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Bericht komt binnen op school  

Directie en ontvanger verifiëren  

 Wat is er gebeurd?  

 In welke omstandigheden? 

 Waar gebeurde het? 

 Wie zijn de betrokkenen? 

 
-  

 Ontvanger doet melding aan de directie.  

 Ontvanger zorgt voor opvang van melder. 

overlijden op school? 

NEE  JA 

Leerling, leerkracht, 

jaaropvoeder meldt aan 

directeur/ontvanger.  

Directie of ontvanger 

verifiëren  

Hulpdiensten of dokter 

verwittigen 

  Wie belt? (is er al gebeld?) 

 Waar moeten de hulpdiensten naartoe? 

 Wie maakt  de toegang vrij? 

 Wie toont hen de weg? 

 Nuttige nummers [ externe noodnummers ]: 

o 112 

o …  

 Ontvanger doet melding aan de directie.  

 Ontvanger zorgt voor opvang van melder. 

Eerste opvang  Waar gaan getuigen naartoe? 

 Wie vangt getuigen op? 

 Afsluiten/beveiligen plaats van overlijden 

 Oog voor verwanten: broer, zussen, andere  familieleden, 

lief, enz. Wie vangt hen op? 

- Wat is er gebeurd?  

- In welke omstandigheden? 

- Waar gebeurde het? 

- Wie zijn de betrokkenen? 

 
OVERLIJDEN VAN EEN LEERLING NA ONGEVAL OF ZELFDODING 

Externe%20noodnummers.doc
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Directie (school ) en CLB stellen 

een crisisteam samen 

 Er wordt geen crisisteam samengesteld.  

 In overleg met CLB-team, pastoraal team, enz. worden 

afspraken gemaakt rond opvolging.  

GEBRUIK DELEN UIT DEZE FLOWCHART 

Samenstelling crisisteam: 

 Directie 

 Preventieadviseur 

 Leerlingenbegeleider/zoco 

 Klastitularis 

 Jaaropvoeder 

 Technisch adviseur 

 Verantwoordelijke pastorale werkgroep 

 Lid van raad van bestuur 

 Extern lid 

 CLB-medewerkers (schoolteam en  ander) 

Binnen het half uur overleg met 

crisisteam: 

TAAKVERDELING 

UIT TE VOEREN TAKEN: wie doet wat?             

Coördinatie, praktische organisatie, communicatie, opvang 

en zorg, …                   

OVERLOOP STAPPENPLAN + OPSTART LOGBOEK  

[model logboek]  

Directie contacteert CLB en overlegt 

critical incident? 

CRITERIA: 

 Veel personen betrokken, grote materiële belangen in 

gevaar. 

 Acute ontwrichting van het gewone functioneren 

 Algemene veiligheid verstoord. 

 Dood (dreigend) aanwezig 

 Intense emoties 

 Gevoel van machteloosheid 

 Dood  

 Onmacht 

 Impact op de hele school 

NEE  JA  

Logboek.doc
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Prioritaire taken van het 

crisisteam  

 Informatie verzamelen: WIE? WAT? WAAR? HOE 

LAAT? WIE BETROKKEN? 

 

 Contacten met ouders, familieleden van slachtoffer  

d.m.v. telefoon of huisbezoek. (blijven opvolgen tot 

personen bereikt worden) 

 

 Informeren klastitularis,  jaaropvoeder en andere 

leerkrachten. Duidelijk maken wat kan en niet kan 

gezegd worden. 

 

 Opvang en informeren van klas (best door een door de 

klas gekend persoon - bv. titularis, aangevuld met CLB-

medewerker, leerlingenbegeleider, enz.). 

 

 Aandacht voor familie of aanverwanten van slachtoffer 

in andere klassen.  

 Opvang en ondersteuning van emotionle reacties bij leerlingen en 
leerkrachten. Voorbereid zijn op het feit dat bij leerlingen en leerkrachten 
verlieservaringen kunnen gereactiveerd worden. Zorgen voor opvang.  

 Openstellen en inrichten van een bezinningsruimte waar leerlingen 
individueel of in kleine groep terecht kunnen. Zorgen dat er een rouwregister 
is, mogelijkheid om een tekening te maken (in BaO) enz. 

 Nagaan welke activiteiten de school in de komende dagen organiseert. 
(feesten, sportdagen, enz;) Uitstellen, afgelasten, aanpassen? 

 Welke acties onderneemt de school (bv. rouwdienst, rouwregister,  vlaggen 
halfstok, enz.). 

 Herstel normale routine: leerlingen blijven liefst op school. Indien niet, 
afspraken maken en eventueel begeleiding naar huis.  

 Verzamelen van persoonlijke bezittingen van het slachtoffer en ten gepaste 
tijde overhandigen aan de ouders door de directie. 

 Tweede overleg met ouders/familie organiseren (indien emotioneel 
mogelijk): 
- Wat kan de school betekenen? 
- Bezoekmogelijkheden van leerlingen. 
- Plaatsen van rouwadvertentie. 
- Het afscheid nemen van de leerling in het funerarium. 
- Bijdragen aan de uitvaart. 
- Bijwonen uitvaart. 
- Nadienst op school. 
- Opvang leerlingen tussen overlijden en uitvaart. 

 Organisatie van bijwonen uitvaart: vervoer, rouwkrans, vervanging 
leerkrachten. 
 
 

 “Houden van een slecht- nieuws gesprek.” 

 Gewoon luisteren en/of feitelijke informatie geven.  

 Afspraak om later nog eens terug te komen.  

 Nog GEEN andere afspraken maken. 

Directie doet aanbod tot eerste 

huisbezoek evt. samen met 

klastitularis,/llnbegeleider /CLB-

medewerker 

 
ACTIES van het 

crisisteam 
 

Begeleiding%20lln%20tussen%20overlijden%20en%20uitvaart.doc
Slecht%20nieuwsgesprekken.doc
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Communicatie met ouders van 

overige leerlingen  

 

Informatie via brief of gesprek.  
 Wat is er gebeurd? 
 Hoe wordt zorg aan leerlingen gegeven 
 Rouwbezoek en aanwezigheid bij uitvaart.  
 Regels over aanwezigheden 
 Korte uitleg over rouwproces bij jongeren.  
 Bij signalen/risicoleerlingen kunnen ouders best contact 

opnemen met CLB of school. (juiste personen 
vermelden) 

[modelbrief] 

Mogelijke persbelangstelling  

Nazorg   

Leerlingenadministratie  

 Aanstellen persverantwoordelijke. 

 Bijhouden berichtgeving. 

 Zie omgaan met de pers. 

 Aandacht voor signalen: onderscheid tussen normale 

rouw en verstoorde rouw. 

 Waar kunnen leerlingen terecht? 

 Uitgaande post blokkeren. 

 Schoolrekening blokkeren. 

Debriefing  Tijdstip: na één of twee weken. 
 

 Wie? De mensen betrokken bij het crisismanagement 
en relevante leerkrachten. 
 

 Werkprincipes: een gesloten groep waarin duidelijke 
afspraken gemaakt worden i.v.m. vertrouwen, 
gelijkwaardigheid en zich onthouden van kritiek. 
Woordvoerder en observator zitten midden de groep, 
niet  vooraan. 
 

 Laat mensen vertellen over de feiten: wie heeft eerst 
iets gezien? Hoe is het begonnen? Wie heeft dan iets 
gedaan? … 
 

 Laat mensen vertellen over hun gevoelens, laat hen 
ventileren, niet samenvatten, maar accepteren, 
erkennen. 
 

 Laat mensen vertellen hoe ze zijn omgegaan met die 
gevoelens, normaliseer rare gedragingen of 
symptomen: een normale reactie op een abnormale 
situatie (het critical incident). 
 

 Afronden, evalueren. Eventueel maatregelen 
bespreken voor de toekomst. Praktische of structurele 
veranderingen horen tot de mogelijkheden. 

Brief%20ouders%20overlijden.doc
Communicatie%20en%20media.doc

