze ‘gezonde eilandjes’ nodig om
hun beschadigd zelfbeeld en hun zelfwaardegevoel te herstellen. Door de kwetsbare positie waarin ze
zitten, zijn ze echter niet meer in staat om hun eigen ‘krachten’ nog te zien of voelen.
Een belangrijk onderdeel van de CLB-begeleiding kan er dus uit bestaan om deze positieve krachten te
benoemen, te ondersteunen en te versterken. Door de leerling aan te spreken op zijn eigen ‘gezonde
eilandjes’, kan hij er zélf ook energie en kracht uit putten.
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Voorbeelden hiervan zijn onder andere :
- het toch behalen van goede resultaten
- meewerken aan schoolkrant/engagement (school)sportploeg, wat goed loopt
- vriendinnenclub; feit dat ze goede relaties heeft op en buiten school
- engagement jeugdbeweging, waar leerling energie en plezier uithaalt
- …
Ook leerkrachten kunnen leerlingen op deze verschillende domeinen beïnvloeden en hen
stimuleren om aan activiteiten deel te nemen, waardoor hun zelfbeeld verbetert (bv sport op
school, meewerken aan schoolfeest,…).
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IV. Handelingsprotocollen bij kindermishandeling
4.1. Doel van de handelingsprotocollen
Hierna volgend worden een aantal protocollen beschreven voor het handelen in situaties van
kindermishandeling.
Het doel van deze protocollen is een algemene leidraad – een aantal handvaten en
aanbevelingen – aan te reiken voor CLB-medewerkers die met deze problematiek
geconfronteerd worden. De bedoeling hiervan is voorkomen dat hulpverleners, onder druk
van een kritieke situatie, snel een nieuwe strategie moeten uitwerken en uit onzekerheid dan
overhaast te werk gaan of helemaal niets doen.
Deze protocollen zijn echter niet bedoeld als rigide, vastgelegde standaardprocedures die
steeds nauwgezet moeten opgevolgd worden. Elke situatie is immers zo uniek, dat men
telkens opnieuw moet afwegen hoe er best gewerkt kan worden.
Een stappenplan of handelingsprotocol kan dus tot op zekere hoogte een “gidsfunctie”
vervullen, wat betreft de te volgen strategie. Situaties van kindermishandeling zijn echter zo
individueel bepaald dat het onmogelijk is om een éénduidige weg uit te
stippelen…Protocollen blijven dus slechts ‘beperkte’ hulpmiddelen; Elke hulpverlening eist
immers maatwerk (op maat van de leerling, van dit specifiek gezin, van deze school,…).
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4.2. Stappenplan bij een vermoeden van kindermishandeling bij kinderen
< 12 jaar
Kinderen < 12 jaar
FASE I: Vermoeden aanhoren:
•

Aanmelding:
Melding meestal vanuit leerkracht/directie
Men merkt iets op grond van - signalen/gedragsveranderingen
- een uitspraak van het kind zelf
- een zorgwekkend verhaal van een derde
(medeleerling/ buurvrouw/ familielid/ex-partner…)

•

Contact leerkracht – CLB:
- Leerkracht neemt contact met CLB op; zoek rustig moment voor gesprek
- Leerkracht: melden van de zorgen dwz concreet maken van een vermoeden
door omschrijving van wat opvalt/verontrust (= zorg uiten)
- CLB: - Zorg leerkracht aanhoren; van waaruit vermoeden?
- Identificatiegegevens van het kind (en eventueel andere melder)noteren
- Analyseren van het signaal: wie heeft wat/waar/wanneer/hoelang
gemerkt?
- Bevragen welke stappen leerkracht reeds gezet heeft
- Aandacht als CLB’er voor zelfzorg van de leerkracht (= zorg geven)
- Coachen van leerkracht in observatie naar kind toe

•

Vervolg contact leerkracht- CLB:
- CLB: - Opvolgen van observatie door leerkracht/ onderzoek naar
onderbouwing vermoedens
- Coachen leerkracht in contactname met kind

FASE II: Multidisciplinair overleg CLB-team:
•

Nazicht CLB-dossier:
Zijn er reeds - gegevens van de familiale situatie?
- gegevens schoolloopbaan?
- gegevens over signalen/vermoedens in het verleden?

•

Multidisciplinair CLB-team:
- Bespreken van de bijeengebrachte gegevens
- Formuleren van àlle mogelijke hypothesen
- Aanduiden van een vaste CLB-contactpersoon: wie coördineert dossier?
- Indien nodig: verder inventariseren van gegevens om zo correct mogelijk beeld
te krijgen van de situatie
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•

Inventariseren van gegevens:
Indien nodig: gericht verzamelen van ontbrekende info om hypothesen verder te
kunnen toetsen.
Info verzamelen bij o.a.: - andere leerkrachten (vorige jaren/broer-zus/directie)
- consulteren VKA
- “sociaal circuit” (OCMW,CBJ,K&G,…)
FASE III: Diepgaandere exploratie door contactname met kind/ouders:
Afhankelijk van de draagkracht van de leerkracht kunnen meerdere gesprekken
gevoerd worden tussen leerkracht en leerling/ouders. De hoofdopdracht van de CLBmedewerker is dan eerst “coaching van de leerkracht”.
In een later stadium wordt de CLB-medewerker ingeschakeld om de
vervolggesprekken met kind en ouders te voeren.
•

Gesprek leerkracht – kind:
Doel = zorg geven aan het kind

•

Coachen leerkracht in contactname met ouders:
Overleg CLB en leerkracht rond doel en aanpak van een gesprek met ouders

•

Gesprek leerkracht – ouders:
Doel = zorg delen met ouders

•

Nabespreking CLB- leerkracht:
CLB en leerkracht in overleg rond gesprek met ouders en rond gezinssituatie

Indien de leerkracht echter aangeeft dat zij uitgebreidere gesprekken voor zichzelf niet
realiseerbaar vindt, dan is het de opdracht van de CLB-medewerker om deze
gesprekken op zich te nemen.
Minimumtaak van de leerkracht bestaat er echter uit om met het kind en de ouders een
kort gesprek te voeren waarin zij haar bezorgdheid uit en waarin ze het CLB voorstelt
als verdere gesprekspartner.
•

Gesprek leerkracht - kind:
Doel = bezorgdheid uiten naar het kind toe en vraag om CLB erbij te
betrekken

•

Gesprek CLB-medewerker – kind:

•

Gesprek leerkracht – ouders:

•

Gesprek CLB-medewerker – ouders:

•

(Eventueel) consulteren VKA met bijeengebrachte informatie
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FASE IV:Beslissingsfase:
In de beslissingsfase komt het ganse multidisciplinaire CLB-team opnieuw samen.
Alle informatie vanuit de gesprekken met kind/ouders/VKA/leerkracht wordt bij
elkaar gelegd. Op basis van deze gegevens wordt een besluit genomen wat betreft het
vermoeden.
•

Het vermoeden van kindermishandeling = twijfelachtig
- Leerkracht blijft registreren
- Regelmatig contact tussen leerkracht & ouders
- Regelmatig contact tussen CLB & leerkracht
- Trachten contact te leggen tussen ouders & CLB (via
leerkracht) indien dit nog niet gebeurd is

•

Het vermoeden van kindermishandeling = ongegrond/andere oorzaak:
- Ouders contacteren voor gesprek CLB-ouders
- Mogelijke hypothesen verder uitwerken
- Alert blijven voor signalen

•

Het vermoeden van kindermishandeling = versterkt:
Indien de ouders bereid zijn tot samenwerking met het CLB:
- Gesprek ouders – CLB: bekijken op welke domeinen ouders
hulp kunnen gebruiken
- Inschakelen van andere hulpverleningsinstanties
- Wat betreft begeleiding rond symptomen/schoolse stuk:
CLB neemt dit op met ouders en leerling
Indien de ouders niet bereid zijn tot samenwerking met het CLB:
- CLB in eerste instantie geen verder contact met < 12 jarige
kinderen (uitgezonderd crisis!)
- CLB neemt contact op met VKA: vraag advies en
strategiebepaling
- CLB blijft leerkracht coachen in contact met ouders en kind
- Indien serieuze ongerustheid blijft bestaan: organiseren van
een “dwingend confrontatiegesprek” met ouders

FASE V: Nazorg:
- CLB blijft leerkracht ondersteunen in omgang met kind en ouders
- CLB ondersteunt leerkracht in eigen verwerking
- CLB ondersteunt school
- CLB eventueel gesprekken met kind/ouders
- CLB volgt gezin op bij andere hulpverleningsinstanties
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4.2.1. Schematisch stappenplan bij een vermoeden van kindermishandeling

Fase 1: Vermoeden aanhoren
VERMOEDEN

•
•
•

•

OVERLEG

Fase 2: Multidisciplinair overleg met CLBteam
•
•
•
•
•

EXPLORATIE

Aanmelding vermoeden door leerkracht/directie
Contact CLB – leerkracht
Analyseren signalen en onderzoek naar
onderbouwing
Coachen leerkracht in observatie & contactname
leerling

Fase
•
•
•
•
•

Nazicht bestaand CLB-dossier
Bespreken gegevens en formuleren van mogelijke
hypothesen
Aanduiden vaste CLB-contactpersoon/case-manager
(Eventueel) verder inventariseren van gegevens
Eventueel consulteren VKA

3: Diepgaandere exploratie
Gesprek leerkracht – leerling
Gesprek CLB – leerling
Gesprek leerkracht – ouders
Gesprek CLB - ouders
(Eventueel) consulteren VKA

Fase 4: Beslissingsfase
BESLISSEN

•
•

•

Vermoeden = ongegrond/andere oorzaak
Vermoeden = twijfelachtig
Vermoeden = versterkt

Fase 5: Nazorg
•

NAZORG

•
•

•

Terugkoppeling informatie naar alle betrokken
partijen
Ondersteuning kind/ouders
Ondersteuning leerkracht/school
Opvolging gezin bij externe hulpverleningsinstanties
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4.2.2. Stroomdiagram stappenplan bij een vermoeden van kindermishandeling
Stroomdiagram
vermoeden kindermishandeling
1

Leerkracht heeft een vermoeden/ongerustheid

Melding aan CLB door leerkracht/directie
Analyseren signalen en onderzoek naar
onderbouwing vermoeden
Coachen leerkracht in observatie & in
contactname met leerling

2

Overleg CLB-team

Nazicht bestaand CLB-dossier
Bespreken gegevens en formuleren
hypothesen
Aanduiden CLB-contactpersoon/case-manager
Extra inventariseren gegevens
Eventueel consulteren VKA

3

4

Diepgaandere exploratie

Vermoeden =
ongegrond

Vermoeden = twijfelachtig

Vermoeden = versterkt
Gesprek CLB - ouders

Gesprek CLB – Ouders
Mogelijke hypothesen verder
uitwerken
Alert blijven voor signalen
extra observatieperiode

5

Nazorg

Samenwerking CLB – ouders:
Inschakelen hulpverlening
Begeleiding schoolse symptomen

Geen samenwerking CLB – ouders:
Melding VKA
Ev. Anoniem advies jeugdparket

Nazorg

Nazorg
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4.2.3. Opmerkingen en tips bij het stappenplan “Aanmelding van een vermoeden van
kindermishandeling”
TIPS BIJ FASE I: Vermoeden aanhoren:
•

Aanmelding:

-

De meeste vermoedens zullen bij het CLB terechtkomen via de leerkrachten zelf.
Leerkrachten kunnen omwille van verschillende redenen een vermoeden van
kindermishandeling ontwikkelen.
Dit kan zijn omwille van - gedrags-en/of andere signalen die de leerling laat zien (bv
vanuit tekeningen/opstel/veranderd gedrag of emoties)
- een zorgwekkend verhaal van een derde (medeleerling/
buurvrouw/familielid/ex-parner…)
- een uitspraak van het kind zelf

• Contact leerkracht – CLB:
-

Op het moment dat de leerkracht zijn twijfels en zorg meldt en contact opneemt met
het CLB is het erg belangrijk om voldoende tijd te nemen om de zorgen van de
leerkracht te aanhoren. Spreek een moment af dat er in rust gesproken kan worden
(niet tijdens 10 minuten speeltijd).
Bevestig de leerkracht in zijn moeilijke, maar moedige positie (= zorg geven). Het is
zeer positief dat leerkrachten erg bereikbaar en toegankelijk zijn voor hun leerlingen
(lage drempel), maar het is tevens zo dat zij zich hierbij ook mogen laten helpen en dit
niet alleen moeten “dragen” (belang van zelfzorg voor leerkrachten!).
Als een leerkracht (een vermoeden van) mishandeling meldt, blijft men zich toch
emotioneel betrokken en een stuk verantwoordelijk voelen voor de goede opvang van
de leerling. Als we als CLB’ers leerkrachten informatie kunnen geven over
mishandeling en hulpverlening en als we hen kunnen begeleiden in hun
ondersteunende rol, dan zullen leerkrachten zich beter voelen en beter kunnen helpen
dan wanneer hun inzet stopt bij het signaleren.
Wat vooral ondersteunend blijkt te zijn is dat zij weten waar hun verantwoordelijkheid
stopt en hoe de taken verdeeld zijn. Hierdoor kunnen zij ook lesgever blijven.

-

Analyseren van het signaal:
Een leerkracht meldt haar vermoedens door zo concreet mogelijk te omschrijven van
wat opvalt en haar verontrust.
Als CLB’er is het je taak om zo grondig mogelijk deze signalen te gaan analyseren:
- WAT is er veranderd/anders?
- WELKE signalen maken de leerkracht ongerust?
- WAT doet aan kindermishandeling denken?
- WANNEER komt het voor? HOE VAAK komt het voor?
- WAAR doet het zich voor?
- WANNEER is het begonnen? (plotse verandering of geleidelijk?)
- HOELANG heeft de leerkracht dit al opgemerkt?
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-

Bevraag welke stappen de leerkracht reeds gezet heeft:
- Heeft de leerkracht haar vermoedens al besproken met collega’s en/of
directie?
- Heeft de leerkracht andere leerkrachten (van vorige jaren/turn-en
zwemleraar, leerkrachten van broers en zussen,…) al aangesproken en
bevraagd?
- Is de leerkracht al dan niet al een gesprek aangegaan met het kind?

-

Coachen van leerkracht in observatie naar kind toe:
- Overloop met de leerkracht de reeds geanalyseerde signalen en mogelijke
bijkomende waarnemingen/aanwijzingen
- Vraag alertheid van de leerkracht, extra observaties.
- Laat de leerkracht noteren (dagelijkse notities!) welke signalen hij bij de
leerling opmerkt en desgevallend ook welk opvallend gedrag hij opmerkt.
- Accepteer kindermishandeling als één van de mogelijke oorzaken van
opvallend/onverklaarbaar gedrag van een leerling. Probeer in deze fase het
beeld completer te krijgen. Ga uit van een patroon aan signalen, uitgezonden
door de leerling of een derde. Blijf de leerling aandachtig volgen, maar
voorkom een uitzonderingspositie van het kind.

•

Vervolg contact leerkracht – CLB:

-

Opvolgen van observatie door leerkracht/ gegrond onderzoek naar onderbouwing van
vermoeden

-

Coachen leerkracht in contactname met kind:
Het is van groot belang dat een leerkracht die zich zorgen maakt over een bepaalde
leerling zélf een eerste stap zet naar deze leerling toe.
- Laat de leerkracht in eerste instantie een “boodschap van ongerustheid”
naar het kind overbrengen.
Een leerkracht die merkt dat een kind plots veranderd is of uitzonderlijk stil
of die intuïtief aanvoelt dat het kind met iets zit, kan op verschillende
manieren zijn betrokkenheid en bezorgdheid tonen naar het kind toe.
Bv. “Ik merk dat je zo stil bent/zoveel last van hoofdpijn hebt/zo verdrietig
bent de laatste tijd…Ik maak me wat zorgen over jou…Weet dat je
altijd naar me toe kan komen voor een babbeltje…”
Ook al zegt het kind niets, het krijgt wél de boodschap dat er iemand
ongerust is en zich zorgen over hem maakt. We onderschatten wat
“dergelijke boodschap van zorg” reeds betekent voor de desbetreffende
kinderen.
- Indien het kind het gesprek toch zou aangrijpen om iets te vertellen, dan
is het belangrijk dat de leerkracht zelf rustig blijft. Schrikken of emotioneel
reageren lokt bij het kind angst en onveiligheid uit. Vaak klappen kinderen
dan ook terug dicht of herroepen hun woorden.
- Laat de leerkracht nooit absolute geheimhouding beloven. Zorg dat de
leerling vanaf het begin weet dat leerkrachten zulke zaken niet geheim
mogen houden,…maar dat ze als volwassenen verantwoordelijk zijn
om mee een oplossing voor het probleem te zoeken.
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TIPS BIJ FASE II: Multidisciplinair overleg CLB-team:
•

Nazicht CLB-dossier:
Zijn we reeds in het bezit van een aantal belangrijke gegevens, o.a.
- Gegevens van de familiale situatie; zijn er nog andere kinderen? Zitten
zij op dezelfde school?
Zijn er in hun dossiers ook gegevens terug te vinden van vermoedens/signalen?
Is er reeds navraag gedaan bij deze leerkrachten?
- Gegevens rond de gezinssituatie/sociale context; hebben de ouders nog te
kampen met andere problemen (financieel, ziekte, werkeloosheid, relatieproblemen,…)
- Gegevens rond de schoolloopbaan; bij welke leerkrachten heeft het kind
gezeten? Waren er vroeger reeds signalen van leerkrachten? Gevoeligheid
van betreffende leerkrachten voor deze materie?
Zijn zwem-en turnleraar reeds bevraagd?
Schoolresultaten van het kind en verloop hiervan nu én de vorige jaren?
Leerprestaties en schools functioneren?
- Gezondheidstoestand van het kind; hoe ontwikkelt groei/gewicht,…(medisch
dossier)? Ziektes? Opmerkingen rond hygiëne/verzorging?
- Gegevens rond aan-/afwezigheid op school?
- Gegevens rond socio-emotionele ontwikkeling; relationele omgang met
andere kinderen/volwassenen? Emotionele ontwikkeling?
- Gegevens rond de ouder-kindrelatie; Op welke wijze praten de ouders over
hun kind? Is het voor hen een kind dat niet deugt? Of is het een kind van
slechte wil? Ondersteunen de ouders het kind of krijgt het enkel kritiek te
verduren?
Op welke manier gaan de ouders met hun kind om? Opvoedingsstijl/
omgangsvormen?
Komen de ouders naar het oudercontact? Is er interesse voor de leerprestaties
en het schools functioneren van het kind?
Gaat het kind al dan niet graag naar huis? Hoe reageert het kind als het zijn
ouders ziet?

•

Multidisciplinair CLB-team
-

Bespreken van de bijeengebrachte gegevens:
Leg alle reeds beschikbare, objectieve informatie rond het kind en zijn gezin
voor aan je schoolteam-collega’s.

-

Formuleren van àlle mogelijke hypothesen:
Er dient zeer voorzichtig omgesprongen te worden met signalen. Eet- en
slaapstoornissen, hoofdpijn, angst, agressie, teruggetrokken gedrag, plotse
gedragsveranderingen, …kunnen verschillende oorzaken hebben en dus
evengoed verwijzen naar andere problemen dan kindermishandeling.
Er kunnen dus verschillende redenen zijn voor het gesignaleerde gedrag.
Belangrijk is om kindermishandeling als één van de mogelijke opties te zien,
maar om daarnaast ook uit te zoeken wàt er verder nog aan de hand zou kunnen
zijn. Zet daarom samen met uw team alle mogelijke hypothesen/verklaringen
op een rij. Bedoeling is om het gehele beeld in deze fase completer te krijgen.
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-

Aanduiden van een vaste CLB-contactpersoon/ “case-manager”:
In dossiers van kindermishandeling werkt men best met minimaal twee
medewerkers (één persoon als als “back-up”).
Diegene die het dossier gaat “coördineren”,moet iemand anders zijn dan
diegene die de gesprekken voert. Dit heeft als extra voordeel dat iemand
“onafhankelijk en neutraal”, iemand objectief - die voldoende op afstand blijft
van het gezin – vanuit zijn meta-positie mee het verder beleid van de
hulpverlening uitstippelt.
Dit voorkomt dat alle medewerkers meegezogen worden in situaties en
emoties, waarvan we zelf soms immobiel worden en waardoor we geen verdere
stappen tot verandering meer kunnen aanbrengen.

-

Inventariseren van gegevens:
Indien nodig: gericht verzamelen van nog ontbrekende informatie om de
hypothesen verder te kunnen toetsen.
Mogelijkheden om extra info te verzamelen;
o.a. - andere leerkrachten (vorige jaren/vorige scholen/broer-zus-leraars)
- VKA (Is er reeds een dossier bij hen aanwezig? Ooit door anderen
bezorgdheid gemeld?)
- “Sociaal circuit” bevragen (tenminste als het gezin daar gekend is);
OCMW, dossier Kind&Gezin, Comité Bijzondere Jeugdzorg,…

TIPS BIJ FASE III: Diepgaandere exploratie door contactname met kind/ouders:
Afhankelijk van de draagkracht van de leerkracht kunnen meerdere gesprekken gevoerd
worden tussen leerkracht en leerling/ouders. De hoofdopdracht van de CLB-medewerker is
dan eerst “coaching van de leerkracht”.
In een later stadium wordt de CLB-medewerker ingeschakeld om de vervolggesprekken met
kind en ouders te voeren.
•

Gesprek leerkracht – kind:
Opvolgen als CLB’er hoé het gesprek verlopen is (inhoud en emotie), wat de
indrukken van de leerkracht zijn, zoeken of er vanuit het kind een nood/vraag is om
verder in gesprek te gaan met de leerkracht.
Bij ernstige vermoedens of wanneer het kind reeds uitspraken gedaan heeft rond
mishandeling/misbruik, is het noodzakelijk dat de leerkracht het CLB en de werking
ervan reeds introduceert bij de leerling.
Laat de leerkracht vertellen (inhoud afhankelijk én aanpasbaar aan de leeftijd van het
kind!) wat leerlingen kunnen hebben aan CLB-begeleiding en hoe dit concreet kan
verlopen ; met wie zullen de gesprekken verlopen, waar, wanneer, duur van een
gemiddeld gesprek, uitleg die hierover gegeven wordt aan ouders/klasgenoten/ andere
leerkrachten,…
Vermeld ook dat het CLB gebonden is aan beroepsgeheim en geen informatie
doorgeeft aan ouders, leerkrachten,…zonder voorafgaand overleg met de leerling.
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•

Coachen leerkracht in contactname met ouders:
Het is van het grootste belang om een gesprek met ouders goed voor te bereiden.
Coaching van de desbetreffende leerkracht rond het doel én de aanpak van een gesprek
met ouders is een noodzaak.
“Aanbevelingen” die van belang kunnen zijn:
-

Bepaal op voorhand wat het doel van het gesprek met de ouders is. Het doel
van het gesprek kan bijvoorbeeld zijn “nagaan of de ouders uw zorgen
herkennen”.
Vaak is uw zorg delen de beste ingangspoort; blijf bij zeer concreet, zichtbaar
gedrag en signalen. Peil vervolgens of de ouders uw ongerustheid kunnen
“horen”. Hebben ze ook dergelijke signalen van hun kind gezien in de
thuissituatie? Herkennen ze dingen die de leerkracht vertelt of hebben ze een
ander verhaal? Welke hypothesen hebben zij als ouders rond deze zorgen van
de school?
Bespreek niet uw vermoedens, maar uw zorgen en geef aan dat u hier allebei
een verantwoordelijkheid kent. Vertel op zoek te zijn naar de oorzaak/
aanleiding van het voor het kind ongewone gedrag.
Het is belangrijk om weten dat veel ouders dankbaar zijn voor de
belangstelling die de leerkracht voor hun kind aan de dag legt (dit in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt door leraars die dergelijk gesprek moeten
aangaan!). Vanuit een gezamenlijke bezorgdheid kan een leerkracht reeds een
eind met ouders op weg gaan in het zoeken naar alternatieven. Immers, nogal
wat situaties van kindermishandeling of verwaarlozing zijn gestoeld op
pedagogische onmacht van ouders. Ook dan is ondersteuning vaak erg
welkom.
Vandaar dat de sfeer waarin zo een gesprek verloopt, erg belangrijk is. Men
roept ouders niet op het matje; zichzelf afsluiten, ontwijken of agressief
gedrag kan dan het antwoord van de ouders zijn.
De school is geen gerechtelijk apparaat. De ouders moeten het gevoel krijgen
door de school de hand gereikt te worden. Vragen naar samenwerking houdt
dus geen veroordeling in. Samenwerken met ouders als bondgenoten in het
zoeken naar verklaringen en mogelijke oplossingen is nodig.

-

•

Laat de leerkracht aan de ouders melden dat de visie van de school bepaalt
dat ongerustheden en zorgen rond de ontwikkeling van kinderen (op alle
mogelijke domeinen) besproken wordt in een zorgoverleg met het CLB, dat
verbonden is aan de school. Op deze manier krijgen ouders reeds nota van de
mogelijke komst van een CLB’er – zonder zich van in het begin bekritiseerd
te hoeven voelen.

Gesprek leerkracht – ouders:
Idem “coachen leerkracht in contactname met ouders”
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•

Nabespreking CLB – leerkracht
CLB en leerkracht bespreken samen hoé het gesprek verlopen is. Was er veel
weerstand bij de ouders of was er eerder sprake van “opluchting”/een vraag naar hulp?
Heeft dit gesprek (en de extra informatie vanuit de ouders) het vermoeden van
kindermishandeling bij de leerkracht versterkt of is er sprake van twijfel of van andere
zorgwekkende zaken die aan de grondslag van het probleem kunnen liggen?
Heeft de leerkracht verder concrete afspraken gemaakt met de ouders?

Indien de leerkracht echter aangeeft dat zij dergelijke uitgebreidere gesprekken voor
zichzelf niet realiseerbaar vindt, dan is het de opdracht van de CLB-medewerker om
deze gesprekken op zich te nemen.
Minimumtaak van de leerkracht bestaat er echter uit om met het kind en de ouders een
kort gesprek te voeren waarin zij haar bezorgdheid uit en waarin ze het CLB voorstelt
als verdere gesprekspartner.
•

Gesprek leerkracht - kind:
Doel = bezorgdheid uiten naar het kind toe en vraag om CLB erbij te
betrekken
Bv. “Ik maak me zorgen om jou…daarom en daarom…en daarom heb ik de
mevrouw/mijnheer van het CLB aangesproken. Zij zal je straks komen halen
voor een gesprek.”

•

Gesprek leerkracht – ouders:
Idem “coaching leerkracht in contactname met ouders”

•

Gesprek CLB-medewerker – kind:
Zie ook Bijlage “Handvaten voor het aanspreken van kinderen bij een
vermoeden van kindermishandeling”
-

Allereerst is het belangrijk om melden dat er geen “gestandaardiseerd
gesprek” voor dit soort situaties bestaat…
Er is géén theorie voor dit, “dé” manier bestaat niet…Ieder moet voor
zichzelf zoeken waar hij zich het best bij voelt.
Het is vooral belangrijk om écht contact te maken vanuit je buik met het
kind,…ieder doet dit op zijn eigen manier.

-

Het is nodig om als hulpverlener te beseffen dat het éérste moment dat je
een kind aanspreekt een heel belangrijk moment wordt – voor dit kind.
Vaak onthouden ze dat ook erg goed (toen, die leerkracht/CLB’er op die
dag…). Daarom is het werkelijk noodzakelijk om je voldoende op
dergelijke gesprekken voor te bereiden – zodat je als CLB’er “open
minded” én zonder onderhuidse druk voor hen kan gaan zitten. Kinderen
voelen veel aan en het is voor hen een erg ongemakkelijke positie om met
een CLB’er in gesprek te moeten gaan, die er heel ”verwrongen” bijzit.
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-

-

-

Wat betreft de omkadering:
- Kies een rustig moment in een rustige afgesloten ruimte.
Neem en maak tijd voor het gesprek.
Lagere school-kinderen worden soms liever niet uit de les geplukt (valt op);
houd hiermee rekening en bespreek op voorhand met hen wanneer het voor
henzelf het beste past (tijdens speeltijd/middagmaal/zwemles…).
- Het is beter niet te schrijven tijdens het gesprek; in de fantasie van de
kinderen komt dit briefje toch terecht bij ouders of andere onbevoegden.
Schrijven schept ook afstand én is zeker storend in een eerste gesprek,
waarbij de bedoeling juist is om contact te maken.
Als je desondanks toch nota’s moét maken; leg dan steeds héél goed uit
wààrom, wié deze nota’s te zien krijgt, wat het doel is…
Het is belangrijk als hulpverlener tijdens het gesprek “afstand te houden”
ten opzichte van het kind. Deze kinderen en hun verhalen “raken” ons; ze
zijn gekwetst, beginnen te wenen…Een “afstandelijke betrokkenheid” is
hierbij gepast…( geen kinderen op schoot nemen, …)
Een té nabij contact wordt door mishandelde kinderen vaak als intrusief en
bedreigend ervaren.

Start van het gesprek:
Het kind op zijn gemak stellen door
• jezelf uitgebreid voor te stellen (duidelijkheid over wie je
bent en wat je weet)
• doel van het gesprek toe te lichten (ongerustheid toelichten,
aangeven van waaruit je bezorgdheid gegroeid is)
• direct aanspreken – niét rond de pot draaien
Bv “ Ik ben bezorgd omwille van – signalen
- gedrag
- info klassenraden
- uitspraken van kind zelf
en ik weet uit ervaring dat sommige kinderen die thuis nare dingen
meemaken – zoals mishandeling – ook wel eens zo kunnen reageren. En nu
vraag ik me af of dat bij jouw thuis ook het geval is…?”
Het is belangrijk om de link van waaruit de bezorgdheid gegroeid is én de
zorg rond kindermishandeling zelf duidelijk te benoemen.
De ingangspoort van het gesprek vormen dus concrete zaken die opvallen
aan het kind. Het is daarbij noodzakelijk om expliciet de mogelijke relatie
van het gesignaleerde probleemgedrag met mogelijke mishandeling aan de
orde te stellen.
Speel dus open kaart. Vaag blijven versterkt alleen maar de angsten en
onveiligheidsgevoelens van kinderen, waardoor het gesprek meestal niets
oplevert en voor de kinderen erg verwarrend is.
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-

We onderschatten vaak wat dergelijke “ boodschap van zorg” reeds
betekent voor de desbetreffende kinderen, doordat we te vaak tevéél
gefocused zijn op het “te-weten-komen van de feiten”.
Het doel van ons gesprek bestaat er dan uit om zoveel mogelijk feiten te
verzamelen, die ons vermoeden (al dan niet) bevestigen.
In plaats van ons te richten op de feiten, zouden we in eerste instantie beter
een “boodschap van ongerustheid” naar het kind kunnen overbrengen...

-

Kinderen gaan vaak – zeker de eerste keer – meer luisteren dan zelf
vertellen.
Geef ondertussen zélf zoveel mogelijk informatie aan het kind, o.a. over
• dat ze niet de enigen zijn die zoiets meemaken
• het verschil in goede en slechte geheimen
• angst-gevoelens (“Je bent bang, dat is normaal”)
• schuldgevoelens (ouders kunnen ook stoute dingen doen, is
niet zowieso schuld van het kind)
• wat kindermishandeling/seksueel misbruik juist is
Voor kinderen is het een enorme opluchting als hun gevoelens van
angst/schaamte/boosheid/schuld/verwarring… benoemd worden,
genormaliseerd worden (als normale gevoelens voor kinderen die zulke
ervaringen achter de rug hebben) en erkend worden. Dan pas voelt een kind
zich écht begrepen én vaak dan pas kan een kind ook met feiten komen…
Dat de beleving van deze kinderen en het praten hierover veel belangrijker
is dan het “zoeken naar feiten”…vergeten we soms.
Als hulpverleners zijn we meer “ op feiten gericht ” omdat deze ons onder
andere kunnen helpen om een juiste inschatting te maken van de ernst van
de situatie, omdat deze ons kunnen helpen beslissen of er veiligheid
gecreëerd moet worden voor de kinderen of niet en of er al dan niet verdere
stappen gezet moeten worden (confrontatie van de dader enzovoort)….
Stilstaan bij de specifieke beleving van het kind is echter noodzakelijk.

-

Geef aan dat het kind niet “moét” spreken, dat het ook màg zwijgen. Het is
goed om dit ook expliciet te benoemen naar het kind toe, om ook letterlijk
te zeggen dat het “soms béter is om te zwijgen”…
Het is soms zinvoller om samen met het kind te gaan zoeken op welke
manier het wél geholpen kan worden (ondanks zijn geheimhouding), of er
iemand anders is die het kind beter zou kunnen helpen, …
Het samen praten rond de bezorgdheid en het samen op zoek gaan naar de
meest gepaste hulp voor dit kind op deze moment – zonder het kind onder
druk te zetten om zijn geheim prijs te geven of zonder ontgoocheld te zijn
als hulpverlener omdat er geen concrete details gegeven worden – is vaak
meer helpend voor het kind !
Het feit dat het kind màg luisteren, dat het niks moét zeggen, verhoogt
tevens de kans dat het kind ook effectief zal praten! Kinderen voelen
perfect aan met welke ingesteldheid we voor hen zitten…Ze voelen de druk
waarmee we op hen toestappen – de druk om zovéél mogelijk te weten te
komen,…de druk vanuit de buitenwereld (school/CLB-collega’s) om zo
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snel mogelijk in actie te schieten én deze kinderen uit hun “situatie te
verlossen/redden”…
Kinderen die er echter reeds jarenlang voor gekozen hebben om te zwijgen,
hebben tijd en vertrouwen nodig om te kunnen praten.
-

Draai niet rond de pot en gebruik geen lange zinnen

-

Bespreek je ongerustheid op een rustige, bezorgde maar neutrale manier.
Dit geeft het kind veiligheid om eventueel zijn geheim met je te delen.
Probeer niet zelf overspoeld en meegesleept te worden door de emoties van
het kind; een kind voelt dat ook aan en zal zich hierdoor onveilig voelen.

-

Stel geen suggestieve vragen. Deze kinderen zijn gewoon om de noden en
wensen van de volwassenen goed aan te voelen en zullen bijgevolg vaak
sociaal wenselijk antwoorden.
Wat betreft de kleuters:
Bij kleuters lopen fantasie en realiteit nog vaak door elkaar (zeker bij de
3-/4-jarigen). Een echt gesprek is met hen nog niet mogelijk. Terwijl ze zelf
spelen, kunnen ze echter wél goed luisteren. Ook naar hen toe is het
belangrijk om een hele duidelijke “boodschap van zorg” te geven…
Bv. “ Ik maak me zorgen dat er iemand van de grote mensen jou pijn doet/
aan je lijfje zit op plaatsen waar het niet leuk is…”
Stel bij kleuters geen gesloten ja/neen-vragen maar houdt het bij open
vragen.
Wat betreft de lagere-school-kinderen:
Kinderen uit het lager onderwijs zullen niet vaak spontane uitspraken doen.
Ze hebben een overlevingsstrategie ontwikkeld om de aandacht van de
mishandeling weg te houden. Ze zitten (ook wat betreft hun
ontwikkelingsstadium) vast in hun thuissituatie, in hun geheim. Deze
leeftijdsgroep zal het minst gemakkelijk spreken – ze zijn bang om hun
geheim te verklappen – vermits ze vaak al beseffen wat de mogelijke
gevolgen kunnen zijn.
Ze zullen eerder antwoorden op ja/neen-vragen.
(Zie ook Bijlage “Handvaten voor het aanspreken van kinderen bij een
vermoeden van kindermishandeling” wat betreft verschil in
leeftijdscategorieën)

-

Volg het tempo van het kind.
Kinderen zullen soms bewust proberen om binnen het gesprek “af te
wijken” van het thema door naar een andere problematiek over te stappen
(bv. gepest worden op school, ruzie met broer…). Ga hierin even mee met
het kind, beluister het kind, maar stap dan terug over naar je eigen
bezorgdheid. Het is belangrijk om je eigen zorg “goed vast te houden”…
Het letterlijk benoemen van deze “zijsprong” die het kind maakt, kan ook
helpend zijn; bv. “Ik heb de indruk dat het moeilijk voor jou is om erover te
praten...Ik merk dat je over andere dingen begint…”
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Blijf afchecken of het nog gaat voor het kind om verder te praten. Soms is
het zinvoller om een nieuw moment af te spreken om verder te praten.
-

Probeer voornamelijk te luisteren, maak er geen verhoor van.

-

Indien de leerling effectief begint te vertellen:
Trek het verhaal van het kind niet in twijfel. Sommige kinderen vertellen
zonder emoties. Dit neemt niet weg dat we het verhaal ernstig moeten
nemen.

-

Blijf respect tonen voor de dader, reageer neutraal op de persoon die
mishandeling/misbruik gepleegd heeft.

-

Gebruik duidelijke taal. Zoek mee naar de juiste woorden voor dit kind én
benoem ze ook…
Bv. “Wat bedoel je juist…spreek je over je spleetje of je muisje? Hoe
noemen jullie dat thuis?”
Spreek woorden zoals piemel, vagina,…zonder schaamte uit.

-

Overloop samen de volgende te zetten stappen en check af hoe de leerling
er tegenover staat.
Laat (oudere) lagere-schoolkinderen ook een stuk mee samen nadenken
over mogelijke volgende stappen (stel een aantal mogelijkheden voor) ,
zonder echter de uiteindelijke beslissingen hieromtrent aan hen over te
laten. De verantwoordelijkheid om de mishandeling/misbruik te laten
stoppen, mag niet bij het kind zelf gelegd worden.
Beloof zeker geen geheimhouding. Maak duidelijk dat het onze
maatschappelijke verantwoordelijkheid is dat er verder iets gebeurt.
Het bespreken van deze zaken (o.a; bekijken wat er al dan niet tegen ouders
gezegd wordt/wanneer dit verteld wordt…) maakt kinderen en jongeren
vaak heel angstig. Het is erg belangrijk om stil te staan bij deze angst en
deze angst mee te helpen “ver-dragen”.
“Wat kunnen we nu best doen? Je hebt dit nu verteld en straks moet je
terug naar huis…Hoe gaat dat zijn…? Wanneer kunnen we je mama best
aanspreken hierover? “

-

Vertel aan de kinderen dat - als hun ouders aangesproken worden – de
CLB’er zélf de volledige verantwoordelijkheid van het gesprek op zich
neemt. “IK heb als CLB’er zélf het kind aangesproken rond mijn
bezorgdheid, het is niet het kind dat zijn geheim verklapt heeft.”

-

Laat weinig tijd tussen de gesprekken en de effectieve hulp.
Zéker bij kleuters en begin lagere school-kinderen (6/7jaar) is dit erg
belangrijk; zij begrijpen het niet als we over “volgende week” spreken.
Hun angst en onveiligheidsgevoel vergroot dan alleen maar; we hebben
iets verteld én er gebeurt niets…

-

Op het einde even checken hoé het gesprek voor het kind geweest is…
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-

•

Indien het kind in een eerste gesprek niets loslaat, is het belangrijk om op
het einde van het gesprek toch een opening te laten; “Misschien kan je nu
niets vertellen, is het nu niet de moment, maar weet dat je altijd later kan
terugkomen of dat je me ook altijd een brief kan schrijven of…”

Gesprek CLB-medewerker – ouders:
Zie ook Bijlage “Handvaten voor het spreken met ouders”
-

Spreek nooit met de ouders, zonder het kind daarvan op de hoogte te
stellen. Afhankelijk van de leeftijd van het kind kan je met het kind
afspreken wat je wel en niet met de ouders bespreekt. Ook al heeft de
leerling (nog) niets bijzonders vertelt, het geeft aan de leerling toch een
gevoel van veiligheid en controle als hij weet wat er exact besproken gaat
worden met zijn ouders.

-

Probeer in eerste instantie de twee ouders gelijktijdig uit te nodigen en aan
te spreken – ook bij nieuw-samengestelde gezinnen. Dit geeft je de kans
om met de twee ouders samen afspraken te maken en om coalities binnen
het gezinssysteem zoveel mogelijk te mijden.
In echtscheidingssituaties is dit een moeilijkere zaak. In principe is het
echter onze plicht de beide ouders uit te nodigen. Vaak wordt dit echter
aanleiding tot een extra gevecht tussen de ex-partners. Nodig in dergelijke
situaties zeker de (mogelijke) dader met zijn nieuwe partner uit.

-

Een belangrijke (maar heel moeilijke!) startpositie is om “vanuit je buik”
contact te zoeken met de ouders. Ondanks de feiten die ze (misschien)
gepleegd hebben, is het van essentieel belang dat je bij jezelf sympathie
voor hen zoekt. Dit is de enige mogelijke manier om een open gesprek aan
te gaan…

-

Het is aangewezen (zéker bij een eerste gesprek) dat er toch ook iemand
vanuit de school ( meestal de leerkracht) aanwezig is om zo de link tussen
het CLB en de school duidelijker te kunnen maken.
Daarnaast is het zo dat de leerkracht diegene is die de concrete signalen
dagdagelijks opmerkt en er het beste zicht op heeft. Het feit dat deze
leerkracht aanwezig is, vergemakkelijkt om het gesprek ook steeds terug te
brengen op de zeer concrete, zichtbare, gedragsmatige signalen.

-

Beschuldig ouders nooit rechtstreeks, maar spreek ouders aan vanuit je
ongerustheid. . Het doel van het gesprek is “nagaan of de ouders uw zorgen
herkennen”. Vertrek vanuit je eigen bezorgdheid en spreek vanuit zeer
concreet, zichtbaar gedrag en signalen. Peil vervolgens of de ouders uw
ongerustheid kunnen “horen” – is er sprake van een “gezamenlijke zorg” ?.
Hebben de ouders ook dergelijke signalen van hun kind gezien in de
thuissituatie? Herkennen ze dingen die de leerkracht of de CLB’er vertelt of
hebben ze een ander verhaal? Welke hypothesen hebben zij als ouders rond
deze zorgen van de school? Hebben ze eventueel zelf al iets ondernomen?
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Dus:
¾ Polsen of zij deze zorg delen/herkennen?
¾ Polsen waar het probleem volgens hen ligt/hoe zien zij de situatie?
¾ Hebben ze zelf al iets ondernomen? /hen respecteren als ouders bij
het zoeken naar oplossingen

Vooral bij ouders die alles ‘buiten zichzelf’ leggen, is het als hulpverlener
erg moeilijk om “contact” te krijgen met deze mensen en hun visie op de
dingen.
Blijf de ouders echter bevragen rond hun kijk op de zorgen…
¾ Hoe bekijken zij de situatie?
¾ Wat hebben zij zelf al gedaan? (thuis/op school/externe
begeleiding?)
¾ Wat zouden ze in de plaats van de hulpverlener nu doen?
¾ Kunnen ze zich inleven in hoe hun kind zich nu voelt? (stilstaan bij
ongerustheid)
-

Het is belangrijk dat de hulpverlener de verantwoordelijkheid van het
benoemen bij zichzelf legt; het gaat over het vermoeden van de CLB’er en
die spreekt de ouders hierover aan. Maak héél duidelijk dat het niet gaat
over het vertellen van het verhaal van het kind! Gebruik dus ook nooit
uitspraken van het kind zélf, anders bestaat er een vergrote kans op een
reëel risico voor het kind achteraf. Ga enkel voort op objectieve feiten en
observeerbare gegevens.

- Van daaruit is het ook belangrijk om naar ouders toe geen zaken te
verzwijgen.
Bv. “Ik heb zelf een gesprek gehad met uw kind – op mijn éigen vraag –
omdat IK ongerust ben naar aanleiding van een aantal signalen…en ik heb
inderdaad nog steeds het gevoel dat uw kind zich niet zo goed/gelukkig
voelt…”
¾ Belangrijk om als hulpverlener aan te geven dat “op UW eigen
vraag” het kind gezien is en niet op vraag van het kind zelf; dit geeft
ouders niet de gelegenheid om in coalitie te gaan met hun kind. Ze
moeten dan rechtstreeks de coalitie met u als hulpverlener aangaan.
¾ Gebruik dus nooit uitspraken van het kind zélf. Enkel
observatiegegevens over het kind meedelen.
-

Laat ook “ruimte” voor de emoties van de ouders, maar blijf gefocust op de
zorgen rond het kind.
Bv. “Ik merk dat deze uitspraken u heel kwaad maken en misschien ook
ongerust, maar ik vind het toch belangrijk om die dingen te bespreken. Het
gaat er hier niet om om ‘tegen u te zijn’ – want ik zie ook uw inzet en zorg
– maar het gaat om de zorg/bezorgdheid rond uw kind.”
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-

•

Heb geen hooggespannen verwachtingen van een eerste gesprek…Als er
reeds enige vorm van contact (op welke manier dan ook!) mogelijk
geweest is met de ouders, is dit al een hele stap…Een eerste gesprek is
zowieso belangrijk naar de toekomst toe; eens je ouders hebt
aangesproken, is het gemakkelijker om op dit contact te kunnen
terugvallen…

(Eventueel) consulteren VKA met bijeengebrachte informatie

TIPS BIJ FASE IV: Overleg CLB-team & terugkoppeling naar school/ouders:
In de nabespreking met het multidisciplinair CLB-team worden alle gegevens opnieuw naast
elkaar gelegd; informatie uit het gesprek(ken) met het kind, gegevens uit het overleg met de
ouders, stand van zaken wat betreft het kind in de klas…
De beoordeling en evaluatie van deze feiten zal leiden tot volgende mogelijkheden:
•

Het vermoeden van kindermishandeling = twijfelachtig
Ondanks alle stappen die er gezet zijn, blijft het nog erg onduidelijk of de
problemen met kindermishandeling te maken hebben.
Er kan dan besloten worden tot een extra observatieperiode.
- Geef de leerkracht opdracht om zorgvuldig dagelijks te blijven registreren.
Het verdient de voorkeur op voorhand af te spreken hoé lang exact er nog
geobserveerd gaat worden en wanneer er opnieuw een gezamenlijk overleg
plaatsvindt.
- Ook in deze tussenperiode is het belangrijk dat de leerkracht zoveel mogelijk
contact blijft houden met de ouders én de blijvende bezorgdheid rond het
kind bespreekbaar houdt.
- Spoor de leerkracht ondertussen aan om de ouders toch gemotiveerd te
krijgen om in gesprek te gaan met het CLB (indien dit nog niet gebeurd zou
zijn). Een samenwerking tussen CLB en ouders opent nieuwe kansen voor
iedereen; de leerkracht kan zich terug meer focussen op het klasgebeuren,
terwijl ouders en CLB samen de zorg kunnen bekijken.
Het is tevens zo dat er vanuit het CLB ook meer mee gezocht kan worden
naar andere professionele hulpverleningsmogelijkheden.
- Een blijvend “nauw” contact tussen kind en leerkracht is aan te raden.
- Indien er reeds gesprekken plaatsvonden tussen het kind en de CLB’er
kunnen deze ook verdergezet worden in het kader van verdere exploratie van
de situatie.
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•

Het vermoeden van kindermishandeling = ongegrond/andere oorzaak:
Indien uiteindelijk blijkt dat het vermoeden onterecht is en dat er andere
redenen zijn voor het gesignaleerde gedrag, dan is het nodig om uit te zoeken
wat er wél aan de hand is. Er kunnen andere problemen zichtbaar worden
waarvoor hulp en ondersteuning geboden moet worden. Het is dan
noodzakelijk om na te gaan of er hierrond eventueel hulpvragen bestaan bij de
ouders.
- Contacteer als CLB’er de ouders voor een gesprek (indien dit nog niet
gebeurd zou zijn). Voer met hen een “intake-gesprek” rond de gemelde
signalen/zorgen (parallel werking in andere hulpvragen) en bekijk samen de
mogelijke hypothesen. Indien nodig kan je samen met de ouders op zoek
gaan naar verdere gepaste hulpverleningsmogelijkheden.
- Blijf echter alert voor signalen! Het is zinvol om de leerling nauw te blijven
opvolgen.

•

Het vermoeden van kindermishandeling is versterkt
Er blijft een gegrond vermoeden van kindermishandeling of het vermoeden is
bevestigd (door kind of ouders).
 Ouders = bereid tot samenwerking met het CLB
Dit wil zeggen dat er al een gesprek geweest is waarin de ouders aan de
leerkracht hebben aangegeven dat ze bereid zijn tot samenwerking met het
CLB in het zoeken naar verdere oplossingen. Of dat er ondertussen toch
gesprekken gestart zijn tussen het CLB en de ouders.
- Alvorens als CLB’er met ouders te spreken over het verdere vervolg is het
noodzakelijk inzicht te hebben in de hulpverleningsmogelijkheden binnen de
eigen regio (kennis sociale kaart) . Omdat de – onderliggende – problemen
van kinderen en hun ouders sterk uiteen kunnen lopen, zal hulp op maat
moeten worden geboden.
- Wordt het vermoeden bevestigd, dan moet er met de ouders – en zo mogelijk
ook met het kind – gesproken worden over de mishandeling en de gevolgen
ervan voor alle gezinsleden. Ouders zullen gemotiveerd moeten worden om
hulp te accepteren bij het oplossen van de problemen en bij het herstellen van
de ontwikkelingskansen van het kind.
- Bekijk samen met de ouders op welke domeinen zij hulp kunnen gebruiken.
Belangrijk is om hierbij ook oog te hebben voor de onderliggende
problematieken (nood aan financiële begeleiding,echtscheidingsbemiddeling,
pedagogische ondersteuning,…?).
- Schakel andere hulpverleningsinstanties in;
* Melding bij het VKA is zowieso zinvol. Zij kunnen ook nog mee zoeken
naar de meest gepaste hulpverlening in deze situatie.
* Daarnaast zijn er tal van hulpverleningsinstanties die het gezin kunnen
ondersteunen; thuisbegeleidingsdienst van een CKG, CAW’s, CBJ,
CGGZ’s,OCMW,…
- Wat betreft de begeleiding rond de symptomen en het schoolse stuk; het CLB
bespreekt samen met ouders, kind en de school hoe er vanuit de school en het
CLB hulp geboden kan worden voor het kind in de schoolse context.
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- Vergeet niet om – terwijl de hulp op gang gebracht wordt én nadien – ook
telkens een terugkoppeling te maken naar de school (leerkracht /directie) én
naar het desbetreffende kind!
Het inschakelen (en op de hoogte houden) van het kind in de opeenvolgende
stappen blijft een belangrijk aandachtspunt.



Ouders = niet bereid tot samenwerking met het CLB
Dit wil zeggen dat ouders weigeren om in gesprek te gaan met het CLB of dat
ze niet openstaan voor enige vorm van hulp of dat ze de problemen blijven
ontkennen.
- CLB neemt contact op met het VKA
Indien er reeds gesprekken plaatsgevonden hebben tussen CLB en ouders is
het van belang om hen te melden dat je deze stap naar het VKA gaat zetten.
Indien enkel leerkracht contact heeft gehad met de ouders is het eveneens
noodzakelijk dat ze ouders inlicht dat de school verplicht is om verdere hulp
in te schakelen.Dit om toch zoveel mogelijk wantrouwen bij de ouders naar
de school toe weg te nemen én om in open communicatie te blijven met hen.
Vraag aan het VKA of het kind/de familie reeds bekend is bij hen. Zoniet,
dan is het nodig dat er een dossier geopend wordt. Indien wél, dan is het
noodzakelijk om alle informatie bij elkaar te leggen.Ga verder samen in
overleg over de te volgen strategie.

- CLB neemt (in principe) voorlopig geen contact op met <12 jarige kinderen.
Een gesprek met een kind kan soms echter toch noodzakelijk zijn. Als CLBmedewerker kunnen we dit een tweetal keren doen – ook zonder
toestemming van de ouders.
Wees er echter bewust van dat het voor kinderen niet altijd
gemakkelijk is om dit “geheim” ook lang te moeten meedragen ten opzichte
van hun ouders!
- CLB blijft ondertussen de leerkracht ondersteunen in zijn contact met het
kind en (eventueel) met de ouders.
- Indien er een serieuze ongerustheid blijft bestaan (naar aanleiding van éxtra
feiten, bijkomende gegevens, duidelijke letsels,…) is het organiseren van een
“dwingend confrontatiegesprek” met ouders soms toch een noodzaak. Doe
dit echter NOOIT alvorens in overleg te zijn gegaan met het VKA en uw
team. Zorg ervoor dat de school ook steeds op de hoogte is.
Als voorbereiding op een dergelijk gesprek is het zinvol om jezelf de vraag te
stellen “Wat de mogelijke effecten kunnen zijn van een dergelijk gesprek met
ouders op een kind?”. Hierin is het belangrijk om met je CLB-team op
voorhand goed af te wegen en in te schatten wat de gevolgen kunnen zijn.
Het VKA inschakelen om mee na te denken en eventuele oplossingen te
voorzien (wat betreft opvang kind en bijkomende gesprekken voor ouders op
bv het VKA) is hierbij een niet te vergeten stap.
Het tijdstip van confrontatie is ook erg belangrijk; best aan het begin van de
week, zodat de leerkracht het kind de daarop volgende dagen nog kan
opvolgen (dus zeker niet vlak voor het WE of voor de vakantie…).
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TIPS BIJ FASE V: Nazorg
•
-

Ondersteunen van de leerkracht/directie:
Het CLB blijft de leerkracht ondersteunen in de omgang (en aanpak) met het kind en
de ouders.
Bovendien is het nodig om met de leerkracht duidelijke afspraken te blijven maken
rond waar zijn verantwoordelijkheid stopt en hoe de taken verdeeld zijn.
Ondanks het feit dat de leerkracht het beste zicht heeft op de effecten die de
(professionele) hulp heeft op het dagelijks functioneren van het kind, is het
noodzakelijk dat deze leerkracht zich naar het kind ook kan blijven opstellen als
“lesgever”.

-

De zorgen rondom een leerling kunnen bij de leerkracht allerlei twijfels en gevoelens
losgemaakt hebben. Aandacht hebben voor wat kindermishandeling oproept en oog
hebben voor de nood (en emotionele verwerking) van de leerkracht zelf is in deze fase
een belangrijke taak van de CLB’er.

•

Ondersteunen van de school:
Daar waar nodig blijkt, eventueel samen met de directie bekijken waar de school en
leerkrachten momenteel nood aan hebben ter ondersteuning.
Dit kan heel uiteenlopend zijn,
Bv. – Naar aanleiding van dit voorval; samen met directie en lerarenkorps bekijken
welke visie de school in deze problematiek opneemt én of iedereen op de hoogte
is van een stappenplan/vgedeelde visie.
- Inlichten van het lerarenkorps rond “Hoé omgaan met deze problematiek?”,
algemene informatie rond kindermishandeling, wat met privacy van kind en
ouders, deontologie en juridische aspecten,…

•

Contacten met ouders/kind:
Afhankelijk van de gemaakte afspraken; eventueel verdere contacten met kind en/of
ouders.
Wat betreft het schoolse functioneren (en hierbij horende symptomen/emoties); een
blijvende opvolging vanuit het CLB!

•

Opvolging gezin bij externe hulpverleningsinstanties:
Regelmatig overleg met alle betrokken partijen, waarbij feedback naar CLB-team en
school nadien belangrijk is. Afhankelijk van het verloop; eventueel aanpassen of
bijsturen in samenspraak met de andere diensten.
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4.3. Stappenplan bij een acute situatie van kindermishandeling bij kinderen
> 12 jaar
Kinderen > 12 jaar
Î

meestal zal het hier gaan over effectieve fysieke letsels

FASE I: Inschatting van de situatie:
•

•

Aanmelding:
Melding waarschijnlijk vanuit leerkracht/directie
- Kind zal (in beste geval) reeds aangesproken zijn door leerkracht
- Leerkracht besproken met kind dat CLB erbij gehaald moet worden
CLB naar school:
Afhankelijk van letsels zal schoolarts/schoolteam-verantwoordelijke door
school opgebeld worden
- CLB en kind gesprek (indien wens van leerling ook leerkracht bij
gesprek)
- Bij fysieke letsels: schriftelijke vaststelling door schoolarts, voorzien
van handtekening arts, stempel arts en datum

•

Overleg schoolarts/schoolteam-verantwoordelijke:
In dringende situaties kan dit telefonisch gebeuren
- Afspreken wie best verdere stappen onderneemt
(per CLB-team te bekijken wie hiervoor het beste geplaatst is)
- Overleg rond voorlopige strategie

•

Terugkoppeling van informatie naar school/directie:
Geen inhoudelijke weergave van het gesprek, maar de volgende stappen
verduidelijken

FASE II: Overleg met het VKA/ justitie:
•

VKA opbellen
door CLB-teamlid die het dossier verder opvolgt.
Samen in overleg gaan over de te volgen strategie; overlopen wie welke
stappen verder gaat zetten. Bekijken of vrijwillige hulpverlening vanuit een
VK-context hier aangewezen is.

• Eventueel consultfunctie Parket aanspreken
Het is ook steeds mogelijk om het Jeugdparket Antwerpen te contacteren
(telefonisch) met een vraag om advies. Dit kan anoniem.
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FASE III: Beslissingsfase:
Tijdens de beslissingsfase overlegt men opnieuw met het multidisciplinaire CLB-team
(in dringende situaties kan dit telefonisch gebeuren). Doel is om alle informatie samen te
voegen en hieruit een besluit te vormen dat tot verdere actie leidt.
•

Samenvoegen van alle verkregen info en hieruit besluit vormen om tot “actie”
te kunnen komen

Î a) Indien uit overleg CLB-team & advies van VKA naar voor komt dat situatie kans
heeft om op vrijwillige basis verder opgenomen te worden én dat er geen direct gevaar
is voor veiligheid van kind: gesprek met ouders (zie fase 4)

Î b) Indien uit overleg CLB-team & advies van VKA naar voor komt dat er grote kans is
op weinig/geen vrijwilligheid of medewerking bij ouders én dat er grote bezorgdheid
blijft rond huidige veiligheid van het kind: procureur Jeugdzaken preventief
telefonisch inlichten
Procureur Jeugdzaken
Mevrouw Nicole Caluwé
1°substituut procureur des Konings
Jeugdparket Antwerpen
03/ 257.91.45.

•

Terugkoppeling naar schooldirectie:
Beslissing CLB-team melden en samen volgende stappen overlopen
Indien beslissing a):
- Directie belt ouders op en nodigt hen uit voor gesprek, diezelfde dag en
best zo snel mogelijk (“dwingende” telefoon!)
Indien beslissing b):
- Advies procureur jeugdrechtbank afwachten en ondertussen kind
ondersteunen op school

• Terugkoppeling naar desbetreffend kind:
Kind op de hoogte brengen van de volgende stappen, die genomen zullen
worden
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FASE IV: Aanspreken van de ouders:
•

Gesprek met ouders: (indien beslissing a))
Gesprek ouders in aanwezigheid van directie van de school (ev leerkracht) en
CLB-teamlid dat dossier opvolgt

Zaken die zéker gezegd moeten worden:
- schooldirectie opent gesprek en stelt CLB voor
- directie meldt waarom CLB betrokken is in deze situatie en wat/hoe er zich
vandaag heeft voorgedaan (IK-boodschappen!)
- CLB verduidelijkt werking/rol in deze situatie en ondernomen acties
- CLB checkt bij ouders af in welke mate er van hen uit ook ongerustheid en
vrijwilligheid bestaat om iets aan de situatie te verhelpen.
- Indien er openheid bestaat bij ouders om hulpverlening te aanvaarden:
direct samen met ouders naar VKA telefoneren om afspraak te maken voor
gesprek op VKA (zal meestal zelfde dag nog doorgaan)

FASE V: Nazorg:
•
•

•

Alle betrokken partijen (CLB-team, VKA, leerkracht) inlichten over verloop
gesprek en samen met VKA verdere opvolging bespreken (wie doet wat)
Nieuw overleg/contact plannen met school, de volgende dag:
- nood aan verdere ondersteuning vanuit CLB voor leerkracht?
- nood aan verder gesprek/opvolging/ondersteuning voor directie?
- opvolgen aanwezigheid kind op school
- gesprek met kind rond o.a. volgende thema’s: gesprek met ouders
doornemen, bevragen hoe thuissituatie was nà gesprek, overlopen wat
volgende stappen zijn (voorspelbaarheid/veiligheid!)
Dossier van dichtbij blijven opvolgen; o.a.
- checken of ouders bij VKA geweest zijn
- kind blijven observeren op school/eventueel gesprekken
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4.3.1. Schematisch stappenplan bij een acute situatie van kindermishandeling

Fase 1: Inschatting van de situatie
INSCHATTING

•
•

•
•

•

Aanmelding aan CLB door leerkracht/directie
Gesprek schoolarts/schoolteam-verantwoordelijke
en leerling
Bij fysieke letsels: vaststelling door schoolarts
Overleg CLB-team (eventueel telefonisch) rond
voorlopige strategie
Terugkoppeling van informatie naar school/directie

Fase 2: Overleg met VKA / justitie
•

OVERLEG

•

Overleg met VKA rond de te volgen strategie
Eventueel (anoniem) Jeugdparket contacteren voor
adviesfunctie

Fase 3: Beslissingsfase
•

BESLISSEN

•
•

•

Kans op vrijwilligheid/medewerking bij ouders =
groot
Risico voor reëel gevaar voor kind = klein
Kans op vrijwilligheid/medewerking bij ouders =
klein
Veiligheid van kind = grote zorg

Fase 4: Gesprek met de ouders
•

CONTACT
OUDERS

•

Hulp op gang brengen in samenspraak met ouders
en VKA
Melden aan VKA en in overleg gaan rond
toekomstige strategie

Fase 5: Nazorg
NAZORG

•
•

•

Terugkoppeling naar alle betrokken partijen
Overleg op school plannen, de volgende dag
Opvolging gezin/dossier
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4.3.2.Stroomdiagram stappenplan bij een acute situatie van kindermishandeling
Leerkracht stelt iets vast / leerling meldt
iets

1

Melding aan CLB door leerkracht/directie
Gesprek
schoolarts/schoolteamverantwoordelijke –
leerling
Bij fysieke letsels: vaststelling door
schoolarts

Overleg CLB-team (eventueel telefonisch)
rond voorlopige strategie
Terugkoppeling van informatie naar
school/directie

Contacteren van het VKA en overleg rond
de te volgen strategie
Eventueel (anoniem) contacteren
Jeugdparket voor adviesfunctie
Overleg CLB-team ; samenleggen
verzamelde gegevens

2

3

Kans vrijwilligheid/medewerking
bij ouders = groot
Risico voor reëel gevaar voor
kind = klein

Kans vrijwilligheid/medewerking bij
ouders = klein
Veiligheid van kind = grote zorg

Telefoon schooldirectie – ouders

Overleg telefonisch Jeugdparket
preventief (strategiebepaling)

Afwachten advies Jeugdparket
Ondertussen ondersteunen kind op
school

4

5

Gesprek
ouders/CLB/directie/leerkracht
Liefst diezelfde dag

Open gesprek
Tel VKA in bijzijn ouders voor
afspraak
Inschakelen hulpverlening

Geen openheid in gesprek
Melden aan VKA en in overleg
gaan rond toekomstige strategie

Nazorg

Nazorg
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4.3.3. Opmerkingen en tips bij het stappenplan “Aanmelding van een acute situatie van
Kindermishandeling”

TIPS BIJ FASE I: Inschatten van de situatie
•

Gesprek tussen CLB& kind:
Doel van het gesprek is in eerste instantie om na te gaan of een op het eerste zicht
zeer acute situatie minder hoogdringend gemaakt kan worden.
Kind beluisteren en samen met kind nagaan of er komende dagen meer veiligheid
ingebouwd kan worden = inschatting van acute van de situatie/risico van de situatie
-

-

-

•

Reserveer veel ruimte om jezelf voor te stellen en doel van het gesprek toe te
lichten. Wees duidelijk over wie je bent en wat je al weet.
Tracht samen met kind na te gaan of dit eerder een eenmalig feit is of een
chronische situatie.
Bespreek samen met het kind wat de mogelijke volgende stappen kunnen zijn in
dergelijke situaties. Leg het kind duidelijk en helder uit wat je met zijn verhaal wel
en niet gaat doen.
Bespreek je maatschappelijke verantwoordelijkheid met het kind; maak duidelijk
dat de verantwoordelijkheid om de mishandeling te doen stoppen niet bij het kind
ligt.
Beloof het kind nooit geheimhouding. Laat het kind vanaf het begin weten dat je
als CLB’er zulke zaken niet geheim mag houden, maar als volwassene
verantwoordelijk bent om mee een oplossing voor het probleem te
zoeken…Beloof echter geen volgende stappen te nemen zonder dit eerst met het
kind besproken te hebben.
Bij vaststelling van fysieke letsels: ook correcte uitleg geven over wàt er gebeurt
en waarom.
Schoolarts maakt een schriftelijk rapport, voorzien van zijn handtekening, stempel
en de datum. Dit wordt bij het medisch dossier toegevoegd.

Overleg schoolarts/schoolteam-verantwoordelijke:
Afhankelijk van het contact/de afspraken met de school, of van de grotere
aanwezigheid van een bepaald CLB-teamlid op school (meestal schoolteamverantwoordelijke), of van de ervaring van een bepaald CLB-teamlid,… kan bekeken
worden wié van het multidisciplinair CLB-team het meest geschikt is om in deze
situatie verdere stappen te ondernemen.
Bij fysieke letsels is het zeker aan te raden dat de schoolarts “stand by” blijft, vermits
zijn aanwezigheid noodzakelijk zal zijn wanneer er (in een later stadium – zie fase IV)
een gesprek aangegaan wordt met ouders.
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TIPS BIJ FASE II: Overleg met het VKA/justitie
•

VKA opbellen
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen
Prof. Claraplein (voordien Albert Grisartstraat 21 – locatie blijft hetzelfde)
2018 Antwerpen
tel: 03/230.41.90.
Elke werkdag geopend tussen 9 – 17h
www.vkantwerpen.be
In dergelijke acute situaties kunnen we er vanuit gaan dat het VKA zowieso een
actievere rol zal spelen. CLB en VKA gaan samen in overleg rond de te volgen
strategie én er wordt duidelijk overlopen wié welke stappen zet en in welke volgorde .
Het kan zinvol én helpend zijn voor de CLB-medewerker om reeds af te spreken
wanneer en bij wie (contactpersoon) de ouders op gesprek zouden kunnen komen op
het VKA , indien ze (zie FASE IV) bereid blijken te zijn tot verdere begeleiding.

TIPS BIJ FASE III: Beslissingsfase:
•

Indien uit het overleg met het CLB-team en het advies van het VKA naar voor komt
dat er grote kans is op onvrijwilligheid bij de ouders en dat er grote bezorgdheid blijft
rond de veiligheid van het kind: procureur jeugdzaken telefonisch inlichten.
Mevrouw Nicole Caluwé
1°substituut procureur des Konings
Jeugdparket Antwerpen
03/ 257.91.45.
In dergelijke gevallen zal de procureur mee advies formuleren rond de te zetten
stappen. Vaak zal aangeraden worden om in deze situaties geen contact op te nemen
met de ouders – zonder dat er garanties zijn dat het kind in veiligheid gebracht kan
worden.
Het parket neemt de zaak dan over.

•

Indien de Procureur nog niet ingeschakeld wordt, maar uit het overleg met het VKA
besloten wordt dat er toch een grote zorg bestaat rond de concrete veiligheid van het
kind: als CLB’er op zoek gaan naar mogelijke opvang voor het kind. Dit wil zeggen;
de nodige diensten contacteren om een (eventuele) opnameplaats te bespreken.
Kinderen < 12 jaar: kunnen terecht binnen het netwerk van de CKG
Kinderen > 12 jaar: mogelijkheid tot opname op spoedafdeling van ziekenhuis
Als het gesprek met de ouders (zie Fase IV) toch zou mislopen en er een grote
bezorgdheid blijft bestaan rond de veiligheid van het kind, heb je als CLB’er de
zekerheid dat dit kind voor korte periode een veilige opnameplek heeft. Het feit
dergelijke opnamemogelijkheid achter de hand te hebben, maakt het als CLB’er soms
iets gemakkelijker om ten opzichte van de ouders meer openlijk en vrijuit te kunnen
praten.
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•

Indien uit het overleg met het CLB-team en het advies van het VKA naar voor komt
dat er wél kans bestaat op vrijwillige hulpverlening: schooldirectie contacteert ouders
en CLB & directie starten de voorbereidingen voor het gesprek met de ouders.

•

Telefoongesprek schooldirectie – ouders:
-

-

•

Belangrijk is dat de schooldirectie deze telefoon doet - niét het CLB (gaat over
mandaten & posities!)
Slechts zeer korte uitleg geven aan telefoon: “ We maken ons hier ernstige zorgen
over uw kind naar aanleiding van een aantal zaken en ik zou het erg op prijs stellen
om dat vandaag nog met u hier op school te kunnen bespreken. Ik besef dat het
niet gemakkelijk is om hier zo direct te geraken (bij ouders die werken) maar ik
vind het wel mijn plicht om jullie als ouders, als verantwoordelijken, als eerste aan
te spreken én ik zou het toch appreciëren als jullie beiden hier vandaag nog kunnen
komen…”
Indien ouders niet direct te overtuigen zijn; “dwingendere” positie van directie
laten gelden…Doel is diezelfde dag op bepaald uur op school af te spreken – liéfst
in het bijzijn van beide ouders.

Voorbereiding gesprek met ouders:
-

Bespreek op voorhand goed met directie, leerkracht en CLB hoé het gesprek moet
verlopen.
Bereid de structuur van het gesprek goed voor en spreek zelfs op voorhand af wié
wat gaat zeggen.

TIPS BIJ FASE IV: Aanspreken van de ouders:
•

Gesprek met ouders:
-

-

Schooldirectie opent gesprek en stelt CLB voor
Directie meldt waarom CLB betrokken is en wat/hoe er zich vandaag heeft
voorgedaan.
Neem zélf de verantwoordelijkheid van het gesprek (Ik- boodschappen!);
Bv. “Ik maak me ongerust over uw kind, …Hij heeft de laatste maanden al een
aantal keren een blauw oog gehad. We hebben de indruk dat hij een vuistslag heeft
gekregen. “
“Tom heeft niets verteld, wij zijn het die denken dat er hier sprake is van
mishandeling; Voor ons kloppen de verhalen (over schommels tegen zijn hoofd)
niet met het soort letsel en daarom wilden we met jullie bespreken wat er gebeurd
is.”
CLB verduidelijkt eigen werking/rol in dergelijke situaties
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-

Stap vanuit een zorg voor het kind naar de ouders toe en spreek hen aan/bevraag
hen rond deze bezorgdheid. Check af in welke mate er bij de ouders ook
ongerustheid leeft én of ze gemotiveerd zijn om iets aan de moeilijke situatie te
veranderen.

-

a) Indien er enige mate van openheid bestaat bij de ouders om hulpverlening te
aanvaarden: direct samen met ouders een afspraak maken bij VKA (telefonisch
vanuit bureau).
In FASE II kan rond een datum/uur/contactpersoon reeds iets voorlopigs
afgesproken zijn tussen het VKA en het CLB. Wéten dat er directe opvolging
mogelijk is vanuit het VKA kan voor de CLB’er een “geruststelling” zijn.
b) Indien er geen medewerking/openheid van de ouders te verkrijgen is; aan de
ouders vertellen dat we onze bezorgdheid moéten melden aan het VKA (+ uitleg
rond werking VKA en gevolgen van onze melding) én dat we de situatie van
dichtbij zullen opvolgen op school.

-

TIPS BIJ FASE V: Nazorg:

•

Indien situatie a) :
Tel VKA:
Checken of ouders bij VKA geweest zijn, bevragen inschatting VKA
Samen met VKA verdere opvolging bespreken (wie doet wat)/strategiebepaling


-



-

Leerkracht en directie inlichten over verder verloop van de situatie
Bevragen van de nood aan verdere ondersteuning vanuit CLB voor
leerkracht/directie
Opvolgen aanwezigheid van het kind op school
Gesprek met kind rond o.a. - Weergave van het gesprek met ouders
- Bevragen hoé thuissituatie was nà gesprek
- Overlopen volgende stappen
- Ruimte voor emoties kind



-

Overleg op school, volgende dag:

Overleg CLB-team:

Collega’s inlichten over verder verloop
Multidisciplinair standpunt innemen wat betreft situatie, lange termijnvisie
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•

Indien situatie b) :


-

Melding doen aan het VKA; effectief dossier laten openen
Samen met VKA: mogelijkheden & strategieën voor dit gezin overlopen en
bepalen



-

Overleg CLB-team:

Collega’s inlichten over verloop gesprek en formuleren van mogelijke verdere
strategieën, die besproken zijn met VKA
Multidisciplinaire strategiebepaling



-

Tel VKA:

Overleg op school:

Directie en leerkracht inlichten over verdere strategie
Navragen of er bij directie/leerkracht nood is aan ondersteuning door CLB
Opvolgen aanwezigheid van het kind op school
Gesprek met kind; - Weergave van het gesprek met ouders
- Bevragen hoé thuissituatie was nà gesprek
- Overlopen volgende stappen
- Ruimte voor emoties kind
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4.4. Stappenplan bij een vermoeden van kindermishandeling bij kinderen
> 12 jaar

Wanneer we te maken krijgen met kindermishandeling of seksueel misbruik bij jongeren
ouder dan 12 jaar, worden we op het CLB vrijwel altijd geconfronteerd met “coverte” of
onrechtstreekse meldingen. Dit wil zeggen dat de leerling in kwestie zich in eerste instantie
tot het CLB wendt met een probleem dat niets met mishandeling of verwaarlozing te maken
heeft. Men komt met aanmeldingsproblematieken als concentratieproblemen, studeren,
studiekeuze, aanpassing op school, eenzaamheid, angsten, eet –en slaapstoornissen,…
Het opstellen van een specifiek stappenplan voor deze leeftijdscategorie is onnodig, in die zin
dat de algemene “kapstokken” die gehanteerd worden voor de <12 jarigen ook hier van
toepassing zijn.
De focus van de begeleiding bij +12-jarigen ligt echter nog méér op de “beleving van de
leerling”; elke stap in de hulpverlening moet door de jongere als helpend ervaren worden,
moet hem meer ondersteuning en versterking geven en moet hem mondiger maken. Dit
betekent dat men met deze jongerengroep nog méér het tempo van de leerling zal volgen dan
bij de -12-jarigen het geval is.
•

Signalen worden opgevangen door de leerkracht:
Ook bij deze leeftijdscategorie zal het de leerkracht zijn die de eerste signalen
opmerkt. Hij kan zich uitgenodigd voelen om in te gaan op deze signalen en verder
door te vragen. Het reageren op deze vermoedens en signalen vraagt van een
leerkracht veel fijngevoeligheid….
Het is de leerkracht die de eerste stap zal moeten zetten, de eerste toenadering zoeken;
deze leerlingen vragen bijna nooit zelf om hulp. Hun vertrouwen in volwassenen is
immers zo diep gekwetst dat ze de relatie eerst willen aftasten alvorens opnieuw
vertrouwen te schenken.
Zorg en respect voor de leerling dienen de grondhouding te zijn van waaruit gewerkt
wordt.

•

Tips voor leerkrachten bij het spreken met jongeren:

- Zoek naar mogelijkheden voor persoonlijke contacten met de leerling op school, maar
zonder dat de sociale integratie (en het zelfbeeld) van de leerling benadeeld worden.
Jongeren worden liever niet uit de les geplukt; dit valt teveel op ten opzichte van hun
klasgenoten. Gesprekken tijdens een inhaalles, een studie-uur, een middagpauze, een
speeltijd, na de schooluren,…geven ook meer kans dan even voor en na de les een
babbeltje aan de deur.
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-

-

-

•

Indien de jongere toch begint te vertellen over mishandeling of misbruik, verzeker
hem dan dat je als leerkracht niet met zijn ouders, niet met andere leerkrachten of niet
met andere leerlingen hierover zult spreken.
Het is wél aangewezen om onmiddellijk aan te geven dat de school vastgelegde
afspraken heeft om leerlingen discreet en respectvol te helpen. Daarvoor is een
bespreking met de CLB-medewerker nodig.
Vertel dat het CLB ook gebonden is aan beroepsgeheim en geen informatie doorgeeft
aan ouders, leerkrachten,…zonder voorafgaand overleg met de leerling.
Geef als leerkracht aan dat het CLB deze problemen kent, er ervaring mee heeft en dat
de betrokken leerling niet de eerste en enige is.
Geef aan wat leerlingen kunnen hebben aan CLB-begeleiding en hoe dit concreet kan
verlopen ; met wie zullen de gesprekken verlopen, waar, wanneer, duur van een
gemiddeld gesprek, uitleg die hierover gegeven wordt aan ouders/klasgenoten/ andere
leerkrachten,…
Belangrijk om weten is dat de leerling pas verdere hulp zal aanvaarden als hij zich
daar voldoende veilig bij voelt; met andere woorden als er met hem over een aantal
zaken overlegd wordt.
Ook als de leerling in kwestie ‘andere’ aanmeldingsproblematieken blijft aangeven, is
het belangrijk om veel aandacht te besteden aan uitgebreide informatiedoorstroming
rond de werking van het CLB. Jongeren zullen alleen maar verdere stappen tot hulp
zetten als ze overtuigd zijn dat er op een professionele manier omgesprongen wordt
met hun hulpvraag.

Melding bij het CLB:
Jongeren kunnen op verschillende manieren terechtkomen bij het CLB:
- Ze komen op eigen initiatief, met een heel andere aanmeldingsproblematiek.
- Ze komen op eigen initiatief, met een concrete hulpvraag rond mishandeling of
misbruik.
- Ze worden via de leerkracht bij het CLB geïntroduceerd, met een andere
aanmeldingsvraag.
- Ze worden via de leerkracht bij het CLB geïntroduceerd met een sterk vermoeden
van of een duidelijke uitspraak rond mishandeling of misbruik.
De eerste energie zal geïnvesteerd moeten worden in het uitbouwen van een
vertrouwensrelatie met de jongere.
Indien – na een lange ‘kennismakingsperiode’ – toch blijkt dat onder de
oorspronkelijke aanmeldingsproblematieken een melding van mishandeling of
misbruik schuilt, dan is het de taak van de CLB’er om mee te helpen zoeken wélke
hulp voor deze leerling nu het ‘meest gepast is’.

• Hulp vanuit het CLB:
-

Het grootste verschil in het stappenplan bij een vermoeden van kindermishandeling bij
<12 jarigen en >12 jarigen is dat men in FASE III (“diepgaandere exploratie”) niet
“standaard” een gesprek aangaat met de desbetreffende ouders – terwijl dit voor de
<12 jarigen wél het geval is.
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Bij de >12 jarigen staat de beleving van de leerling helemaal centraal; dit wil ook
zeggen dat men op de vraag van jongeren ingaat als zij niet wensen dat hun ouders
(voorlopig) betrokken worden.
Uitgaan van de beleving van de leerling, betekent dat er méér ruimte is om stil te staan
bij de jongere, meer ruimte ook voor hulpverlening. Jongeren dienen in dit proces
benaderd te worden als volwaardige persoonlijkheden, niet als onmondige
slachtoffers.
-

Een belangrijk stuk van het hulpverleningsproces zal eruit bestaan om jongeren te
steunen in wat zij gaandeweg zélf wel of niet willen uitgevoerd zien van het ganse
hulpverleningsaanbod.
Dit betekent dat de CLB’er in eerste instantie zoveel mogelijk informatie zal moeten
doorgeven rond alle bestaande opties en mogelijke (hulpverlenings)stappen die er
gezet kunnen worden bij deze problematiek. Vervolgens volgt de CLB’er het tempo
van de jongere in wat er uiteindelijk besloten wordt en welke richting men uit zal gaan
(= keuzemogelijkheden aanbieden en keuzeproces ondersteunen).
Bv Informatie doorspelen over justitie (mogelijke aangiftes die daar gedaan kunnen
worden, rechten/plichten slachtoffer/dader, wat doet een Procureur, wat is het
mogelijk verloop van een proces,…), info over het VKA (niet justitieel, mogelijkheid
tot confrontatie, aanzet nadien tot therapie – in de mate van het mogelijke met zoveel
mogelijk gezinsleden,…), info over aangifte bij politie (verloop aangifte, mogelijk
vervolg gerechtelijk, hoe komt klacht/aangifte uiteindelijk bij dader terecht,…) over
opvangcentra, over tijdelijke uithuisplaatsing bij crisis (veiligheidsmaatregelen die
getroffen kunnen worden,…),…
Het is vooral belangrijk dat de leerling zich gesteund voelt, onafhankelijk welke
beslissing hij ook neemt.
Daarbij is het belang ook niet te onderschatten van iemand die naast hem staat en op
een objectieve manier mee-kijkt, mee-zoekt en vergelijkt. Iemand die de voor- en
nadelen van bepaalde zaken durft te benoemen.

-

De beleving van de leerling staat centraal in de ganse hulpverlening. Dit wil zeggen
dat elke stap in de hulpverlening door hem als helpend en ondersteunend ervaren moet
worden. Wanneer hieraan voorbij gegaan wordt, zal de jongere snel afhaken. In zijn
beleving is er dan wéér een volwassene meer die zijn grenzen niet respecteert en zijn
vertrouwen schendt.

-

In extreem ernstige gevaarsituaties voor de jongere zelf zullen we – vanuit onze eigen
ethiek én in overleg met ons multidisciplinair team/met VKA/met justitie (en
eventueel directie/vestigingscoördinator) – soms beslissingen moéten nemen tégen de
directe wens of wil van de jongere in. Het komt er echter op aan om voor onszelf af te
wegen welke verantwoordelijkheid op die extreme momenten het meest gepast is…
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4.5. Stappenplan bij een vermoeden van emotionele mishandeling en
Verwaarlozing

Emotionele mishandeling en verwaarlozing omvatten een groot scala van mogelijkheden (zie
ook hoofdstuk I; 1.2.1.2. en 1.2.2.).
In dergelijke situaties hebben we zeker te maken met erg vage en onduidelijke signalen. Om
op grond hiervan dan de ‘diagnose’ psychische mishandeling of verwaarlozing te geven, ligt
niet voor de hand.
Ouders met dergelijke diagnose van “kindermishandeling” confronteren, zou in hun ogen een
ongehoorde aanklacht betekenen, die ze prompt zouden ontkennen of weerleggen. De kans op
een constructief gesprek is op basis hiervan nihil.
In dergelijke situaties is het daarom meer aangewezen om zaken niet als kindermishandeling
te benoemen, maar oog te hebben voor de visie van de ouders en te proberen werken aan een
betere “samenwerking” met hen.
Leerkrachten spelen hierin een erg belangrijke rol. Zij zijn het die als eerste vermoedens
ontwikkelen, aan de hand van hun dagelijkse contact met het kind en zijn ouders.
Nadat de leerkracht deze vermoedens gemeld en besproken heeft met het CLB , is het
allereerst haar opdracht om ouders aan te spreken. Klasleerkrachten hebben daarbij het
voordeel dat ze, vanuit hun dagelijks contact (ouders die kinderen afzetten/ophalen aan de
klas), op een informelere manier dingen kunnen in vraag stellen (bv het niet bijhebben van
boterhammen, het aanhebben van sandalen bij sneeuwweer,…). Deze informele contacten
moeten aangegrepen worden als een kans om in gesprek te gaan met ouders. Op deze manier
is het mogelijk om de volledige gezinscontext beter te leren kennen en te kunnen inschatten.
De sfeer waarin zo een gesprek verloopt, is erg belangrijk. Men roept ouders niet op het
matje, maar ouders moeten het gevoel krijgen door de school de hand gereikt te worden.
Vragen naar samenwerking houdt dus geen onmiddellijke veroordeling in. Samen proberen te
werken met ouders als bondgenoten is noodzakelijk in het zoeken naar verklaringen en
mogelijke oplossingen.
Het verder verloop van de begeleiding is sterk afhankelijk van met welke vorm van
verwaarlozing of psychische mishandeling men te maken heeft en van de mate waarin ouders
enigszins openstaan voor hulp.
Ik verwijs voor een mogelijk ‘gestructureerd verloop’ van dergelijke begeleidingen ook terug
naar het “ stappenplan bij een vermoeden van kindermishandeling bij kinderen van <12 jaar”
(zie hoofdstuk IV, 4.2.1. en 4.2.2.). De grote lijnen lopen parallel.
“Hulp op maat” is in situaties van emotionele mishandeling en verwaarlozing een gegeven.
Het is noodzakelijk om als CLB-medewerker inzicht te hebben in de verdere
hulpverleningsmogelijkheden binnen de eigen regio (kennis sociale kaart). Motivatie van
ouders tot doorverwijzing naar de gepaste hulpverleningsinstantie zal een groot stuk van het
hulpverleningsproces inhouden.
Bekijk samen met ouders op welke domeinen zij hulp kunnen gebruiken. Belangrijk hierbij is
om oog te hebben voor de onderliggende problematieken: is er vooral nood aan financiële
ondersteuning en begeleiding, heeft het vooral te maken met pedagogische onmacht bij
ouders of is het eerder een kwestie van verslavingsproblematieken of partnergeweld?
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“Gepaste hulp” kan gaan van ‘de weg wijzen naar een centrum waar gratis voedingspakketten
uitgedeeld worden tot doorverwijzing naar een afkickcentrum, een thuisbegeleidingsdienst,
een C.K.G. of een C.G.G.Z. ‘.
Indien de ouders (na herhaaldelijk proberen) geen enkele poging tot samenwerking vertonen,
is het toch van belang om - in overleg met uw multidisciplinair team en eventueel met andere
diensten - de situatie te blijven problematiseren naar alle betrokken partijen toe. Houd het dus
niet bij éénmalige contacten, maar blijf – samen met de klasleerkracht – signalen uitzenden
naar ouders toe.
Daarnaast is het belangrijk om te bekijken hoe het kind ondertussen zo goed mogelijk
ondersteund kan worden binnen de schoolcontext.
Laat de leerkracht in tussentijd ook dagelijks zorgvuldig noteren wat die bij de leerling (en bij
de ouders) opmerkt. Extra observaties (met gedateerde notities) worden zeker noodzakelijk
indien er van de ouders uit geen medewerking komt.
Dergelijke notities kunnen – in noodgevallen – ondersteuning bieden, indien er uiteindelijk
toch een aangifte bij de Jeugdbrigade of het Parket dient te gebeuren.
Een melding bij het V.K.A. met de expliciete bedoeling om rechtstreekse/actieve hulp van
hen in te schakelen, is in dergelijke situaties niet aangewezen. Ouders gaan zich hierdoor
enorm beschuldigd en aangevallen voelen, en het V.K.A. zelf heeft niet het mandaat om in
zulke situaties een doorslaggevende actieve rol op te nemen.
Melding bij het V.K.A. met het oog op advies en ondersteuning van de CLB-medewerker is
natuurlijk wel steeds een mogelijkheid. Ook voor een vraag tot coördineren van een
netwerkoverleg met alle reeds betrokken hulpverleningsinstanties kan men bij het V.K.A.
terecht.
Ouders proberen door te verwijzen naar een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg
(C.G.G.Z.) of een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (C.K.G.) is
- in situaties van emotionele mishandeling en verwaarlozing - soms dus zelfs beter dan de
zaken rechtsreeks als ‘kindermishandeling’ te benoemen. Voorgestelde instanties zijn in de
ogen van ouders “neutraler”, waardoor de motivatie tot hulpverlening iets sneller op gang
komt. Dit in het voordeel en het belang van het mishandelde kind…
Indien er – na langdurig multidisciplinair proberen – toch geen enkele samenwerking tot stand
komt met de ouders en de ongerustheid en zorg zeer groot wordt, kan het zinvol zijn om
contact op te nemen met de sociale dienst van Jeugdbrigade. In overleg met hen kan bekeken
worden welke stappen er vanuit hun mandaat eventueel gezet kunnen worden (b.v. “controle”
aan huis).
Een andere mogelijkheid bestaat eruit om contact op te nemen met (de sociale dienst of
aangestelde criminologen van) het Jeugdparket.
In beide gevallen kan men vanuit het CLB een dossier “anoniem” bespreken tot duidelijk
wordt welke ‘hulp’/medewerking er vanuit deze instanties geboden zou kunnen worden.
Wees er wél steeds bewust van dat zowel de Jeugdbrigade als de sociale dienst van
Jeugdrechtbank verplicht zijn om – indien er vanuit hun opdrachtgever
Justitie/Parket/Jeugdrechtbank – een vraag komt rond dit gezin, hun beroepsgeheim op te
heffen.
In chronische, kritieke situaties is het echter belangrijk om ‘het belang van het kind’ te laten
primeren…Vanuit een multidisiciplinair overleg kan dan toch een bewuste keuze gemaakt
worden om deze instanties in te schakelen.

Dagje Boets – Werkboek Kindermishandeling – juni 2007

63

V. Samenwerkingsverbanden van het CLB betreffende
kindermishandeling
In het kader van kindermishandeling werden er een aantal geformaliseerde
samenwerkingsverbanden opgericht tussen het CLB en externe instanties.
Dit met het oog op een vlottere samenwerking in dossiers rond kindermishandeling en
seksueel misbruik.

5.1. Samenwerkingsakkoord tussen de CLB’s en de Centra Geestelijke
Gezondheidszorg (Kinder-en Jeugdteams) regio Antwerpen
In het kader van het ‘Vlaams actieplan voor preventie en hulpverlening met betrekking tot
kindermishandeling en kinderrechten vanuit het welzijns-, gezins- en gezondheidsbeleid’ (zie
ook hoofdstuk II, punt 2.1.) ontstond het ‘Netwerk Hulpverlening Kindermishandeling
Antwerpen’. In concreto betekende dit dat de kinderdiensten van de centra
geestelijke gezondheidszorg van het arrondissement Antwerpen een netwerk gevormd hebben
en een overeenkomst afgesloten hebben met de Vlaamse Gemeenschap, het zgn. convenant.
Eén van de doelstellingen van het Netwerk bestond eruit om de samenwerking met andere sectoren
(waaronder de CLB’s) te optimaliseren.
Als gevolg hiervan werd er in mei 2002 (door de werkgroep CLB-CGGZ regio Antwerpen) een
samenwerkingsakkoord afgesloten tussen de CLB’s en de Centra Geestelijke Gezondheidszorg.
De bedoeling bestaat er vooral uit om de procedures voor doorverwijzing te verduidelijken en te
vergemakkelijken; dit zeker in ‘delicate dossiers’ zoals bij mishandeling.
Een overzicht van het volledige samenwerkingsakkoord is terug te vinden in de Bijlage.

5.2. Samenwerkingsprotocol tussen de CLB’s Antwerpen en het Jeugdparket
Antwerpen
Op 27/10/06 vond de officiële ondertekening plaats van het samenwerkingsprotocol tussen de
CLB’s en het Jeugdparket Antwerpen. Dit protocol beoogt de optimalisatie van de samenwerking
tussen beide partners. Op deze manier wordt getracht de mogelijke afstand tussen het CLB en het
Jeugdparket Antwerpen te verkleinen, zodat in bepaalde dossiers – waar sprake is van een acute
gevaarsituatie (= waarin de lichamelijke en/of psychische integriteit van het kind in gevaar is) – de
doorstroming beter kan verlopen.
Zeer concrete afspraken rond aanmeldingen zijn hierin ook terug te vinden.
Een overzicht van het volledige samenwerkingsakkoord is terug te vinden in de Bijlage.
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5.3. Samenwerkingsprotocol tussen de CLB’s Antwerpen en het
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, Provincie Antwerpen (V.K.A.)
Op 14/06/07 a.s. zal de ondertekening plaatsvinden van het samenwerkingsakkoord tussen de
CLB’s en het V.K.A.
Dit protocol beoogt eveneens de optimalisatie van de samenwerking, zodanig dat er tot een vlottere
doorstroming gekomen kan worden.
Een overzicht van het volledige samenwerkingsakkoord is terug te vinden in de Bijlage
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VI. Sociale Kaart
Vermits er in dit handboek regelmatig verwezen wordt naar externe diensten, zet ik de
belangrijkste partners even op een rij.
-

V.K.A.
Prof. Claraplein 1 (vroegere Albert Grisartstraat 21)
2018 Antwerpen
03/230.41.90.
www.kindermishandeling.org/VK/

-

V.K.A., antenne Mechelen
Maurits Sabbestraat 119
2800 Mechelen
015/20.21.31.

-

V.K.A., antenne Turnhout
Graatakker 158
2300 Turnhout
014/42.22.03.

-

Jeugdparket Antwerpen
Mevrouw Nicole Caluwé
1ste substituut procureur des Konings
Bolivarplaats 20/2
2000 Antwerpen
03/257.91.45

-

Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (C.K.G.’s)
• Opvang en zorg aan kinderen van 0 tot 12 jaar
• Pedagogische thuisbegeleiding aan gezinnen met kinderen van 0-12 jaar
Alle adressen en telefoonnummers zijn te vinden op www.ckg.be

-

Andante Jeugdteam Merksem (C.G.G.Z.)
De Lunden 31
2170 Merksem
03/646.18.11.

-

Andante Jeugdteam Berchem (C.G.G.Z.)
Herculesstraat 17
2600 Berchem
03/270.37.73.

-

Mensana (C.G.G.Z.)
Lange St.Annastraat 40
2000 Antwerpen
03/203.52.54.
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-

APPCKA
Vredestraat 93
2600 Berchem
03/286.79.00.

-

UCKJA
Lindendreef 1
2020 Antwerpen
03/280.49.00.

-

Sociale Dienst van de Jeugdbrigade Antwerpen
Marréestraat 1
2140 Antwerpen (Borgerhout)
03/270.19.42.
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VII. Interessante literatuur rond kindermishandeling
-

Adriaenssens, P., Smeyers, L., Ivens, C., Vanbeckevoort, B. (1998), “ In vertrouwen
genomen”, Tielt, Lannoo

-

Dumez, Ch., Kestes, M., Van Ham, P., (1998) , “ Relatie(v)aardig. Over kinderen
en jongeren, relaties, seksualiteit en misbruik, preventie en hulpverlening”,
Leuven/Apeldoorn, Garant

-

Er bestaan een heleboel jeugd- en kinderboeken over kindermishandeling. Lijsten
hiervan zijn te vinden op de website van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
zelf (Link: www.kindermishandeling.org/VK/ ) en op de Nederlandse website
www.kindermishandeling.info. Men vindt op deze sites de titels en auteurs van de
boeken terug, ingedeeld per leeftijdscategorie.
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VIII. Interessante websites
Er bestaan verschillende interessante websites rond kindermishandeling. Hieronder worden de
belangrijkste weergegeven. Meestal bevatten zijzelf ook nog linken naar andere sites.
-

Website Vertrouwenscentrum Kindermishandeling: www.kindermishandeling.org/vk/

-

Nederlandse site rond kindermishandeling. Zeer uitgebreide en kindvriendelijke site,
georganiseerd op leeftijd van de bezoeker. Interessant voor kinderen en jongeren, maar
ook voor mensen uit het onderwijs die educatief materiaal zoeken:
www.kindermishandeling.nl

-

Website van het Nederlands expertisecentrum Kindermishandeling. Zeer informatieve
site, die vooral aandacht besteed aan achtergronden en aanpak van
kindermishandeling. Vooral interessant voor hulpverleners:
www.kindermishandeling.info

-

Website voor iedereen die in Vlaanderen iets met onderwijs te maken heeft. Bevat ook
boeiende dossiers en artikels rond kindermishandeling: www.klasse.be
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9.1. Handvaten en achtergrondinformatie voor het spreken met kinderen in
situaties van kindermishandeling
1) Algemeen:
-

Allereerst is het belangrijk om melden dat er geen “gestandaardiseerd gesprek” voor
dit soort situaties bestaat…
Er is géén theorie voor dit, “dé” manier bestaat niet…Ieder moet voor zichzelf zoeken
waar hij zich het best bij voelt.
Het is vooral belangrijk om écht contact te maken vanuit je buik met het kind,…ieder
doet dit op zijn eigen manier.

-

Het is voor niemand gemakkelijk of evident om kinderen aan te spreken rond
kindermishandeling (KM) of seksueel misbruik (SM).
Ook al zijn we allen bedreven hulpverleners en gewend om met kinderen een gesprek
te voeren, wanneer het aankomt op KM en SM is het voor elk van ons moeilijk om de
juiste woorden te vinden…

-

Om goed en respectvol werk te kunnen leveren rond deze problematiek is het
noodzakelijk om stil te staan bij onze eigen interne remmingen…Wàt maakt dat we
ons “geremd” voelen om over deze dingen te praten…?
Remmingen kunnen omwille van allerlei redenen ontstaan…
o.a. – vanuit de schrik om zelf intrusief te zijn, waardoor we als hulpverlener opnieuw
over de reeds beschadigde grens van het kind zouden gaan
- vanuit ongeloof: “Wat als het vermoeden niet waar is…?” Hoe moeten we hier
dan mee omgaan? Welke mogelijke achterliggende betekenis heeft dit verhaal/deze
signalen dan voor dit specifiek kind?
- vanuit onmacht en machteloosheid: “Wat als dit vermoeden wél waar is…?” Hoe
moet het dan verder?
Ga ik dit zélf wel kunnen dragen en ver-dragen als hulpverlener?

-

Het is nodig om als hulpverlener te beseffen dat het éérste moment dat je een kind
aanspreekt een heel belangrijk moment wordt – voor dit kind. Vaak onthouden ze dat
ook erg goed (toen, die leerkracht/CLB’er op die dag…). Daarom is het werkelijk
noodzakelijk om je voldoende op dergelijke gesprekken voor te bereiden – zodat je als
CLB’er “open minded” én zonder onderhuidse druk voor hen kan gaan zitten.
We starten ons gesprek vaak – zonder het te beseffen – met een grote “onderhuidse
druk”; een druk vanuit de omgeving (school, leerkrachten, CLB,…) om snel tot
“actie”, tot handelen over te gaan,…om deze kinderen snel te “bevrijden uit hun
situatie…”
Kinderen voelen veel aan en het is voor hen een erg ongemakkelijke positie om met
een CLB’er in gesprek te moeten gaan, die er heel ”verwrongen” bijzit.

-

Het betrekken van de desbetreffende leerkracht ter voorbereiding van het gesprek
tussen CLB en leerling is ook erg helpend.
Bv. Leerkracht die leerling op voorhand aanspreekt: “Ik maak me zorgen om jou… en
daarom heb ik de mevrouw/mijnheer van het CLB aangesproken. Zij zal je straks
komen halen voor een gesprek.”

2) Omkadering:
-

Kies een rustig moment in een rustige afgesloten ruimte.
Neem en maak tijd voor het gesprek.
Lagere school-kinderen en adolescenten worden soms liever niet uit de les geplukt
(valt op); houd hiermee rekening en bespreek op voorhand met hen wanneer het voor
henzelf het beste past (tijdens speeltijd/middagmaal/zwemles…).

-

Het is beter niet te schrijven tijdens het gesprek; in de fantasie van de kinderen komt
dit briefje toch terecht bij ouders of andere onbevoegden. Schrijven schept ook afstand
én is zeker storend in een eerste gesprek, waarbij de bedoeling juist is om contact te
maken.
Als je desondanks toch nota’s moét maken; leg dan steeds héél goed uit wààrom, wié
deze nota’s te zien krijgt, wat het doel is…

-

Het is belangrijk als hulpverlener tijdens het gesprek “afstand te houden” ten opzichte
van het kind. Deze kinderen en hun verhalen “raken” ons; ze zijn gekwetst, beginnen
te wenen…Een “afstandelijke betrokkenheid” is hierbij gepast…( geen kinderen op
schoot nemen, …)
Een té nabij contact wordt door mishandelde kinderen vaak als intrusief en bedreigend
ervaren.

3) Start van het gesprek:
-

Het kind op zijn gemak stellen door
• jezelf uitgebreid voor te stellen (duidelijkheid over wie je
bent en wat je weet)
• doel van het gesprek toe te lichten (ongerustheid toelichten,
aangeven van waaruit je bezorgdheid gegroeid is)
• direct aanspreken – niét rond de pot draaien
Bv “ Ik ben bezorgd omwille van - signalen
- gedrag
- info klassenraden
- uitspraken van kind zelf
en ik weet uit ervaring dat sommige kinderen die thuis nare dingen meemaken
zoals mishandeling – ook wel eens zo kunnen reageren. En nu vraag ik me af of
dat bij jouw thuis ook het geval is…?”

Het is belangrijk om de link van waaruit de bezorgdheid gegroeid is én de zorg rond
kindermishandeling zelf duidelijk te benoemen.

-

De ingangspoort van het gesprek vormen dus concrete zaken die opvallen aan het
kind. Het is daarbij noodzakelijk om expliciet de mogelijke relatie van het
gesignaleerde probleemgedrag met mogelijke mishandeling aan de orde te stellen.
Speel dus open kaart. Vaag blijven versterkt alleen maar de angsten en
onveiligheidsgevoelens van kinderen, waardoor het gesprek meestal niets oplevert en
voor de kinderen erg verwarrend is.
De start van het gesprek is dus een “boodschap van zorg”. We onderschatten wat
dergelijke “ boodschap van zorg” reeds betekent voor de desbetreffende kinderen!
De reden hiervoor is dat we tevéél gefocused zijn op het “te-weten-komen van de
feiten”. Het doel van ons gesprek bestaat eruit om zoveel mogelijk feiten te
verzamelen, die ons vermoeden (al dan niet) bevestigen.
In plaats van ons te richten op de feiten, zouden we in eerste instantie beter een
duidelijke “boodschap van ongerustheid” naar het kind kunnen overbrengen...

-

Bespreek je ongerustheid op een rustige, bezorgde maar neutrale manier. Dit geeft het
kind veiligheid om eventueel zijn geheim met je te delen.
Probeer niet zelf overspoeld en meegesleept te worden door de emoties van het kind;
een kind voelt dat ook aan en zal zich hierdoor onveilig voelen.

-

Draai niet rond de pot en gebruik geen lange zinnen

-

Kinderen gaan vaak – zeker de eerste keer – meer luisteren dan zelf vertellen.
Geef ondertussen zélf zoveel mogelijk informatie aan het kind, o.a. over
• dat ze niet de enigen zijn die zoiets meemaken
• het verschil in goede en slechte geheimen
• angst-gevoelens (“Je bent bang, dat is normaal”)
• schuldgevoelens (ouders kunnen ook stoute dingen doen, is
niet zowieso schuld van het kind)
• wat kindermishandeling/seksueel misbruik juist is

Voor kinderen is het een enorme opluchting als hun gevoelens van
angst/schaamte/boosheid/schuld/verwarring… benoemd worden, genormaliseerd
worden (als normale gevoelens voor kinderen die zulke ervaringen achter de rug
hebben) en erkend worden. Dan pas voelt een kind zich écht begrepen én vaak dan pas
kan een kind ook met feiten komen…
Dat de beleving van deze kinderen en het praten hierover veel belangrijker is dan het
“zoeken naar feiten”…vergeten we soms.
Als hulpverleners zijn we meer “ op feiten gericht ” omdat deze ons kunnen helpen
om een juiste inschatting te maken van de ernst van de situatie, omdat deze ons
kunnen helpen beslissen of er veiligheid gecreëerd moet worden voor de kinderen of
niet en of er al dan niet verdere stappen gezet moeten worden (confrontatie van de
dader enzovoort)….
Stilstaan bij de specifieke beleving van het kind is echter noodzakelijk

-

Geef aan dat het kind niet “moét” spreken, dat het ook màg zwijgen. Het is goed om
dit ook expliciet te benoemen naar het kind toe, om ook letterlijk te zeggen dat het
“soms béter is om te zwijgen”…
Het is soms zinvoller om samen met het kind te gaan zoeken op welke manier het wél
geholpen kan worden (ondanks zijn geheimhouding), of er iemand anders is die het
kind beter zou kunnen helpen, …
Het samen praten rond de bezorgdheid en het samen op zoek gaan naar de meest
gepaste hulp voor dit kind op deze moment – zonder het kind onder druk te zetten om
zijn geheim prijs te geven of zonder ontgoocheld te zijn als hulpverlener omdat er
geen concrete details gegeven worden – is vaak meer helpend voor het kind !
Het feit dat het kind màg luisteren, dat het niks moét zeggen, verhoogt tevens de kans
dat het kind ook effectief zal praten! Kinderen voelen perfect aan met welke
ingesteldheid we voor hen zitten…Ze voelen de druk waarmee we op hen toestappen –
de druk om zovéél mogelijk te weten te komen,…de druk vanuit de buitenwereld
(school/CLB-collega’s) om zo snel mogelijk in actie te schieten én deze kinderen uit
hun “situatie te verlossen/redden”…
Kinderen die er echter reeds jarenlang voor gekozen hebben om te zwijgen, hebben
tijd en vertrouwen nodig om te kunnen praten.

-

Stel geen suggestieve vragen. Deze kinderen zijn gewoon om de noden en wensen van
de volwassenen goed aan te voelen en zullen bijgevolg vaak sociaal wenselijk
antwoorden.

-

Volg het tempo van het kind.
Kinderen zullen soms bewust proberen om binnen het gesprek “af te wijken” van het
thema door naar een andere problematiek over te stappen (bv. gepest worden op
school, ruzie met broer…). Ga hierin even mee met het kind, beluister het kind, maar
stap dan terug over naar je eigen bezorgdheid. Het is belangrijk om je eigen zorg
“goed vast te houden”…
Het letterlijk benoemen van deze “zijsprong” die het kind maakt, kan ook helpend
zijn; bv. “Ik heb de indruk dat het moeilijk voor jou is om erover te praten...Ik merk
dat je over andere dingen begint…”
Pubers gebruiken dit mechanisme ook erg vaak. Zij fixeren zich dan op dingen in de
omgeving en geven plots opmerkingen over de gordijnen, of over hoe vuil het
lokaaltje toch is, of…Voor hen is dit een manier om vanbinnen terug rust te proberen
zoeken, om terug controle te proberen krijgen. Vaak is dit een teken dat we te snel
gaan. Het is goed om hier binnen je gesprekken aandacht voor te hebben én dit ook
bespreekbaar te maken met de jongere – als het voorvalt.
Blijf afchecken of het nog gaat voor het kind/de jongere om verder te praten. Soms is
het zinvoller om een nieuw moment af te spreken om verder te praten.

-

Probeer voornamelijk te luisteren, maak er geen verhoor van.

-

Indien het kind in een eerste gesprek niets loslaat, is het belangrijk om op het einde
van het gesprek toch een opening te laten; “Misschien kan je nu niets vertellen, is het
nu niet de moment, maar weet dat je altijd later kan terugkomen of dat je me ook altijd
een brief kan schrijven of…”

4) Indien de leerling effectief begint te vertellen:
-

Trek het verhaal van het kind niet in twijfel. Sommige kinderen vertellen zonder
emoties. Dit neemt niet weg dat we het verhaal ernstig moeten nemen.

-

Laat je zelf niet overspoelen en meeslepen door de emoties van het kind; een kind
voelt dat ook aan en zal zich hierdoor onveilig voelen.

-

Blijf respect tonen voor de dader, reageer neutraal op de persoon die
mishandeling/misbruik gepleegd heeft.

-

Gebruik duidelijke taal. Zoek mee naar de juiste woorden voor dit kind én benoem ze
ook…
Bv. “Wat bedoel je juist…spreek je over je spleetje of je muisje? Hoe noemen jullie
dat thuis?”
Het bij de hand hebben van een “neutrale naakt-tekening/schets” van een meisje of
jongen kan helpend zijn. Laat het kind op de tekening aanduiden waarover hij het
heeft. Dit vergemakkelijkt het spreken, dit verduidelijkt waarover men het juist heeft
en dit geeft de mogelijkheid om samen met het kind te zoeken naar de bewoordingen
die het best bij hem aansluiten.
Spreek woorden zoals piemel, vagina,…zonder schaamte uit.

-

Overloop samen de volgende te zetten stappen en check af hoe de leerling er tegenover
staat.
Laat (oudere) lagere-schoolkinderen ook een stuk mee samen nadenken over
mogelijke volgende stappen (stel een aantal mogelijkheden voor) , zonder echter de
uiteindelijke beslissingen hieromtrent aan hen over te laten. De verantwoordelijkheid
om de mishandeling/misbruik te laten stoppen, mag niet bij het kind zelf gelegd
worden.
Pubers daarentegen moeten absoluut betrokken worden in het verder
hulpverleningsproces. Het is belangrijk dat ze de volgende te zetten stappen mee
kunnen bepalen en dat dit niet hetzelfde hoeft te zijn als wat wij in eerste instantie zélf
denken, willen of verwachten. Bedoeling is dat we de jongere keuzemogelijkheden
bieden, dat we hem ondersteunen in dit keuzeproces en dat we op weg gaan volgens
zijn tempo...De jongere bepaalt daarin of het tijd is om aangifte te doen, om al dan niet
een confrontatie aan te gaan, om met de ouders contact te leggen, om voorlopig “niets”
te doen of om nog een andere weg in te slaan…
Beloof echter nooit geheimhouding. Maak duidelijk dat het onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid is dat er verder iets gebeurt.

-

Het bespreken van deze zaken (o.a; bekijken wat er al dan niet tegen ouders gezegd
wordt/wanneer dit verteld wordt…) maakt kinderen en jongeren vaak heel angstig. Het
is erg belangrijk om stil te staan bij deze angst en deze angst mee te helpen “verdragen”.
“Wat kunnen we nu best doen? Je hebt dit nu verteld en straks moet je terug naar
huis…Hoe gaat dat zijn…? Wanneer kunnen we je mama best aanspreken hierover? “

-

Vertel aan de kinderen dat - als hun ouders aangesproken worden – de
CLB’er zélf de volledige verantwoordelijkheid van het gesprek op zich neemt. “IK heb
als CLB’er zélf het kind aangesproken rond mijn bezorgdheid, het is niet het kind dat
zijn geheim verklapt heeft.”

-

Op het einde even checken hoé het gesprek voor het kind geweest is…

5) Doelgroepgerichte handvaten:
5.1. Kleuters:
-

Kleuters zijn cognitief nog niet rijp genoeg om te vatten en te begrijpen wat er thuis
gebeurt. Zij zitten ook nog zeer sterk in de beslotenheid van het gezinsmilieu,
waardoor de kans vrij groot is dat ze het “normaal” gaan vinden zoals het er bij hen
thuis aan toegaat.
Deze cognitieve onrijpheid heeft echter het voordeel dat kleuters vaak spontaan gaan
vertellen; ze hebben nog in mindere mate een overlevingsstrategie opgebouwd.
Ze beseffen minder de consequenties van hun gedrag en kunnen de gevolgen van hun
spreken minder inschatten.

-

Bij kleuters lopen fantasie en realiteit nog vaak door elkaar (zeker bij de 3-/4jarigen). Een echt gesprek is met hen nog niet mogelijk. Terwijl ze zelf spelen, kunnen
ze echter wél goed luisteren. Ook naar hen toe is het belangrijk om een hele duidelijke
“boodschap van zorg” te geven…
Bv. “ Ik maak me zorgen dat er iemand van de grote mensen jou pijn doet/ aan je lijfje
zit op plaatsen waar het niet leuk is…”

-

Stel bij kleuters geen gesloten ja/neen-vragen (ze zullen hier gemakkelijker sociaal
wenselijk op reageren), maar houdt het bij open vragen.

-

Pas je spreektaal aan aan het niveau van de desbetreffende kleuter. Vermijd termen als
‘seksueel misbruik’ of ‘mishandeling’, maar spreek over ‘knuffels die je niet leuk
vindt’ of ‘plekjes op je lichaam waar het niet leuk is om aangeraakt te worden’.

-

Leg het verschil uit tussen ‘goede en slechte geheimen’ en geef aan dat slechte
geheimen verteld mogen/moeten worden.

-

Beloof nooit geheimhouding.

-

Laat weinig tijd tussen de gesprekken en de effectieve hulp.
Kleuters begrijpen het niet als we over “volgende week” spreken. Hun angst en
onveiligheidsgevoel vergroot dan alleen maar; ‘we hebben iets verteld én er gebeurt
niets…’

5.2. Lagere schoolkinderen:
-

Kinderen uit het lager onderwijs zullen niet vaak spontane uitspraken doen. Ze hebben
een overlevingsstrategie ontwikkeld om de aandacht van de mishandeling weg te
houden. Ze zitten (ook wat betreft hun ontwikkelingsstadium) vast in hun thuissituatie,
in hun geheim. Deze leeftijdsgroep zal het minst gemakkelijk over de mishandeling
spreken – ze zijn bang om hun geheim te verklappen – vermits ze vaak al beseffen wat
de mogelijke gevolgen kunnen zijn.

-

Deze kinderen hebben meer schaamtegevoel en worstelen vaak met sterke
schuldgevoelens.

-

Ze zijn erg bezig met de mogelijke gevolgen van het spreken. Wat deze teweeg
zouden kunnen brengen, maakt hen angstig…
“Wat als ik niet geloofd word? Ga ik gestraft worden? Ga ik mijn ouders ‘verliezen’
door te praten…?”

-

Speel open kaart: uit je bezorgdheid en leg uit vanwaar je vermoedens komen. Maak
via concrete signalen duidelijk waarom die ongerustheid er is (zie ook “Algemene
handvaten”) .

-

Deze kinderen zullen eerder antwoorden op ja/neen-vragen. Gesloten vragen zijn
veiliger voor hen. Vanuit hun schroom om de feiten te benoemen, is het soms
gemakkelijker te antwoorden met ja/neen/ik weet het niet.

-

Overloop samen de volgende te zetten stappen en check af hoe de leerling er tegenover
staat.
Laat (oudere) lagere-schoolkinderen ook een stuk mee samen nadenken over
mogelijke volgende stappen (stel een aantal mogelijkheden voor) , zonder echter de
uiteindelijke beslissingen hieromtrent aan hen over te laten. De verantwoordelijkheid
om de mishandeling/misbruik te laten stoppen, mag niet bij het kind zelf gelegd
worden.
Beloof zeker geen geheimhouding. Maak duidelijk dat het onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid is dat er verder iets gebeurt.

-

Laat bij jongere lagere school-kinderen (6/7 jaar) weinig tijd tussen de gesprekken en
de effectieve hulp. Zij begrijpen (cognitief) en hanteren onze tijdsbegrippen nog niet
voldoende. ‘Volgende week’ is voor hen een onvoldoende gekend begrip.
Wachten versterkt hun angst-en onveiligheidsgevoelens alleen maar.

5.3. Pubers:
-

Bij pubers en adolescenten is de kans groter dat ze beginnen te praten. Ze zijn volop
bezig met hun losmakingsproces van thuis en door hun omgang met leeftijdsgenoten
komen ze in contact met andere normen en waarden. Ze hebben daarbij meer
mogelijkheden om te beseffen dat wat bij hun thuis gebeurt, niet normaal is.
Zoals gezonde pubers, op zoek naar hun zelfstandigheid, zich vaak afzetten tegen de
thuissituatie, zo durven soms ook mishandelde jongeren al iets vertellen over wat er
zich bij hen thuis afspeelt.

-

Er kan bij pubers ‘gericht’ gevraagd worden. Draai niet rond de pot, want daar zijn ze
erg gevoelig voor.

-

Durf termen als ‘mishandeling’ of ‘incest’ benoemen en doe er “gewoon” over.
Jongeren voelen aan als het onderwerp voor de hulpverlener te beladen is en dan stijgt
hun eigen angst ook.

-

De beleving van de leerling staat centraal in de ganse hulpverlening. Dit wil zeggen
dat elke stap in de hulpverlening door hem als helpend en ondersteunend ervaren moet
worden. Wanneer hieraan voorbij gegaan wordt, zal de jongere snel afhaken. In zijn
beleving is er dan wéér een volwassene meer die zijn grenzen niet respecteert en zijn
vertrouwen schendt.

-

Een belangrijk stuk van het hulpverleningsproces zal eruit bestaan om jongeren te
steunen in wat zij gaandeweg zélf wel of niet willen uitgevoerd zien van het ganse
hulpverleningsaanbod.
Dit betekent dat de CLB’er in eerste instantie zoveel mogelijk informatie zal moeten
doorgeven rond alle bestaande opties en mogelijke (hulpverlenings)stappen die er
gezet kunnen worden bij deze problematiek. Vervolgens volgt de CLB’er het tempo
van de jongere in wat er uiteindelijk besloten wordt en welke richting men uit zal gaan
(= keuzemogelijkheden aanbieden en keuzeproces ondersteunen).
Bv Informatie doorspelen over justitie (mogelijke aangiftes die daar gedaan kunnen
worden, rechten/plichten slachtoffer/dader, wat doet een Procureur, wat is het mogelijk
verloop van een proces,…), info over het VKA (niet justitieel, mogelijkheid tot
confrontatie, aanzet nadien tot therapie – in de mate van het mogelijke met zoveel
mogelijk gezinsleden,…), info over aangifte bij politie (verloop aangifte, mogelijk
vervolg gerechtelijk, hoe komt klacht/aangifte uiteindelijk bij dader terecht,…) over
opvangcentra, over tijdelijke uithuisplaatsing bij crisis (veiligheidsmaatregelen die
getroffen kunnen worden,…),…
Het is vooral belangrijk dat de leerling zich gesteund voelt, onafhankelijk welke
beslissing hij ook neemt.
Daarbij is het belang ook niet te onderschatten van iemand die naast hem staat en op
een objectieve manier mee-kijkt, mee-zoekt en vergelijkt. Iemand die de voor- en
nadelen van bepaalde zaken durft te benoemen.

-

In extreem ernstige gevaarsituaties voor de jongere zelf zullen we – vanuit onze eigen
ethiek én in overleg met ons multidisciplinair team/met VKA/met justitie (en
eventueel directie/vestigingscoördinator) – soms beslissingen moéten nemen tégen de
directe wens of wil van de jongere in. Het komt er echter op aan om voor onszelf af te
wegen welke verantwoordelijkheid op die extreme momenten het meest gepast is…

9.2. Handvaten en achtergrondinformatie voor het spreken met ouders in
situaties van kindermishandeling

-

Het is een gegeven dat het aanspreken van ouders rond vermoedens van
kindermishandeling en -misbruik bij ieder van ons weerstand & angsten oproept…Als
“hulpverlener” is dit voor ons een erg moeilijk iets, vermits wij opgeleid zijn om
“empatisch” te zijn, om “op vraag van ouders in te gaan”,… maar zéker niét om “met
een eigen agenda” naar ouders toe te stappen…
Gevolg is dat we als hulpverleners op dergelijke momenten beginnen te twijfelen;
“Wie zijn wij om deze ouders, deze personen, te beschuldigen? Kunnen én mogen we
dat wel? Hebben we hiervoor een mandaat?”
Het is goed te weten dat deze twijfels een natuurlijke oorzaak hebben en dat we ons
hierdoor verder niet hoeven te laten leiden…

-

Spreek nooit met de ouders, zonder het kind daarvan op de hoogte te
stellen. Afhankelijk van de leeftijd van het kind kan je met het kind afspreken wat je
wel en niet met de ouders bespreekt. Ook al heeft de leerling (nog) niets bijzonders
vertelt, het geeft aan de leerling toch een gevoel van veiligheid en controle als hij weet
wat er exact besproken gaat worden met zijn ouders.

-

Probeer in eerste instantie beide ouders gelijktijdig uit te nodigen en aan te spreken,
ook bij nieuw-samengestelde gezinnen. Dit geeft de kans om met de twee ouders
samen afspraken te maken en om coalities binnen een gezinssysteem te vermijden.
In echtscheidingssituaties wordt dit moeilijker. In principe is het onze plicht om de
beide ouders in te lichten. Vaak wordt dit echter aanleiding tot een extra gevecht
tussen de ex-partners. Nodig in elk geval in dergelijke situaties de (mogelijke) dader
met zijn nieuwe partner uit.

-

Het is aangewezen (zéker bij een eerste gesprek!) dat er toch iemand vanuit de school
(leerkracht/ leerlingbegeleider/directie) aanwezig is – om zo de link naar het CLB te
kunnen maken. Het best geplaatst hiervoor is de leerkracht zelf, vermits deze de
concrete signalen, gedragingen en uitlatingen van het kind dagelijks opmerkt en ze
hierdoor het meest correct zal kunnen weergeven.
Het vergemakkelijkt ook om de inhoud van het gesprek steeds terug te brengen op
deze concrete, zichtbare gedragsmatige signalen.
Waarom het belang van een rechtstreekse link tussen school en CLB?
Eén van de typerende kenmerken van mishandelende ouders is dat zij erg bang en
achterdochtig zijn.
Dit maakt o.a. dat ze vaak niet verschijnen op ouderavonden en weinig of geen overleg
hebben met de school. Dit heeft zeker niet alleen te maken met onwil of gebrek aan
interesse maar meestal met angst. Ze zijn bang dat de school iets opmerkt en durven de
confrontatie niet aan. Deze ouders voelen zich (vanuit hun eigen voorgeschiedenis)
snel verworpen of bekritiseerd. Ze zijn bang om door de buitenwereld – in casu de
school – veroordeeld te worden. Het is van daaruit beter dat de school zelf de eerste
stap zet door hen als ouders toch te proberen betrekken in het schools functioneren van
hun kind.

Wanneer deze ouders onverwachts door een andere persoon of instantie (bv CLB of
VK) worden uitgenodigd voor zaken die op school zijn vastgesteld, nemen zij dit de
school meestal zeer kwalijk…Zij interpreteren dit als dat er achter hun rug informatie
wordt doorgegeven.
Gevolg hiervan is dat ouders zich nog defensiever gaan opstellen en nog meer
wantrouwig worden, wat het opstarten van een hulpverleningsproces alleen maar
bemoeilijkt.
Dit is trouwens één van de redenen waarom het niet altijd even zinvol is om ouders
rechtstreeks op een VK uit te nodigen.
Zeker in situaties van emotionele mishandeling is dit het geval. De signalen zijn
meestal vaag en onduidelijk. Ouders rechtstreeks met deze diagnose van
kindermishandeling confronteren, zou in hun ogen een ongehoorde aanklacht
betekenen, die ze prompt zouden ontkennen en weerleggen door nog meer schuld en
slechte bedoelingen in de schoenen van het kind te schuiven. De kans op een
constructief gesprek is vrijwel nihil.
Dit wetende is het soms zelfs beter om - in situaties van emotionele mishandeling en
verwaarlozing - de zaken niet rechtstreeks als kindermishandeling te benoemen –
maar ouders vanuit een zorg te proberen doorverwijzen naar bijvoorbeeld een Centrum
voor Geestelijke Gezondheidszorg of een Centrum voor Kinderzorg en
Gezinsondersteuning…Instanties die in de ogen van ouders “neutraler” en minder
beschuldigend zijn dan het VK.
-

Als voorbereiding op een gesprek is het zinvol om jezelf de vraag te stellen “Wat de
mogelijke effecten kunnen zijn van een dergelijk gesprek met ouders op een kind?”
Hierin is het belangrijk om met je CLB-team op voorhand goed af te wegen en in te
schatten wat de gevolgen kunnen zijn. Ook het VKA is steeds bereid om samen met
het CLB deze overweging te maken.
Het tijdstip van confrontatie/gesprek is daarin erg belangrijk; best aan het begin van de
week, zodat de leerkracht het kind de daarop volgende dagen nog kan opvolgen.
Spijtig genoeg gebeuren de meeste confrontaties vlak voor het WE of voor de
vakantie…

-

Een belangrijke (maar héél moeilijke!) startpositie is om “vanuit je buik” contact te
zoeken met de ouders. Ondanks de feiten die ze gepleegd hebben, is het van essentieel
belang dat je bij jezelf sympathie voor hen zoekt. Dit is de enige mogelijke manier om
een open gesprek aan te gaan…

-

Als je een vermoeden hebt en je spreekt ouders hierop letterlijk aan (vanuit de
“diagnose” van kindermishandeling) , is de kans dat een ouder iéts toegeeft werkelijk
héél klein…Het zal de hulpverlener veel bloed, zweet en tranen kosten om ouders hoe
dan ook te overtuigen én te doen vertellen dat er iets gebeurd is….
Op zich is het niet slecht dat ouders in eerste instantie ontkennen; er speelt angst,
schuld, men is bang om de controle over de dingen kwijt te geraken…
Probeer ouders echter niet te beschuldigen én stel als CLB’er NOOIT zelf de
“diagnose kindermishandeling”, maar spreek over een “ongerustheid” die er is, over
een “aantal signalen die ons doen denken aan kindermishandeling”.

Het is belangrijk om ouders te wijzen op hun verantwoordelijkheid, maar zonder dat
het CLB in een beschuldigende rol moet gaan zitten. De school en het CLB zijn geen
gerechtelijk apparaat; ouders moeten het gevoel krijgen de hand gereikt te worden.
Vragen naar samenwerking houdt geen veroordeling in.
-

Spreek ouders aan vanuit je ongerustheid. Het doel van het gesprek is “nagaan of de
ouders uw zorgen herkennen”. Vertrek vanuit je eigen bezorgdheid en spreek vanuit
zeer concreet, zichtbaar gedrag en signalen. Peil vervolgens of de ouders uw
ongerustheid kunnen “horen” – is er sprake van een “gezamenlijke zorg” ?. Hebben
de ouders ook dergelijke signalen van hun kind gezien in de
thuissituatie? Herkennen ze dingen die de leerkracht of de CLB’er vertelt of hebben ze
een ander verhaal? Welke hypothesen hebben zij als ouders rond deze zorgen van de
school? Hebben ze eventueel zelf al iets ondernomen?
Zét de ouders dus ook zélf aan het werk tijdens het gesprek!
Dus:
¾ Polsen of zij deze zorg delen/herkennen?
¾ Polsen waar het probleem volgens hen ligt/hoe zien zij de situatie?
¾ Hebben ze zelf al iets ondernomen? /hen respecteren als ouders bij
het zoeken naar oplossingen

Vooral bij ouders die alles ‘buiten zichzelf’ leggen, is het als hulpverlener erg moeilijk
om “contact” te krijgen met deze mensen en hun visie op de dingen.
Blijf de ouders echter bevragen rond hun kijk op de zorgen…
¾ Hoe bekijken zij de situatie?
¾ Wat hebben zij zelf al gedaan? (thuis/op school/externe
begeleiding?)
¾ Wat zouden ze in de plaats van de hulpverlener nu doen?
¾ Kunnen ze zich inleven in hoe hun kind zich nu voelt? (stilstaan bij
ongerustheid)
Het “ideale” eindresultaat zou eruit bestaan dat men samen met de ouders een proces
kan doorlopen, waarbij zij uiteindelijk - zélf als ouders hun probleem (h)erkennen
- zélf als ouders er iets aan willen doen & de
noodzaak van hulp inzien

-

Spreken met ouders kan - procesmatig - vergeleken worden met een “harmonicabeweging”:
• CLB’er: “We maken ons zorgen over uw kind – verschillende signalen
gezien (letsels/emotioneel/ander beeld…)”
¾ Ouders gaan spanning voelen
¾ Harmonica sluit zich
• CLB’er:

“Kan je vertellen hoé het thuis en elders loopt?
Samen andere redenen zoeken = verbreden
¾ Ouders bevestigen in wat ze wél goed doen
¾ Harmonica opent zich

• CLB’er:

-

“We blijven ons toch zorgen maken! Hoé moeten we dit gedrag
begrijpen?”
¾ Ouders bij eerste ongerustheid houden
¾ Harmonica sluit zich weer

Het is belangrijk om:
• enerzijds ouders direct aan te spreken op signalen die er zijn
• anderzijds contact te houden met ouders zélf & te proberen aanvoelen waar
ze zélf mee zitten – en dit ook terug te geven aan hen
Laat dus ook “ruimte” voor de emoties van de ouders, maar blijf gefocust op de zorgen
rond het kind.
Bv. “Ik merk dat deze uitspraken u heel kwaad maken en misschien ook ongerust,
maar ik vind het toch belangrijk om die dingen te bespreken. Het gaat er hier niet om
om ‘tegen u te zijn’ – want ik zie ook uw inzet en zorg – maar het gaat om de
zorg/bezorgdheid rond uw kind.”
Heb dus ook aandacht voor wat uw boodschap bij hen oproept. Bij dergelijke
gesprekken belanden ouders dikwijls bij thema’s die zijzelf goed kennen vanuit hun
eigen voorgeschiedenis. Hun eigen identiteit als ouders wordt ter discussie gesteld,
wat bij hen in eerste instantie vaak weerstand oproept. Dit maakt het voor ouders
onmogelijk om op die momenten te beantwoorden aan de noden van hun kind.
Door de problemen van de kinderen te bespreken, worden ouders echter gedwongen
naar zichzelf te kijken. Dit brengt pijn en verdriet mee die ouders niet altijd kunnen
verdragen. Ze hebben tijd en hulp nodig om de kansen die dit proces ook aan hen biedt
te kunnen zien. Ouders moeten de kans krijgen om hulpverlening te leren kennen die
confronterend, maar niet veroordelend is.
Wanneer een ouder begrijpt en aanvoelt dat er vanuit de hulpverlener openheid is voor
het eigen verhaal van de ouder, zal dit vaak tot gevolg hebben dat er een ganse
geschiedenis komt - dat men zijn eigen verleden begint te vertellen. Op dat moment
mag de CLB’er het actuele kind met zijn noden niet uit het oog verliezen. Het is geen
hulp aan OF ouder OF kind . Ieder heeft recht op zijn eigen verhaal. Naast het verhaal
van de ouders komt dus dat van het kind, mét de nodige steun.
Op tijd “afblokken” en het gesprek in handen houden is daarom erg belangrijk.
De moeilijkheid in het voeren van dergelijke gesprekken is dat je als hulpverlener
constant op een “wip” zit; enerzijds is het heel belangrijk om ouders te erkennen in
hun goed ouderschap en om ook voldoende aandacht te kunnen hebben voor hun
verdriet en voorgeschiedenis. Anderzijds moet men hen ook directief aanspreken op
hun verantwoordelijkheid als ouders.

-

Vergeet dus niet ook de inzet van de ouders te benoemen. Anders krijgen ze het
gevoel dat ze alléén maar “slechte ouders” zijn - niet alles in de opvoeding heeft
gefaald.

-

Het is belangrijk dat de hulpverlener de verantwoordelijkheid van het
benoemen bij zichzelf legt; het gaat over het vermoeden van de CLB’er en die spreekt
de ouders hierover aan. Maak héél duidelijk dat het niet gaat over het vertellen van het
verhaal van het kind! Gebruik dus ook nooit uitspraken van het kind zélf, anders
bestaat er een vergrote kans op een reëel risico voor het kind achteraf. Ga enkel voort
op objectieve feiten en observeerbare gegevens

-

Van daaruit is het ook belangrijk om naar ouders toe geen zaken te
verzwijgen.
Bv. “Ik heb zelf een gesprek gehad met uw kind – op mijn éigen vraag – omdat IK
ongerust ben naar aanleiding van een aantal signalen…en ik heb inderdaad nog
steeds het gevoel dat uw kind zich niet zo goed/gelukkig voelt…”
¾ Belangrijk om als hulpverlener aan te geven dat “op UW eigen
vraag” het kind gezien is en niet op vraag van het kind zelf; dit geeft
ouders niet de gelegenheid om in coalitie te gaan met hun kind. Ze
moeten dan rechtstreeks de coalitie met u als hulpverlener aangaan.
¾ Gebruik dus nooit uitspraken van het kind zélf. Enkel
observatiegegevens over het kind meedelen

-

Heb geen hooggespannen verwachtingen van een eerste gesprek…Als er reeds enige
vorm van contact (op welke manier dan ook!) mogelijk geweest is met de ouders, is dit
al een hele stap…Een eerste gesprek is zowieso belangrijk naar de toekomst toe; eens
je ouders hebt aangesproken, is het gemakkelijker om op dit contact te kunnen
terugvallen…

Ankie Vandekerckhove is juriste van opleiding en is de Vlaamse Kinderrechtencommissaris.
Peter Brants is pedagoog en werkt als sta:finedewerker en adviseur bij het
kinderrechtencommissariaat. (www.kinderrechtenconnnissariaat.be)
Beide deskundigen verzorgden met hun voordracht "Kinderrechten en onderwijs/CLB" één
van de 6 thema's van de nascholingscyclus "Deontologische en juridische aspecten van
leerlingbegeleiding' in de CLB. 1
Ankie Vandekerckhove sprak op 3 december 2001 in Gent, Peter Brants op 12 maart 2002 in
Hasselt.

I. .

Verslag van de voordrachten

We stellen eerst het Kinderrechtencommissariaat voor. Daarna overlopen we de tekst van het
"Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind"(I.V.R.K). Ten slotte geven we
duiding bij de voor hulpverleners belangrijkste artikels van dit verdrag.

1. Het Kinderrechtencommissariaat

Als gevolg van de mondiale goedkeuring van het Internationaal Verdrag vail de Rechten van
het Kind (1989) werd in België het IGnderrechtencommissariaat opgericht2 (bij decreet van
15 juli 1997).
Bij het verschijnen van dit verslag werd deze nascholingscydus intussen een tweede keer ingericht, nl op 4/12,
11112 en 18/12/2002.
2 Zie ook blz. 9 - artikels 42~ 54 van het Verdrag: uitvoering en inwerkingtreding.
1
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Door deze oprichting werd een officieel orgaan gecreëerd dat vanaf dat ogenblik op politiek
vlak kon opkomen voor de rechten en de belangen van min-18-jarigen op alle domeinen.

Het Commissariaat kreeg volgende opdrachten mee:
.e:l!{ informeren

en sensibiliseren over Kinderrechten
ns toezien op de naleving van het verdrag
.ft'S de belangen, rechten en noden van minderjarigen behartigen
,id6 de levensomstandigheden van minderjarigen in kaart brengen
.á'S de participatie van minderjarigen vergroten
,id6 kinderrechtennetwerken uitbouwen
~ een oII'.budsfunctie uitbouwen
~ onderzoekswerk verrichten
~be1eidsadviezen verstrekken aan het Parlement, o.a. bij de ontwikkeling van
nieuwe wetgeving

Het Commissariaat hanteert volgende werkingsprincipes:
~ kindgericht:

het belang van het kind staat centraal in heel de werking;
~ toepassings- en beleidsgericht: de activiteiten hebben tot doel daar, waar nodig,
veranderingen te induceren;
.ttl'proactief: opzetten van acties op eigen initiatief bijv. acties als het
Kinderrechtenfestival, "Participatiebus" voor het basisonderwijs.
én
reactief: ingaan op vragen van de overheid: aanbevelingen aan het Vlamns
Parlement,ombudsfunctie.
~ gefundeerd: conclusies en adviezen zijn gebaseerd op stevige dossiers (cf
onderzoeksopdracht):
~ onafhankelijk
..m-netwerking: de activiteiten worden opgezet in samenwerking en dialoog met de
noodzakelijke partners; de keuze van de partner (bv. onderwijs, hulpverlening,
jeugdwerk, media ... ) is afhankelijk van het thema;
ns emancipatorisch: gelovend in de bekwaamheid van kinderen om mee te denken, te
oordelen, te spreken, te handelen;

Op dit ogenblik telt het Commissariaat een lO-taI medewerkers. In het kader van zijn
informatie- en sensibiliseringsopdracht worM jaarlijks een campagne opgezet, vb. over
schoolparticipatie en over rechten van het kind in zijn gezin ...

Het Commissariaat verzorgde ook reeds enkele interessante dossiers:

1) Kinderrechten op school
2) Vaak gestelde vragen over het kinderrechtenverdrag
3) Spreekrecht
4) Kindermishandeling
2
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Bijkomende informatie over de werkzaamheden van deze dienst kan u vinden op de website:
www.kinderrechten.be.Klik:evenop·documenten·(persberichten.beleidsadviezen ...).De
integrale tekst van de dossiers kan bier gedownload worden.
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2.

Het Kinderrechtenverdrag of afgekort het IVRK: Internationaal Verdrag voor de .
Rechten van het Kind:

We staan eerst stil bij de tekst door per artikel kort de inhoud te bespreken. Daarna gaan we in
op de achterliggende basisfilosofie van het Verdrag.

1) Toelichting bij de tekst van het Verdrag

I De preambule

De preambule herinnert aan het feit dat kinderen omwille van hun kwetsbaarheid nood
hebben aan bijzondere zorgen en bescherming. Ze legt hierbij de nadruk: op de
primaire verantwoordelijkheid van het gezin. Verder onderstreept ze het belang van
het respect voor de culturele waarden van de gemeenschap waarin het kind leeft.

I Artikel I: "Kind"
=

de leeftijd tussen 0 en 18 jaar

I Artike12: geen discriminatie

Alle rechten zijn van toepassing op alle kinderen zonder enige uitzondering. De
overheid dient het kind tegen elke vorm van discriminatie te beschermen.

I Artikel 3: het belang van het kind

Alle acties m.b.t. het kind dienen ten volle rekening te houden met zijn belang. De
overheid is verplicht de nodige zorgen te verlenen wanneer ouders of andere
verantwoordelijken op dit vlak in gebreke zouden blijven.

I Artikel 4: de effectuering van rechten
De overheid van elk land dat dit verdrag ratificeerde is verplicht de in dit Verdrag
erkende rechten in werkelijkheid om te zetten.
Ratificering maakt de eerdere morele verbintenis ook juridisch bindend. Alle landen
van de Verenigde Naties ratificeerden het IVRK met uitzondering van de VSA en
Somalië. België ratificeerde het verdrag in 1991.

4
CAJO -Dossier (mei 2003) -l)«)ntologiscbe en juridische aspecten van lecrlingbegeieiding:
"Kindure.chten"

I ArtikelS: de leiding door de ouders en de groeiende capaciteiten van het kind

De overheid eerbiedigt de rechten van de ouders om het kind op passende wijze (d.i. in
overeenstemming met de ontwikkeling van de vermogens van het kind) (bege-)leiding
te geven.
I Artikel 6: overleven en ontwikkelen

Elk kind heeft een inherent recht op leven. De overheid waarborgt de mogelijkheden
tot overleven en de ontwikkeling van het kind.

I Artikel 7: naam en nationaliteit

Elk kind heeft vanaf zijn geboorte het recht om een naam te hebben en een
nationaliteit te verwerven.

I Artikel 8: behoud van identiteit
De overheid eerbiedigt het recht van het kind om zijn iqentiteit te behouden m.i.V.
i
nationaliteit, naam en familiebetrekkingen.

I Artikel 9: van de ouders gescheiden worden

Elk kind heeft het recht om met zijn ouders samen te leven, tenzij dit onverenigbaar is
met zijn belang. Het kind heeft het recht om, in geval van scheiding, contact te
onderhouden met beide ouders.

I Artikel 10: gezinshereniging

Dit is het recht van kinderen en van hun ouders om een land te verlaten en hun eigen
land terug binnen te komen met het oog op hereniging.

I Artikel 11: ongeoorloofde overbrenging en het niet doen terugkeren
De overheid dient kidnapping of het vasthouden van kinderen in het buitenland door
een ouder of door derden te voorkomen of ongedaan te maken.

j-ArtikeI12: de mening van het kind
Elk kind heeft het recht om zijn mening te kennen te geven en heeft recht op het feit
dat met deze mening rekening wordt gehouden in elke aangelegenheid die het kind
betreft.
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I Artikel 13: vrijheid van meningsuiting

Elk kind heeft het recht om informatie te verkrijgen of mee te delen en zijn mening uit
te d.rukken in elke aangelegenheid die het kind betreft.
I Artike114: vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst

Elk kind heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst, onderworpen
aan de passende leiding van zijn ouders en aan de nationale wetten.

I Artikel 15: vrijheid van vereniging

Elk kind heeft het recht om met andere kinderen samen te komen, verenigingen op te
richten en er zich bij aan te sluiten, tenzij dit de rechten van anderen zou schenden.

I Artikel 16: bescherming van de privacy

Elk kind heeft het recht om beschermd te worden tegen inmenging in zijn privacy,
gezinsleven en correspondentie, én tegen smaad en laster.

I Artikel I?: toegang tot passende infonnatie
De massamedia hebben als taak: informatie te verspreiden die in overeenstemming is
met het recht op welzijn van het kind.

I Artikel 18: verantwoordelijkheid van de ouders
Beide ouders zijn gezamenliJK: de eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van
hun kind.

I Artikel 19: bescherming tegen mishandeling en verwaarlozing
De overheid dient het nodige te doen om kinderen (preventief en curatief) te
beschermen tegen elke vorm van mishandeling.

I Artikel 20: bescherming van kinderen buiten het gezin
Deze kinderen moeten een beroep kunnen doen op alternatieve gezinsopvang.
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I Artikel 21: adoptie
Adoptie kan enkel in het belang van het kind, na alle noodzakelijke waarborgen voor
het kind en mits goedkeuring door de bevoegde overheden.

I Artikel 22: vluchtelingenkinderen

Vluchtelingenkinderen dienen een bijzondere bescherming te genieten.

I Artikel 23: gehandicapte kinderen

Ze hebben recht op bijzondere zorgen, onderwijs en training, bedoeld om hen te
helpen de grootst mogelijke zelfstandigheid en activiteit te bereiken.

I

Artikel 24: gezondheidszorg
Elk kind heeft recht op de hoogst mogelijke graad van gezondheid en op toegang tot
gezondheidszorg en medische voorzieningen (eerstelijnsvoorzieningen, gezondheidsvoorlichting en --educatie, vermindering van kindersterfte).

I Artikel 25: periodieke herziening van een plaatsing

Elk kind, dat ter verzorging, beschenning ofbehandeling door de overheid geplaatst is,
heeft recht op een regelmatige evaluatie.

I Artikel 26: sociale zekerheid
Elk kind heeft het recht om van de sociale zekerheid te genieten.

I Artikel 27: levensstandaard

Elk kind heeft het recht om van een passende levensstandaard te genieten. De ouders
dragen hiervoor de eerste verantwoordelijkheid. De overheid kan dwingend optreden
door vb. het innen van onderhoudsgeld.

I Artikel 28: onderwijs
Elk kind heeft recht op onderwijs. Ten minste het lager onderwijs moet gratis en
verplicht zijn.
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I Artikel 29: doel van het onderwijs

Het ondetWijs moet gericht zijn op de ontplooiing van de talenten van het k:ind en de
voorbereiding op een actief leven als volwassene.

I Artikel 30: kinderen van minderheden of de oorspronkelijke bevol1cing

Zij hebben het recht om hun eigen cultuur en godsdienst te beleven en hun eigen taal
te gebruiken.

I Artikel3!: vrije tijd, ontspanning en culturele activiteiten

Elk: kind heeft recht op vrije tijd, spel en deelname aan culturele en artistieke

activiteiten.

I Artikel 32: kinderarbeid

De overheid dient kinderen te beschermen tegen tewerkstelling die bedreigend is voor
hun gezondheid, opvoeding en ontwikkeling. Ze moet minimumleeftijden
voorschrijven voor toegang tot tewerkstelling en de arbeidsomstandigheden
reglementeren.

I Artikel 33: drugmisbruik

Elk kind heeft het recht om beschennd te worden tegen gebruik: en distributie van
drugs.

I Artikel 34: seksuele uitbuiting

Elk kind heeft het recht om beschennd te worden tegen seksuele uitbuiting en
misbruik.

I Artikel 35: ontvoering, handel en verkoop
De overheid moet al het nodige doen om ontvoering, handel en verkoop van kinderen
te voorkomen.

I Artikel 36: andere vormen van exploitatie

Elk: kind heeft recht op bescherming tegen alle vormen van uitbuiting die niet vermeld

zijn in artikel 32, 33, 34 en 35.
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I

Artikel 37: foltering en vrijheidsberoving
Kinderen mogen niet gefolterd worden, een wrede bestraffmg krijgen of levenslang
opgesloten worden. In geval van vrijheidsberoving hebben ze recht op contact met hun
familie en op toegang tot rechtshulp en andere bijstand.

I Artikel 38: gewapende conflicten

Geen enkel kind onder de 15 jaar mag betrokken worden bij vijandelijkheden ofin het
leger ingelijfd worden. Kinderen die slachtoffer zijn van gewapende conflicten hebben
recht op beschenning en verzorging.

I Artikel 39: zorg voor herintegratie

Elk kind heeft recht op een aangepaste behandeling, wanneer het slachtoffer is van
gewapende conflicten, verwaarlozing, mishandeling ...

I Artikel 40: aanpak van jeugdmisdadigheid

Kinderen die verdacht worden van of veroordeeld zijn wegens het plegen van een
misdrijf hebben recht op respect voor hun mensenrechten en recht op een eerlijke
rechtspleging.

I Artikel 41 : eerbied voor bestaande regels

Indien er in de nationale of andere regelgeving strengere normen gelden dan deze van
het Verdrag, dan gelden de strengste normen.

I Artikels 42 tot en met 54: uitvoering en inwerkingtreding

De overheid heeft de plicht om de rechten uit dit Verdrag een ruimere bekendheid te
geven bij volwassenen. en kinderen. Er is ook voorzien in internationaal toezicht op de
naleving.
Er wordt een internationaal Comité (Genève) opgericht voor de rechten van het kind.
Dit Comité behandelt de rapporten die de tot het Verdrag toegetreden staten indienen,
2 jaar nadat ze het Verdrag ratificeerden3 . Deze staten dienen daarna om de 5 jaar een
bijkomend rapport in bij het Comité.

3 N.a.v. het opmaken en indienen van het verslag inzake het kinderrechtenbeleid in België heeft ons land beslist
het "Kind.errechtencomnllssariaat" op te richten (Leuvenseweg, 1000 Brussel Tel 02-5529800)
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2)

Basisfilosofie van het Verdrag

We vonden het opportuun álle artikels te vermelden en kort te bespreken. Ze illustreren
immers dat over een massa, soms heel elementaire, kIDderrechten is nagedacht.
Het is enerzijds onbegrijpelijk te moeten vaststellen dat veel van deze fundamentele rechten
niet verzekerd zijn. Anderzijds was deze vaststelling mee de basîs voor het opstellen van een
Verdrag, dat aan deze fundamentele rechten een wettelijke grond heeft gegeven en dit op
.internationale basis: het Verdrag geeft de uitdrukkelijke erkenning van de menselijke
gelijkwaardigheid van klnderen en jongeren. Het is een wereldwijd contract met alle jongeren.
Wie de artikels aandachtig heeft gelezen zal gemerkt hebben dat naast algemene,
fundamentele k.inderrechten ook specifieke situaties (zoals: k.inderen in gebroken gezinnen,
bescherming tegen mishandeling, zorg voor gehandicapte lànderen, drugmisbruik,
j eugdmisdadigheid... ) worden behandeld.
Als we doorheen de verscheiden inhoud van de 41 artikels (deel I van het Verdrag) de rode
draad zoeken, dan kunnen we 4 àlgemene principes onderkennen4 :
1) het non-discriminatiebeginsel: alle rechten zijn van toepassing op alle kinderen,
zonder discriminatie van welke aard ook (ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst,
politieke overtuiging, nationaliteit, etnische ofmaatschappelijke afkomst,
welstand, handicap, geboorte);
2) het belang van het kind: dit is de leidraad bij elke beslissing die men i.V.m. kinderen
neemt;
3) het recht op leven en ontwikkeling;
4) het participatieprincipe, dat het kind het recht geeft om zijn mening te uiten;

De 41 artikels kunnen niet alleen gegroepeerd worden volgens de zojuist besproken
basisprincipes, maar ook volgens 3 types van rechten:
Protectie- of Beschenningsrechten : bescherming "tegen de boze buitenwereld", vb.
tegen uitbuiting, verwaarlozing, mishandeling...
Provisierechten of het recht op het Beschikbaar stellen van voorzlenmgen vb.
onderwijs, gezondheidszorg, hulpverlening ...
Men zou ook kunnen spreken over ontwikkelingsrechten: wat hebben kinderen nodig
om zich volledig te kunnen ontplooien?
Participatierechten of het recht op Betrokkenheid, vb. een eigen mening mogen
hebben, deze mogen uiten, deel mogen hebben aan beslissingen die hen aanbelangen.
Men zou ook kunnen spreken over het zelfbeschikkingsrecht van de jongere.

4

Deze algemene principes werden meteen ingeschreven in de deontologische code voor de CLB-medewerker.
Ze dienen richtinggevend te zijn in elk handelen van de CLB-medewerker (Zie-Nleuwsbrief TDS aug. 2002).
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Deze driedeling (volgens de 3 p's of de 3 B's) is in principe toepasbaar op elk levensdomein
van het kind: het gezin, de schoo~ de jeugdvereniging, de buurt, de gemeente...
Toegepast op de schoolJCLB zouden we de 3 soorten van "recht op" als volgt kunnen
omschrijven:

1) het kind heeft rechten OP onderwijs: dit is een toepassing van het provisierecht, waarbij elk
kind recht heeft op onderwijs, ook ondersteuning bij fin. problemen en sp~belen, info over
en begeleiding bij onderwijsloopbaan, info over CLB-aanbod, over rechten en plichten ...
2) het lcind heeft recht IN onderwijs: dit is een toepassing van de rechtspositie van de leerling
en van het participatierecht, waarbij elk kind recht heeft op vrije meningSuiti.'lg en iP.spraak:
(ideeënbus, leerlingenkrant, leerlingenraad... ) Tucht en discipline dienen verenigbaar te
zijn met menselijke waardigheid.
3) het kind krijgt rechten DOOR onderwijs: door het ontvangen van onderwijs krijgt elk kind
en
meer
zicht
op
zijn
rechten
meer
ontplooïngskansen (emancipatie)
_(kinderrechteneneducatie). Het respect voor kinderen wordt een cultuur, een klimaat.
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11.

De CLB-praktijk

Kinderrechtenimplementatiè heeft

e~n

nieuw kindbeeld tot gevolg:

Kinderrechten respecteren betekent meer dan in juridische tennen denken. Het wil ook zeggen
dat men de mening, het verhaal en de beleving van kinderen en jongeren met respect en
aandacht behandelt en ernstig neemt.
Dit betekent niet dat kinderen geen plichten zouden hebben of dat kinderen het voor het
zeggen krijgen. Voor gezinnen, scholen en leerlingbegeleiding gaat het om een eerlijke
dialoog met kinderen en jongeren en dit in een gelijkwaardige relatie.
Kinderen zijn niet langer "nog niet volwassen". Kinderen worden op zichzelf erkend: van
object worden zij subject. Ze zijn bekwaam om hun gedachten, menir..g en gevoelens te uiten.
De vraag naar "al of niet competent zijn" getuigt van weinig respect voor kinderen en hun
gevoelens.
Volwassenen moeten leren kijken vanuit het perspectief van kinderen en jongeren: hun
betekenisverlening, hun tempo, hun verwachtingen, ....
Voor het CLB worden kinderen en jongeren méér dan cliënten: het worden participanten.
Ook binnen het CLB-werk zijn kinderen en jongeren m.a.w. participanten die zinvolle
dingen te zeggen hebben. Door in dialoog te gaan met jongeren leren we iets over hun
beleving, over het effect van ons werk en hoe ze dit zelf ervaren.

.d$We menen te mogen stellen dat de architecten van het CLB-decreet het
Kinderrechtenverdrag aandachtig gelezen en goed begrepen hebben: de regelgeving voor
courante CLB-acties houdt zowel in baar algemene bewoordingen (basisartikels van het
CLB-decreet) als in concrete richtlijnen (Uitvoeringsbesluiten) rekening met de
basisideeën van het Verdrag.

We beperken ons hier tot een S-tal artikels uit het CLB-decreet:
ArtikelS

"De centra hebben als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van
leerlingen... Hierdoor wordt bij de leerlingen de basis gelegd van alle leren
de competenties kunnen venverven ... die de grondslag vormen
zodat ze
voor een voortdurende ontwikkeling en maatschappelijke participatie"
(Cf het 3e principe: het recht op leven en ontwikkeling en het 4 e
principe: het participatieprincipe)

Artikel 6

"Bij het vervullen van die opdracht stelt het centrum het belang van de
leerling centraal
(Cf. het 2e principe)
... werkt het centrum subsidiair ia. v. de school en de ouders...
(Cf. de Preambule: de primaire verantwoordelijkheid ligt bij het gezin)
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...heeft het centrum bijzondere aandacht voor bepaalde opdrachten in
bepaalde groepen en voor de leerlingen die door hun sociale achterstand
bedreigd worden in hun ontwikkeling en in hun leerproces ... "
(Cf. het 1e principe: het non-discriminatiebeginsel)
Artikel 7

"Het centrum maakt zijn werking -bekend '" Daarbij geeft het centrum ten·
minste informatie over de rechten en plichten van ouders, leerli1;7gen, de
school en het centrum"

Artikel 27

"Het centrum respecteert ten allen tijde de rechten van het kind, zoals
opgesomd in het Verdrag ... "
(Dit artikel verwijst ~aar het hele Verdrag. Dit betekent dat men binnen
de CLB-context met het geheel dient rekening te houden)

Artikel 28

"Als een school vraagt aan het centrum om een leerling te begeleiden, bepérkt
het centrum zich, onverminderd de toepassing van artikel 27, tot een aanbod
van begeleiding. Het centrum zet in dit geval de begeleiding slechts voort als
de leerling vanaf 14 jaar of de ouders van de leerling jonger dan 14 jaar
hiermee instemmen"

verdrag kan wel voor elk begeleidings- en hulpverleningswerk de nodige aandacht
vragen voor de bescherming van de belangen van het kind; het Verdrag kan anderzijds
niet dicteren hoe de hulpverlener zijn werk concreet moet aanpakken en uitvoeren. Vb.:
hoe omgaan met toestemmingen en weigeringen tot CLB-begeleiding? We stellen m.a.w.
vast dat het Verdrag een opsomming geeft van basisbeginse1en en -rechten. Verdere
regelgeving moet dan een en ander toepasbaar maken naar de concrete praktijk.

DJS Het

Kinderrechten kunnen ook geen vrijgeleide geven voor wat we zouden willen omschrijven
als alle mogelijke acties in het belang van het kind. Kinderen hebben immers ook plichten
op school, binnen hun gezin.. . Verder kunnen hun fundamentele rechten niet steeds ten
volle gewaarborgd worden door het CLB of de school. We opereren immers in een
pedagogisch en hulpverleningsmodel, waar we vaak geconfronteerd worden met zwakke
opvoedingsmogelijkheden, onvolmaakte dienstverlening (vb. in de prejustitiële sector).
Er zal dan ook steeds een zekere spanning blijven bestaan tussen "theorie" en "praktijk".

We illustreren dit aan de hand van een courant voorkomende situatie:

Gegeven:

kind in een problematische opvoedingssituatie: gescheiden ouders; moeder
heeft exclusief ouderlijk gezag (het vroegere hoederecht), is alcoholiste
kind is 12-13 jaar
moeder weigert CLB-tussenkomst

Wat kunnen we doen in de praktijk?
Vaststelling: het Verdrag is niet zomaar afdwingbaar: we kunnen niet zomaar
naar de rechtbank stappen en een uitspraak afdwingen in het belang van het
kind; we kwmen ook niet zomaar de weigering vanwege de moeder ongedaan
maken en toch gaan begeleiden.
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Wat doet de CLB-medewerker in dit soort situaties?
In overleg met het multidisciplinair team en eventueel met andere diensten:
I) de situatie problematiseren naar alle betrokken partijen; dit zou vb.
kunnen zijn: moeder, vader, oudere broer ofzus, partner van de
moeder, de school ...;
2) niet ophouden bij een éénmalig contact met de moeder maar blijven
signalen uitzenden naar haar;
3) bet kind zo goed mogelijk laten omringen door vrienden, de
vertrouwenspersoon op school ...
4) de situatie 'blijven opvolgen vanuit de cel Leerlingenbegeleiding
van de school;
Het CLB blijft m.a.w. zijn zorg uiten en treedt op als coach in deze
problematische situatie.
Als het CLB dit doet vanuit een verantwoording: de "filosofie" van o.a. het
Verdrag sterkt mij in mijn actie: ik weet wat ik doe en waarom ik dit do e; eLB
en school proberen op dezelfde manier na te denken over het probleem, bestaat
de kans dat er in deze situatie nog iets ten goede kan bewegen.

ID. Vraag en antwoord
1) V: Wie is onze eerste cliënt, bekeken door de bril van het IVRK (Internationaal Verdrag
voor de Rechten van het Kind)?
A: Volgens het eLB~decreet is de klant 'de leerling + de ouders + de school'. Dit is een
complexe definitie, die meteen omgezet wordt in een specifieke regelgeving i.V.m.
toestemming/weigering tot begeleiding, inzage van dossiergegevens ...
Volgens het IVRK zou de leerling in elk: geval de eerste klant moeten zijn. Dit wordt
trouwens bekrachtigd in de deontologische code, het mission statement, ..

2) V' Moeten we schrik hebben van de toenemende juridisering?

A: Eigenlijk zou de zorg voor de kwaliteit van het handelen moeten (kunnen) primeren
boven de jurisdictie en het zich voortdurend veilig stellen.
Vb.: indien ik iets wil/moet melden zou ik: me evenzeer moeten zorgen maken over de
vraag wat ik, na de melding, nog kan doen in deze begeleiding. Zorg en respect voor
de leerling en zijn situatie blijven ook dan nog onze opdracht.
Soms kan een strikte opstelling het verder handelen erg bemoeilijken.
En nee, men moet geen schrik hebben voor de toenemende juridisering, want er zijn zo
goed als geen veroordelingen gekend in de eLB-sector.
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3) V: Hoe moeten -we ons opstellen t.a.v. toestemmingenlweigeringen door jongeren> 14
jaar?
A: Wanneer een leerling> 14 jaar het CLB verbiedt om zijn ouders te contacteren (d.w.z.
dat hij zich verzet tegen hun recht op toegang tot zijn dossier), dan zou het eLB best de
afWeging maken wat ingaan, respectievelijk niet ingaan op dit verbod kan betekenen in
de verdere begeleiding. Als ik meen dat ik de ouders beter mee betrek, dan probeer ik
best eerst de leerling te overtuigen om terug te komen op zijn initiële houding.
Essentieel is dat, als het vertrouwen geschonden is, er in de begeleiding niet veel meer
mogelijk is.
Een verbod om anderen (ouders/school) erbij te betrekken betekent niet altijd een
ulallifest "nee!", maar is vaak: een uiting van angst ofnood aan veiligheid. Dit wordt best
besproken. Werken aan veiligheid maakt deel uit
het hulpverleningsproces.
De weigering van een leerling om in te gaan op een door school of ouders
aangevraagde begeleiding is ook vaak ingegeven door gevoelens van onveiligheid. We
moeten dan bespreken wat maakt dat de leerling er zich niet veiligbij voelt en hoe we
hieraan kunnen werken. "Overtuigen" werkt meestal niet.
We denken, vanuit óns perspectief, dat leerlingen afhaken omdat ze niet gemotiveerd
zijn. Maar kennen we wel hUn perspectief?

van

4) V: Kan het zomaar dat. t.g. v. een verbod om contact op te nemen met de ouders, de
"eerste opvoeder" buiten spel wordt gezet?
Cf artikel 5 van het IVRK: "de overheid eerbiedigt de rechten van de ouders ... "
A: Daar waar er nog voldoende bewegingsruimte is, is dit geen direct probleem.
14-18 jarigen: de ouders worden t.g.v. onze specifieke regelgeving geregeld juridisch
buiten spel gezet. Men zou hier kunnen spreken van een rechtsvacuüm.
Anderzijds liggen juist problemen van jongeren vaak bij hun ouders. Men kan dus best
aanvankel~jk dergelijk verbod eerbiedigen.
Ook tussen de CLB~ en de CBJ-wetgeving bestaat er een spanningsveld: in de CLBomgeving kan een 16-jarige vragen om zijn ouders'niet te betrekken; in de CBJomgeving moeten de ouders op de hoogte gebracht worden zolang de jongere geen 18
IS.

5) V: Hoe moeten we ons opstellen tegenover weigeringen om ouders te betrekken door
leerlingen < 14 jaar?
A: Deze mogelijkheid is eigenlijk niet voorzien in onze regelgeving.

Het CLB kan best minstens aan de ouders meedelen dat een begeleiding werd gestart.
Verder dient de eLB~m.edewerkerin eer en geweten af te wegen wat, wanneer en hoe
hij iets aan de ouders meedeelt.
Ook hier weer: als het vertrouwen is geschonden, is er vaak niet veel meer mogelijk in
de begeleiding.
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6) V: Hoe ziet een CLB-folder er best inhoudelijk uit, bekeken door de bril van het IVRK. ?
A: De folder kan een mooie illustratie zijn van het belang van een pro-actieve opstelling en
van de toepassing van het participatiebeginsel.
Het is belangrijk dat jongeren goed geïnformeerd zijn: wat is CLB? Wat doet het? Hoe
gaat het tewerk? Wie zijn dat? Geven zij informatie door? aan wie?
Daartoe:
- vermeldt hij het principe van het vrijwillig karakter van de normale dienstverlening;
- vermeldt hij het recht van kinderen om het CLB te contacteren;
- beschrijft hij de onafhankelijke en discrete werking;
- geeft hij voldoende uitleg over het aanbod;
- zegt hij iets over specifieke regelingen (vb. overdracht van MDD naar ander
centflllll. doorgeven van dossiergegevens aan derden... )
Het ware interessant te vernemen wat jongeren over deze folder denken, hierover met
hen in dialoog te treden.
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IV Conclusies

We zouden het IGnderrechtenverdrag kunnen afdoen als een ver-van-rnijn-bed-show: het
Verdrag is immers een document dat werd ondertekend op het niveau van de Verenigde
Naties. Er is dan in de teksten ook nergens sprake van inbreuken door rechtspersonen, laat
staan individuele burgers.
De kwestie ligt vb. duidelijk anders als het gaat over de toepassing van de regelgeving inzake
de privacy of het beroepsgeheim. Hier werden :meteen welomschreven gedragsregels en zelfs
specifieke procedures voorzien. Er is hier bovendien ook sprake van mogelijke inbreuken
door rechtspersonen (inrichtend bestuur, werkgever) of de individuele beroepsbeoefenaar
(CLB-medewerker).
Het IVRK is o.i omwille van andere, maar daarom niet minder belangrijke, redenen
afdwingbaar: het gaat om zo'n universele, fundamentele, comprehensieve (alle rechten zijn
even belangrijk en samenhangend) rechten en beginselen dat de hulpverlener minstens de
morele plicht heeft dit ideeëngoed in te schrijven in zijn beroepsdeontologie. Het bepaalt zijn
basishouding, van waaruit hij zich een oordeel vormt over de vragen en probleemsituaties
waarmee hij geconfronteerd wordt bij de uitvoering van zijn (CLB-)opdracht. Het is m.a.w.
geen vrijblijvende denkoefening.
Het Verdrag zal - dat weten we intussen - geen pasklare oplossingen bieden, maar het zal
richtinggevend zijn voor de beslissingen en het verder handelen van de hulpverlener. Het
Verdrag verschaft hem immers een gewijzigd kindbeeld - niet meer: ik ben nog niet
volwassen, maar wel: ik ben nu al een volwaardig persoon - , waardoor elke volwassene, dus
ook de CLB'er uitgenodigd wordt permanent aan zelfevaluatie te doen

Laten we ten slotte nogmaals artikel 27 van ons decreet vermelden, waar de CLB-medewerker
onomwonden wordt gewezen op een correcte opstelling dienHangaande:

"Het centrum respecteert te allen tijde de rechten van het kind, zoals opgesomd in het
Verdrag inzake de Rechten van het Kind, ondertekend te New York op 20 november
1989 en goedgekeurd by' het instemmingsdecreet van 15 mei 1991
H.

Namens de werkgroep en CAJO,

Mieke Kesters
Joban Vanderbrugghen
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Aanbevolen literatuur en andere bronnen

en Onderwijs, een driedubbele opdracht: recht op, in en door onderwijs.
Ministerie Vlaamse Gemeenschap, dep. Onderwijs, 1999.
.l!16Kinderrechtengids (Commentaren - Regelgeving - Rechtspraak: - Nuttige infonnatie).
Centra voor de rechten van het kînd, Gent.
.áS'Mieke Kesters: Kinderrechten en CLB, directiedag VCLB, 26/11/2001
~De juridische positie van de minderjarige in de praktijk. Kinderrechtswinkels, UGA,
2002.
..m-www.kinderrechteneducatîe.be : interessante website, die een overzicht geeft van
educatief materiaal inzake kinderrechten.
~De
officiéle tekst van het Kinderrechtenverdrag
(te
downloaden VIa
www.kinderrechten.be -> documenten -> ... ).

.d5 Kmderrechten

Uit; Welwijs, jaargang 9 TIr 4:
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KINDERRECHTEN ... iedereen wint!
Het is nog een kind, dus doen we er goed aan naar hem te luisteren. (Welwijs 9.4)

KINDERRECHTEN: een JURIDISCHE zaak, maar vooral een ATTITUDE en een
HANDELINGSPERSPECTIEF
Waarom deze tekst?

We hebben een aantal centra mogen begeleiden inzake implementatie van
Kinderrechten. Er waren vragen naar de betekenis en integratie van Kinderrechten in
de algemene werking van het CLB~ in het individueel begeleidingswerk, in
kwaliteitszorg, in de besprekingen van de bijzondere bepalingen, in de gehanteerde
methodieken, in de voorbereiding of opvolging van de inspectie CLB, het decreet
rechtspositie van de minderjarige in de IJH dat voor de deur staat, enz.
, Deze tekst is een korte weergave van de inhouden die via actieve werkvormen aan bod
kwamen. Andere centra vinden in deze tekst allicht ook inspiratie.
De tekst is een uitnodiging om kinderrechten binnen het CLB-werk vooral te zien als
een attitude en een handelingsperspectief. Het gaat dus verder dan juridische
vernieuwingen.
Er zijn twee bijlagen achter in de tekst opgenomen:
Bijlage 1: Aandachtspunten ter voorbereiding van de inspectie en doorlichting door de
inspectie CLB.
Bijlage 2: Documenta"tie Kinderrechten en VCLB
Inspraak geven aan kinderen en jongeren?

Inspraak geven aan kinderen van het basisonderwijs is Uschattig". Zij mogen
bijvoorbeeld een tekening maken over hoe zij de speelplaats heringericht willen zien.
Kinderen en jongeren hebben iets te vertellen, niet uit schattigheid, maar omdat ze
het recht hebben hun zeg te doen over bijv. de speelplaats, omdat hen dat
aanbelangt. Er dient gepast rekening gehouden te worden met hun mening, hun
gevoelens, wensen en verwachtingen.

Inspraak geven aan tieners en adolescenten - daar zijn we misschien wat bang voor.
"Rechten van tieners OK, en hun plichten dan?" "Gaan kinderen nu helemaal de baas
zijn?"
Het begrip Kinderrechten veroorzaakt onrust, boezemt soms angst in. Heeft het te
maken met een generatiestrijd die er altijd zal blijven of ook met de negatieve
beeldvorming over jongeren? Het zijn immers vooral de "probleemjongeren" die in de
aandacht, in de media komen en waar ook wij in ons werk meestal mee te maken
hebben.
Kinderrechten respecteren, een wettelijke opdracht
Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (1998) als basis

IVRK:
Art
Art
Art
Art

3:
12:
13:
18:

Het belang van het kind staat centraal
De mening van het kind telt
Vrije meningsuiting en inforecht
Ouders als eerste opvoedingsverantwoordelijke

Het CLB-decreet verwijst in verschillende artikels naar kinderrechten.
Art 5:

Art 6:
Art 7:
Art 27:
Art 28:

welbevinden van kinderen en jongeren, nu en straks
BasÎscompetenties
geven
voor
maatschappelijke
participatie
(emancipatie).
- Plaats În de school, in de consulten, in de gezinnen? .. Belang van het kind centraal: gedifferentieerd aanbod doen en
vraaggestuurd werken
Informatie over rechten en plichten
Respect voor het IVRK Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten
van het Kind.
Toestemming tot begeleiding vanaf 14 jaar

De CLB-inspectie vraagt in twee resultaatsgebieden naar de implementatie van de
Kinderrechten in het CLB-werk:
• Resultaatsgebied 16: Interne communicatie en voorbereiding over IVRK
(Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind)
Resultaatsgebied 17: Integratie van het IVRK În de dagelijkse werking
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De aandachtspunten die we eerder formuleerden ter voorbereiding van de
doo~licnting door de inspectie CLB, lees je in bijlage 1 van deze tekst.

Het Decreet Rechtspositie van Minderjarigen in de Integrale Jeugdhulp (1 juli
2006) -geeft een eigen statuut en specifieke rechten aan de minderjarige in de IJH.
Het betreft:
Art
Art
Art
Art

4:
Bekwaamheid van de minderjarige.
5:
Belang van de minderjarige
8, 9,10: Recht op instemming, informatie en duidelijke communicatie
16,17 en 18: Recht op înspraak en participatie

Art 24:
Art 25:
Art 27,28:

Recnten met betrekking tot het dossier
Recnt op bijstand
Recnt op privacy
Recnt op een menswaardige behandeling

(werkmap MAan de slag met het decreet rechtspositie van de minderjarige in de IJW uitg. Dep.WVC)

Ook in ons burgelijk wetboek is er sprake van wederzijds respect tussen ouders en
kinderen. In onze grondwet staan de Rechten van minderjarigen op bescherming van
hun geestelijke, fysieke, morele en seksuele integriteit verankerd. In onze strafwet
stellen we een verstrenging van de bepalingen inzake slagen en verwondingen vast,
tussen volwassenen, maar ook binnen opvoedings- en gezagsrelaties.
Kinderrechten zijn doorheen de maatschappelijke evolutie het logische gevolg van
mensenrechten. Er zijn parallellen te trekken tussen de evolutie naar kinderrechten
en de emancipatiestrijd van de arbeidersbeweging, de vrouwenbeweging, de
derdewereldbeweging. Kinderrechten betreft elke sector: welzijn, onderwijs,
gezondheidszorg, ruimtelijke ordening, jeugdwerk, economie ... Ook alle niveaus:
federaal, regi.onaal, op niveau van de gemeente, buurt, school, gezin, CLB.
In de hiërarchie van de wetgevingen staan Internationale Verdragen zoals het IVRK
bovenaan! Zij staan dus boven de federale wetten en de decreten van de
gemeenschappen.
Het IVRK: niet enkel een juridische zaak maar een bril, een attitude.
Tot 1989 sprak men van een Verklaring van Rechten van het Kind - het betrof slechts
een morele verbintenis. Vanaf november '89 is deze verklaring unaniem door 191
landen, waaronder België, geratificeerd. ( Uitgezonderd Somalië en de USA).
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Vanaf dan spreken we van "Verdrag inzake de Rechten van het Kind", het IVRK.
Sindsdien is het IVRK juridisch bindend! Kinderrechten moeten altijd nageleefd
worden, net zoals het verkeersreglement zegt dat we" in ons land steeds moeten
rechts rijden, ook op sluikwegen!
Het IVRK geeft de uitdrukkelijke erkenning van de menselijke gelijkwaardigheid van
kinderen. En, kinderleeftijd betekent van 0 tot 18 jaar.
Het gaat dus om een wereldwijd contract met alle kinderen en jongeren.
Kinderen en jongeren zelf zijn nog maar weinig op de hoogte van kinderrechten. Ook
ouders (en leerkrachten?) weten nog onvoldoende over bijvoorbeeld hun recht op hulp
en over hoe deze hulp georganiseerd is: interne-externe leerlingenbegeleiding,
netwerken met welzijn, gezondheid. Ook over de betekenis van het recht op volledige
en objectieve informatie, over het recht om hulp te weigeren en andere _hulp te
vragen is er nog onduidelijkheid. (Luisterdag VCLB Vormingscentrum oktober 04).
In deze ontwikkeling dient onderwijs en CLB proactief te werken in plaats van
reactief. Kinderrechten "voorleven" betekent een cultuur beleven van respect voor
kinderen. Het betekent een organisatie ontwikkelen, een werking uitbouwen en
methodieken hanteren die vertrekken vanuit de "agenda" van kinderen en jongeren en
die onafgebroken oog hebben voor het gezichtspunt van kinderen en jongeren.

Wat zijn deze kinderrechten? Wat is het IVRK?
De artikels van het IVRK kunnen we onderbrengen
protectierechten en participatierechten ( 3 P's).
•

•

•

in

provisierechten,

Provisie, voorzieningen: informatie over en toegang tot voorzieningen.
Wat hebben kinderen nodig om zich volledig te ontplooien? Het raakvlak met
het eLB betreft het recht op gezondheidszorg, onderwijs en toegang tot
passende informatie en hulp.
Protectie: recht op bescherming en recht op bescherming van de rechten van
kinderen. Bescherming tegen alle vormen van mishandeling, verwaarlozing (ook
emotionele mishandeling en verwaarlozing!) en uitbuiting, onmenselijke
behandeling of buitenmaatse bestraffing.
Participatie: het belangrijkste en meest vernieuwende van het IVRK ligt in de
erkenning van een aantal zelfbeschikkingsrechten voor kinderen.
Dit heeft een belangrijk effect op ons kindbeeld: hoe kijken wij naar kinderen,
hoe denken wij over kinderen en hoe werken wij met kinderen?
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Kinderen zijn niet langer "nog niet volwassen", "nog niet volledig", zijn niet meer
toekomstig volwassen maar momenteel bekwaam om hun gedachten, mening,
kijkt (eventueel via gedrag) te uiten. Kinderen worden op zichzelf erkend en
niet meer als toekomstige volwassenen. Participatie is er niet als oefening voor
later, maar als hier en nu van wezenlijk belang, in alle beslissingen die hun eigen
leven en leefsituatie aangaan. Dus ook op school, ook in het CLB-werk.

Kenmerken van het IVRK
Het IVRK is mondiaal goedgekeurd en internationaal geratificeerd.
Het is juridisch bindend, dus afdwingbaar en daardoor meer dan een optie of een
leuke oefening.
Het is comprenensief: alle opgesomde rechten zijn even belangrijk en horen samen:
toegang hebben tot, be!:ichermen tegen én laten participeren.

Over welke rechten gaat het?
Algemene rechten als minderjarige:
Het recht om iemand te zijn: het recht op leven, op ontwikkeling en identiteit.
Het recht op een eigen mening
Her recht op informatie
Het recht op privacy
Het recht op een goed leven
Kinderrechten in het dagelijks leven:
Het recht op spel, rust en cultuur
Het recht op onderwijs
Het recht op een gezin
Het recht op gezondheidszorg
Het
Het
Het
Het
Het

reent
recht
recht
recht
recht

op bescherming:
op bescherming tegen geweld
op bescherming tegen drugsmisbruik
tegen ontvoering naar het buitenland
op bescherming tegen kinderarbeid

Speciale beschermrechten voor kwetsbare minderjarigen:
Kinderen met een handicap
Kinderen die slachtoffer zijn van geweld
. Kinderen die tot een minderheid behoren
Kinderen die vluchteling zijn
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Kinderen die een misdrijf pleegden
Kindsoldaten
(Wblft?! KJnderrech tswinkel en Kinderrech tencommissariaat)

Kinderrechten en CLB?
De werking van het CLB raakt heel wat kinderr.echten: bijvoorbeeld recht op
onderwijs, recht op gezondheidszorg, recht op bescherming tegen geweld, tegen
drugsmisbruik, beschermrechten voor kinderen met een handicap, kinderen die
slachtoffer zijn van geweld, die tot een minderheid behoren, die vluchteling zijn, een
misdrijf pleegden...

Het IVRK vraagt om het elB-werk door de bril VQn al deze kinderrechten te
bekijken.

Bijvoorbeeld:
Kinderrechten en onderwijs: recht op, in en door onderwijs, elB
Recht op onderwijs en CLB: Alle jongeren moeten kansen krijgen op onderwijs, CLB, en
geïnformeerd zijn over onderwijs, CLB: wie, wat, waar, wanneer en hoe?
Recht in onderwijs, CLB: Dit betreft de rechtspositie van minderjarigen en de
participatie binnen de school en binnen het ClB-werk. Welke betekenis krijgt de
toelating van jongeren boven de 14 jaar (12 jaar). In hoeverre is er sprake van een
participatieve structuur van de school, het CLB? Hoe verhoudt zich het recht op
informatie en hulp voor het kind verSuS het inzagerecht van ouders en het
'informatierecht' van de school?
Recht door onderwijs,CLB: Kinderen emanciperen, komen tot hun recht, door hen
respect, zorg en duidelijkheid voor te leven. Een eerste stap daarvoor is ,
kinderrechten-educatie voor volwassenen, leerkrachten, CLB-medewerkers, ouders,
kinderen en jongeren. Kinderrechteneducatie integreren we ook in het projectwerk op
school, in de individuele leerlingenbegeleiding door de school en door het eLB.

Kinderrechten, niets nieuws onder de zon?
Kinderrechtenimplementatie is geen losstaande opdracht.
Het zit verweven in al onze activiteiten. We hoeven dus niets nieuws te doen?
Kinderen en jongeren besef van invloed geven, greep geven is echter niet
vanzelfsprekend.
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Dat participatie een kernbegrip is, weten we ook al langer uit onderzoeken naar
effectiviteit van preventieprogramma's. Over welke preventie het ook gaat: preventie
van stress, preventie van gedrags- en opvoedingsproblemen, drugspreventie, preventie
van seksueel risicogedrag, agressief gedrag enz., participatieve programma's hebben
een veel betere kans op slagen.

Hoe dan?
Het gaat om respect voor het perspectief, het gezichtspunt van het kind, de jongere.
Het gaat om empathie, stilstaan bij hun betekenisgeving, hun interpretatie van het
gegeven, van de situatie, van het probleem, van hun verwachtingen, met respect voor
hun tempo.
Voorbeeld van verschillende gezichtspunten en verschillende verwachtingen op
dezelfde situatie. Het kan om gelijk welke situatie of vraag gaan van gelijk welk
begeleîdingsdomein of gelijk welke doelgroep.

Kinderrechten respecteren vraagt dus de beleving van kinderen en jongeren
voldoende te betrekken van in het begin (en vooraf) van al onze acties, onze
begeleiding.
Het vraagt ook de betekenis en verwachtingen van hén duidelijk te bevragen aan
ouders, leerkrachten, interne begeleiders en zoveel mogelijk aan het kind zelf.
We letten daarbij op een respectvol en aangepast taalgebruik: verstaanbaar. geen
verkleuteren, geen (ver)oordelen of etiketteren.
Recht doen aan kinderen betekent op inhoudsniveau rekening houden met kinderen
maar ook op relatieniveau, het niveau van de beleving.
We weten dat kinderen en jongeren spreken met taal, maar ook met gedrag, met
lichaamstaal en met symbolen.
We weten dat: het kind Uvergeten", over het hoofd van het kind heen werken, het
kind in loyaliteitsconflict brengen, het kind laten getUige zijn van (ook emotioneel en
verbaal geweld), elk onrecht dat gebeurt ten aanzien van het kind, wel degelijk
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schadelijk zijn voor de ontwikkeling van een gezond zelfbeeld en voor de ontwikkeling
van het kind zelf.
De kinderen de baas? .

Afspraken maken, grenzen stellen aan kinderen en jongeren en duidelijkheid geven aan
kinderen is de plicht van de volwassen opvoeders.
In de opvoeding en begeleiding zijn kinderen en jongeren onze actieve partners.
Wij, volwassenen blijven verantwoordelijk voor de gang van zaken.
Het gaat niet om kinderen hun zin te geven of kinderen de baas te laten zijn.
Dat doet kinderen trouwens onrecht aan. Verwenning is een vorm van verwaarlozing.
Het kind krijgt dan nÎet waar het recht op heeft, namelijk leren wat kan en niet kan.
Elk kind heeft wel zijn mening waarwe gepast mee moeten omgaan, waarover we in
dialoog gaan. Het opvoedings- en begeleidingsmodel dat aan iedereen het meest
kansen biedt, is het onderhandelingsmodel, het wij-model of het veerkrachtmodel.
Het participatiecontinuüm :

Er zijn verschillende participatieniveaus. Afhankelijk van het soort actie, begeleiding,
onderwerp en van de doelgroep zal er gekozen worden voor een bepaald
participatieniveau.
Er kunnen vanzelfsprekend verschillende acties tegelijkertijd op een verschillend
participatieniveau ondernomen worden.

Continuüm:
Kinderen en jongeren worden geïnformeerd over beslissingen die boven hen genomen
worden.
Kinderen en jongeren worden gevraagd naar advies in verband met een beslissing die
boven hen genomen wordt.
Kinderen en jongeren mogen mee met de initiatiefnemers beslissingen treffen.
Kinderen en jongeren worden gevraagd om mee initiatieven te nemen, mee te
overleggen en gezamenlijk beslissingen te nemen.
Kinderen en jongeren mogen zelf initiatieven nemen, zelf overleggen, zelf beslissingen
nemen en uitvoeren.
Alle kinderen competent?

KWij weten toch wel als volwassene wat het beste voor de kinderen is?"
Het gaat ook niet over competenties bijbrengen voor later.
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Het al of niet competent zijn van kinderen heeft niets te maken met respect
opbrengen voor kinderen: voor hun verhaal, hun angst, hun onzekerheid, blijdschap,
twijfels, hoöp, verwachtingen....Trouwens, ook jonge kinderen en kinderen in het
buitengewoon onderwijS beschikken over heel wat competenties.
We doen dat al allemaal!
Er gebeurt al heel wat: we respecteren onze werkingsprincipes, we hebben de
deontologische code, kwaliteitszorg, overlegstructuren, bevragingen van leerlingen,
informatieflyers, -folders en -brochurs over het CLB - op maat van kinderen en
jongeren, een CLB- website. kindvriendelijke vragenlijsten, bevragingen i.V.m.
cliënttevredenheid yan leerlingen, ouders en scholen, klachtenprocedures, ""' een
CAJO dossier kinderrechten... een kinderrechtenposter in de wachtkamer... lectuur
over kinderrechten in onze bibliotheek.

Het IVRK, een handelingsperspectief
Het toezicht op de naleving van het IVK is toezi,cht op onszelf.
Het gaat om juridische zaken maar vooral om een handelingsperspectief.
rVK -implementatie gaat over ons zelf, onze eigen attitude tov kinderen en jongeren
in al onze acties. Welke communicatie geven wij als voorbeeld aan kinderen? Welk
gedrag leven wij, volwassenen, voor aan kinderen en jongeren?
Kinderen en jongeren krijgen maar kansen om te "groeien" als we minstens vertrekken
van zorg en respect voor hun referentiekader, positie en beleving.

Dit overslaan wordt "slaan".
Kinderen en jongeren, net als volwassenen, moeten kansen krijgen om te groeien, te _
emanciperen, meer besef van invloed krijgen, waardoor ze weer meer greep krijgen op
het gebeuren, op de situatie, op het probleem.
Wij, opvoeders en begeleiders, krijgen van kinderen heel veel kansen om te leren.
Mieke Kesters, VCLB Vormingscentrum, 1 juni 2006
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Bijlage 1: Aandachtspunten ter voorbereiding van de inspectie en doorlichting door
de inspectie CLB.

VCLB V
·
trum
ormlngscen

vtl~-WN;omLV4W
Anatofe·Francestraat 119

1030 Schaarbeek
Tel 022400755
E-mail: nascholing@vclb-koepel.be.begeleiding@vclb-koepel.be
Project Relaties en Seksualîteit, Kindermishandeling, Kinderrechten, Juridisch-deontologische
Vragen
mieke. kesters@vclb-koepel.be

KINDERRECHTEN en VeLB:
De CLB-inspectie en Kinderrechten:
De ClB-inspectie heeft voor haar visitatie 18 resultaatsgebieden geformu leerd waarover
de centra zullen bevraagd worden bij de visitatie door de inspectie.
De VClB-Koepel en het Vormingscentrum formuleerden aandachtspunten voor de
voorbereiding van de centra op deze visitatie. Deze voorlopige documenten werden
besproken op de directievergadering van 29 november 2005 op VCLB. Zie nota:
"Aandachtspunten ter voorbereiding van de doorlichting door inspectie elS"
Twee van de 18 resultaatsgebieden betreffen de visitatie van de ClS-lnspectie inzake het
waarderingsdomein Kinderrechten:
We geven hier enkele aandachtspunten.

Werden er acties ondernomen om het personeel te infonneren over en te sensibiliseren voor het
respecteren van de rechten van het kind?
Groeiden er afspraken en werden er praktische maatregelen getroffen zodat het toepassen van deze
regelgeving concreet VOnD krijgt en evalueerbaar wordt?
Biedt het centrum ondersteuning aan het personeel en/of maakt men actief gebruik van door derden
aangeleverde hulpmiddelen?
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REGELGEVING

Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, IVRK:
www.wvc.vlaanderen.belkinderrechtenJîndex/htm

Uitgangspunten van het IVRK:
non-discriminatiebeginsel
belang van het kind:
recht op leven en ontwikkeling
participatieprincipe

Het /VRK en zijn betekenis voor de toepassing in de CLB's:
Uit de preambule van het IVRK:"volledige ontplooiing van àlle kinderen (0-18 jaar)"
Specifieke artikelen:
Art 3 belang van het kind (0-18 jaar) staat centraal ("Gezonde" kindgerichte reflex: ieders belang
bekijken, maar zeker het belang van het kind blijven prioritair stellen)
Art 12 De mening van het kind telt (Wat doen we om passend belang te hechten aan het verhaal. de
vraag, de situatie, de beleving van het kind. ( dit betekent niet: -het kind zijn zin geven))
Art 13 Recht op vrije meningsuiting en informatierecht (Mogen kinderen hun verhaal doen, krijgen zij
informatie over procedures, afspraken? Kunnen kinderen terecht voor volledige en objectieve
informatie over allerlei onderwerpen die hen aanbelangen? (inzake studierichtingen, ... ook
inzake relaties en seksualiteit bijv.))
Art 14 Recht op vrijheid van godsdienst en geweten
Art 16 Recht op privacy (Waaruit blijkt dat het centrum acties onderneemt om zijn medewerkers te
informeren over: zorgvuldig omgaan met informatie van en over kinderen en hun situatie, hun
dossier, informatie aan kinderen en jongeren over hoe er met informatie wordt omgegaan binnen het CLB, met ouders, met leerkrachten, met de interne leerlingenbegeleiding, met andere
hulpverleners, met andere instanties (politie...). Zie ook resultaatsgebied 3 en 6)
Art 18 Ouders, leerkrachten zijn eerste opvoedingsverantwoordelijken (maar moeten binnen hun
opvoeding het IVRK respecteren)
Art 19 Recht op bescherming tegen geweld (Waaruit blijkt dat de medewerkers informatie hebben en
kunnen geven over alle vormen van kindermishandeling en vermoedens en verhalen kunnen
opnemen voor begeleiding signalering ofverwijzing?)
Art 24 Recht op gezondheidszorg
Art 28, 29: Recht op onderwijs:
- recht op onderwijs voor alle kinderen, zodat niemand uit de boot valt
~ recht in onderwijs: bescherming en participatie in het CLB~werk, op school, in het gezin
- rechten door onderwijs: emancipatie
Art 31 Recht op vrije tijd en ontspanning

Linken tussen het IVRK en het Decreet CLB:
art S.

Welbevinden nu en straks
Basiscompetenties voor maatschappelijke participatie

art 6.

Belang van de leerling centraal
Vraaggestuurde werking

art 7.

Informatie over rechten en plichten
Hoe kunnen we aangeven dat we kinderen en jongeren en hun ouders informeren over het CLB
en over Kinderrechten?

art 27. Respect voor de Rechten van het Kind
Kunnen we aangeven dat we de "gezonde" kindgerichte reflex hanteren: bij elke actie nagaan
wat het "helpend en ondersteunend" effect daarvan is voor het kind?
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art 28. Toestemming tot begeleiding door de ouder of de jongere vanaf 14 jaar

Linken tussen het IVRK en de deontologische code CLB:
ÁA.1IIDACHTSPUNTEN

Beschikt het centrum over informatie m.b.t. het IVRK, het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van
het Kind (20 november 1989)?
Waaruit blijkt dat het centrum over deze informatie beschikt? (bijv.bibliotheek)
Kan je als centrum aantonen dat je hierrond gewerkt hebt? (verslagen van personeelsvergaderingen,
teamvergaderingen, nascholingen, intervisie, implementatiedagen, informatie, stappenplannen,
samenwerkingsprotocollen, ...)
Welke initiatieven zijn er genomen om bovenstaande informatie te verzamelen of aan genoemde
nascholingen of intervisiesessies deel te nemen? (vormingsplanl ?)
Bruikbaar materiaal is onder andere;
de tekst van het IVRK, de Deontologische Code van de CLB's, de Mission Statement, de presentatie over
Kinderrechten (VCLB~directiedag 26/1 1/2001). Cajo-dossier Kinderrechten (mei 2003), Cajo-dossier
Beroepsgeheim Guni 2005) , Cajo-dossier Bescherming en communicatie van gegevens (november 2002),
Cajo-dossier Echtscheiding en nieuw samengestelde gezinnen (oktober 2002).
Documentatie (teksten en presentaties) van de Nascholing Juridische en Deontologische Aspecten van
Leerlingenbegeleiding en de intervisiesessies, neerslag van nascholingen of begeleidingsinitiatieven waarin
aandacht is voor Kinderrechten, ...
Beschikken we over bijv. posters, affiches, folders, flyers, documenten en dossiers van o.m. bet
Kinderrochtencommissariaat, van de Kinderrechtswinkels, Kinder- en Jongerentelefoon ... artikels,
tijdschriften, adressen, telefoonnummers, websites, inzake Kinderrechten?
Kennen we eventueel materialen uit de "Kinderrechtenkoffer"?
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A.::'<., ..

Blijkt uit acties, infannatieverstrekking enJof de concretisering van afspraken dat men respect voor
kinderrechten vertaalt naar de dagelijkse CLB-praktijk (toegang tot informatie en begeleiding, recht
op een eigen mening en op inspraak, hulp bij doorverWijzing, .. .) en naar de praktische samenwerking
met de school (informatie-uitwisseling, .. .)?
Blijkt uit de externe communicatie van het CLB ten aanzien van ouders en leerlingen dat men voldoet
aan de informatieplicht, voortvloeiend uit de wet op de privacy? Werden ook de jongeren zelf op de
hoo te ebracht van hun recht 0 infonnatie m.b.t. de over hen verzamelde ersoons e evens?

Een belangrijk instrument dat helpt om het IVRK te implementeren is de Deontologische Code van de
CLB's. Deze steunt immers sterk op het IVRK maar ook op o.m. de Mission Statement.
Uit welke initiatieven ( info's, personeelsvergadering, teamoverleg, stappenplannen, briefing,
maatregelen... ) blijkt dat het CLB de deontologische code respecteert en integreert in het handelen?
Waaruit blijkt dat het Centrum kennis heeft met de wetgeving inzake beroepsgeheim en
privacywetgeving, en met de betekenis hiervan voor het handelen van de medewerkers?

de

Belangrijke informatie voor de volgende punten vindje in het Cajo-dossier "Beroepsgeheim" (jwli 2005)
en het Cajo-dossier "Bescherming en communicatie van gegevens" (november 2002) en in documentatie van
nascholingen en begeleidingen in dit verband.

Kan je aangeven dat het centrum tegemoet komt aan het informatierecht van ouders, zonder de
vertrouwensrelatie met de leerling en zonder diens recht op privacy in het gedrang te brengen?
Zijn leerlingen, ouders, scholen hiervan op de hoogte gebracht via folders, brieven.. _ ?
Kanje aangeven dat het centrum discreet omgaat met leerlingengegevens binnen het centrum?
Zijn hierover afspraken gemaakt op personeelsvergaderingen bijv.?

Kan je aangeven dat het Centrum zorgvuldig omspringt met informatie-uitwisseling met de school en dat
hierbij rekening gehouden wordt met de regels van beroepsgeheim en de prlvacyregels?
Zijn hierover gesprekken en afspraken met de scholen gemaakt (bijzondere bepalingen!!)? Is dit
bekendgemaakt? Is omschreven wat men bedoelt met "relevante"gegevens?
Kan je aangeven dat het centrum zorgvuldig omspringt met informatie-uitwisseling met andere
hulpverleners en diensten, rekening houdend met de regels van beroepsgeheim en de privacyrege1s?
Zijn er protocollen, afspraken over samenwerking met andere welzijns- en gezondheidsdiensten? Beperkt
men zich tot ''need to know" in plaats van "nice to know"? Houdt men op "rondetafeloverleg" met
verschillende participanten rekening met het feit dat niet iedereen rond de tafel als hulpverlener over
beroepsgeheim beschikt?
Is men op de hoogte van duidelijke richtlijnen wat betreft informatie-uitwisseling met externen (bijv
politie, advocaten)?
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Hoe werken we aan een lage drempel voor kinderen en jongeren? Wat doen we aan info bekendmaking
over het CLB, het consult, het gesprek, wie die CLB'er is, wat het CLB doet? Geven we duiding over hoe er
met infonnatie van de leerling omgegaan wordt?
Worden er extra inspanningen geleverd om kinderen en jongeren toegang te geven tot informatie en
begeleiding?
Informeert het centrum de jongeren over de manier waarop er (persoons- en andere) informatie
verzameld wordt en wat er met die informatie gebeurt? Jongeren hebben immers zelf recht op informatie
over de manier waarop er informatie verzameld wordt, MD dossier gemaakt wordt. (Wat gebeurt met die
informatie? Aan wie geeft het CLB al of niet informatie hierover door? Met wie- bespreekt CLB wat?
Wanneer gaat welke info naar de ouders, de leerkracht, de Zoco, de klassenraad, andere hulpverlening,
andere instanties? Waarover kunnen kinderen en jongeren op het CLB (en CLB in de school) terecht? ...)
Laat brieven, vragenlijsten, folders, eventueel verslagen zien waaruit dit blijkt.
Informeert het centrum de ouders over de manier waarop er informatie verzameld wordt en wat er met die
informatie gebeurt?
Laat brieven, vragenlijsten folders, eventueel verslagen zien waaruit dit blijkt.
Kan je aangeven dat er in het begeleidingswerk systematisch voldoende geluisterd en rekening gehouden
wordt met het kindperspectief: de beleving, de vragen, het tempo, de gevoelens, de situatie van
minderjarigen. Blijft dit kindperspectief ook voldoende in beeld als we overleggen met ouders, met de
school, met anderen?
Kinderrechtenimplementatie betekent partnerschap aangaan met kinderen en jongeren, betekent dialoog
aangaan met hen (individueel en in groep, school).
Kinderen en jongeren zijn hier en nu bekwaam om over hun situatie en hun beleving ervan betekenisvolle
dingen te zeggen. Ze hebben het recht dat daar gepast rekening mee gehouden wordt.
Vindje dit terug op schema's ofin qfspraken voor bijv. MD overleg, zijn er afspraken hierover injunctie van
overleg met ouders, school, andere hulpverleners, ... ?
Interactieve werkvormen komen veel m~lijker tegemoet aan het dialoogmodel.
Uit alle CLB-domein- en doelgroepwerking kan je voorbeelden halen van actieve werkvormen die de
betrokkenheid en inbreng van kinderen verhogen.
Komt bijvoorbeeld in MD overleg telkens de vraag terug "wat kan ik (en CLB-team als hulpverleners) hier
en nu doen voor het kind, om te helpen?·"
Welke en wiens belangen spelen en hoe wordt er prioriteit gegeven aan belangen? Hoe wordt met de
hierarchie van rechtsregels omgegaan: kinderrechten ten aanzien van het informatierecht van ouders en infouitwisseling met scholen?
Als we spreken over Kinderrechten is participatie altijd een kernbegrip.
Kunnen we aangeven dat we ernaar streven om in al ons werk en in ome overlegstructuren minderjarigen
"greep", invloed te geven op het gebeuren? Kunnen we aangeven dat het perspectiefvan het kind in al zijn
betekenissen in rekening genomen wordt?
Het participatiecontinuüm is een instrument dat enkele voorbeelden uit je centrum kan oproepen om aan te
geven welke niveaus van participatie zinvol en ofwenselijk zijn.
Het biedt voor het CLB en voor de school handvatten om over verschillende niveaus van participatie te
spreken en te werken:
Zijn er onderwerpen die volledig in handen kwmen liggen van de leerlingen? Zelf voorstellen en zelf
regelen?
Zijn er onderwerpen waar samen naar oplossingen gezocht wordt en samen aan oplossingen gewerkt
wordt?
Zijn er onderwerpen waar leerlingen best enkel voorstel/en doen?
Zijn er onderwerpen waar leerlingen enkel over worden geïnformeerd""?
Zijn er onderwerpen die best volledig in handen liggen van de schoollhet CLB?

14

Bi Hage 2: Documentatie Kinderrechten en VCLB

VCLB V
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Anatole Francestraat 119
1030 Schaarbeek
Tel 022400755
E-mail: nascholjng@vclb-koepel.be.begeleiding@vclb-koepel.be

mîeke.kesters@vclb-koepel.be

Documentatie Kinderrechten en VeLB

KINDERRECHTEN en VelB:
Vanzelfsprekend kan je een beroep doen op het Vormingscentrum van de VCLB Koepel voor ondersteuning bij het verder realiseren van de Kinderrechten in alle
aspecten van de CLB-praktijk.
Ben je intussen op zoek naar verdere informatie over kinderrechten, dan geven we je
'alvast enkele suggesties:

Websites:
Centrum voor de Rechten van het Kind: www.centrumkinderrechten.org
www.wvc.vlaanderen.be/kinderrechten/index/htm
www.kinderrechtencommissariaat.be
onder meer: Jaarverslag 2004-2005
www.kinderrechtswinkel.be
www.kinderrechtenhuis.be
Aanspreekpunt Kinderrechten Departement OnderwijS: Koot Huylebroek
www.ond.vlaanderen.be
www.jongereninformatie.be
www.crin.orgChildren·sRichts Information Network
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Engelstalige site die rapporten bevat over kinderrechten en actueel nieuws vanuit het
internationale kînderrechtenveld
www. jeugdrecht.be Nieuwsbrief Jeugdrecht
www.rechtspositie.be (vanaf 1 juli 2006)

Leessuggesties:

Verhellen E. (2000) Verdrag inzake de Rechten van het Kind, Achtergronden,
motieven, strategieën, hoofdhjnen. Leuven - Apeldoorn Garant
Verhellen E. (2005) Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (LV.R.K.)

Presentatie (ppt) in het kader van de VCLB nascholing Juridische en Deontologische
aspecten van leerlingenbegeleiding.
Cajo-dossier "Kinderrechten", Mei 2003, VCLB - Koepel en
VCLB - Vormingscentrum, Johan Vanderbruggen en Mieke Kesters.
VCLB website, Intranet.
"Kinderrechten en onderwijs: een driedubbele opdracht" Min. Van de Vlaamse
Gemeenschap Departement Onderwijs 1999
"Tijdschrift voor Jeugd-en Kinderrechten", Uitg. Kluwer Belgium
Kinderrechtengids:
Uitg. Kluwer. Losbladige meerdelige gids. De VCLB-Koepel beschIkt over deze gids.

Het kan ook interessant zijn om deze uitgave provinciaal ter beschikking te stellen
van de centra. De gids wordt momenteel omgevormd tot "cahiers~
"t Zit hem zo, voor jongeren die meer willen weten over hun rechten"
Uitg. Kinderrechtswinkels - uitgave 2005
Wblft?! Het kinderrechtenverdrag - Zwart op wit en licht
Kinderrechtswinkel en Kinderrechtencommissariaat - maart 2006

verteerbaar.

Werkmap: Aan de slag met het decreet rechtspositie van de minderjarige in de
integrale jeugdhulp - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur - maart 2006
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