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Stappenplan Stappenplan kindermishandelingkindermishandeling

DefinitieDefinitie
DoelstellingDoelstelling
Stappenplan schoolStappenplan school

bij vermoedenbij vermoeden
bij acute situatiebij acute situatie
meldingsfichemeldingsfiche

Stappenplan CLBStappenplan CLB
aanmelding vermoedenaanmelding vermoeden
aanmelding acute situatieaanmelding acute situatie
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DefinitieDefinitie

Onder Onder kindermishandelingkindermishandeling wordt verstaan :wordt verstaan :

Een situatie waarin een kindEen situatie waarin een kind
lichamelijk of psychisch schade wordt berokkendlichamelijk of psychisch schade wordt berokkend
of schade dreigt te worden berokkend,of schade dreigt te worden berokkend,

actief : actief : door een schadelijk optredendoor een schadelijk optreden

passief : passief : door een ernstige nalatigheid van          door een ernstige nalatigheid van          
volwassenen die voor het kind moeten  zorgenvolwassenen die voor het kind moeten  zorgen
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VormenVormen van van kindermishandeling kindermishandeling ::

fysieke mishandelingfysieke mishandeling
psychische mishandelingpsychische mishandeling
fysieke verwaarlozingfysieke verwaarlozing
psychische verwaarlozingpsychische verwaarlozing
seksuele mishandelingseksuele mishandeling
mmüünchausennchausen syndroom syndroom byby proxyproxy
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DoelstellingenDoelstellingen
Voor wie is dit stappenplan bedoeld ?Voor wie is dit stappenplan bedoeld ?

voor de schoolvoor de school ::
houvast : wat verwacht het CLB van de school?houvast : wat verwacht het CLB van de school?
informatie over : informatie over : 

oo wat is kindermishandeling?wat is kindermishandeling?
oo wat doet het CLB?wat doet het CLB?

voor het voor het CLBCLB--teamteam ::
houvast : houvast : 

oo wat verwacht het CLB van zijn medewerkers?wat verwacht het CLB van zijn medewerkers?
oo wat heeft het CLB afgesproken met de scholen?wat heeft het CLB afgesproken met de scholen?
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Stappenplan Stappenplan schoolschool

maak het vermoeden concreetmaak het vermoeden concreet
maak signalen bespreekbaarmaak signalen bespreekbaar
toets het vermoedentoets het vermoeden
vul meldingsfiche invul meldingsfiche in
directie of zorg neemt contact met CLBdirectie of zorg neemt contact met CLB
multidisciplinair overleg tussen school en CLBmultidisciplinair overleg tussen school en CLB
contact met de ouders door de directie of zorgcontact met de ouders door de directie of zorg
wederzijdse feedback en opvolgingwederzijdse feedback en opvolging

Bij een vermoedenBij een vermoeden
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MeldingsficheMeldingsfiche
Bespreek deze fiche met de directie en zorgcoördinator! De fiche wordt bij hen bewaard.

Datum melding:     /      /            Ingevuld door:

Identificatiegegevens :

Naam van het 
kind:

Geboortedatum:

School en klas: Leerkracht :

Reden bezorgdheid:

Verhaal van het kind:

Verhaal van de ouders:                Contact ouders had plaats op :    /      /200                      

Andere relevante gegevens:
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StappenplanStappenplan schoolschool

neem onmiddellijk contact met het CLBneem onmiddellijk contact met het CLB
contact met het kindcontact met het kind
multidisciplinair overleg tussen school en multidisciplinair overleg tussen school en 
CLBCLB
contact met de ouders door de directie of contact met de ouders door de directie of 
zorg na overlegzorg na overleg

Bij een acute situatieBij een acute situatie
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Stappenplan Stappenplan CLBCLB

Bij vermoedenBij vermoeden Bij acute situatieBij acute situatie

invullen aanmeldingsformulier

overleg in CLB-team

gerichter info verzamelen

overleg tussen school en CLB

o vermoeden  versterkt
o vermoeden niet of

onvoldoende bevestigd

kind zelf zien en beluisteren

vertrouwenscentrum inlichten

overleg, gesprek ouders en           
beslissing actie

inschakelen hulpverlening en     
opvolging
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