
 

School meldt aan CLB dat een leerling mishandeld wordt 

1A. CLB-medewerker bespreekt met de aanmelder:  
 analyse van de situatie 
 nagaan of leerling/ouder op de hoogte is van melding aan CLB 

1B. CLB-medewerker neemt het leerlingendossier door 

1C. CLB-medewerker informeert het CLB-team 
 afspraak wie actief tussenkomt 
 afspraak mbt. noodzaak/zinvolheid medische vaststelling 

2.  Gesprek CLB-medewerker met leerling:  
Doel = inschatting van de situatie en het risico, met o.a. volgende aandachtspunten:   
 rolverduidelijking + toelichting beroepsgeheim & grenzen van geheimhouding 
 nagaan: eenmalig, herhaaldelijk, chronisch ? 
 aandacht voor veiligheid van de leerling 
 verduidelijking verdere stappen 

 

 
 
 
 

 
BIJLAGE:  Stroomdiagram bij situatie kindermishandeling (KMH) 
Vooraf: De confrontatie met een situatie van mishandeling is – ook voor ervaren begeleiders – een moeilijk thema dat dikwijls met sterke emotie gepaard gaat. Vanuit de intentie het 

kind/de jongere te beschermen of een veilige haven te bieden, is men geneigd snel actie te ondernemen. Nochtans vereist ‘helpend handelen’  maatwerk met – zoveel als 
mogelijk – respect voor de inbreng en het tempo van het kind/de jongere. 
Dit stroomdiagram is bedoeld om op schematische manier aan scholen te verduidelijken wat we in Vrij CLB Trikant doen als een situatie van mishandeling aan ons 
gesignaleerd/gemeld wordt.  

 Er wordt telkens gesproken over ouders, maar voor opvoedingsverantwoordelijken is dit is eveneens van toepassing. 
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3.  Intern CLB-overleg (multidisciplinair met beschikbare CLB-arts):  
Doel = inschatting van reëel gevaar voor kind/jongere 
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Optie 1:  Inschatting = GEEN acuut 
gevaar 

a. Inschatting kans op 
medewerking door 
ouders = reëel 

 
 

Optie 2: Inschatting = WEL acuut gevaar   

Verder behandelen zoals beschreven 
vanaf stap 4c in stroomdiagram  
‘vermoeden kindermishandeling’. 

Indien ouders 
effectief bereid zijn 
tot samenwerken:  
 verdere 

samenwerking 
met VK 

Indien ouders slechts 
beperkt bereid zijn tot 
samenwerken   
 melding  bij VK (met M-

document)  

Indien ouders 
niet bereid zijn 
tot 
samenwerken  

- Contactname met 
Vertrouwenscentrum 
Kindermishandeling (VK) i.f.v verdere 
strategiebepaling 

- Directie school nodigt ouders uit voor 
een gesprek  
op  dezelfde dag / zo snel mogelijk 

- Gesprek met ouders, directie en CLB 
- Nieuwe inschatting gevaar en 

bereidheid tot samenwerking 

 
 

b. Inschatting kans op medewerking 
door ouders = klein of niet realistisch 

 Contactname met 
Vertrouwenscentrum 
Kindermishandeling (VK)  i.f.v.  
verdere strategiebepaling. 

 Ev. advies inwinnen bij jeugdparket 
(anoniem) 

 Ev. crisismeldpunt contacteren bij 
grote zorg omtrent de veiligheid van 
het kind/jongere 

 Teamoverleg met CLB-directeur 
i.f.v. finale beslissing: 
▪ Overstappen naar stap 3.2.1. 
▪ Overstappen naar melding bij 

Parket 
 Terugkoppeling aan school. 
 Bij melding aan parket: beslissing 

procureur jeugdrechtbank  
afwachten en intussen het kind/ de 
jongere op school ondersteunen. 


