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De aanpak van
Deze sensibiliseringscampagne kwam
tot stand in samenwerking met de
Brusselse CLB’s en de VGC.
VERTROUWENSCENTRUM
KINDERMISHANDELING
BRUSSEL

Deze campagne kadert binnen het
project ‘Visieontwikkeling en aanpak
van Kindermishandeling in de
Brusselse multiculturele context’.

Laarbeeklaan 101
1090 Brussel
T: 32 (0)2 477 60 60
F: 32 (0)2 477 87 50
E: kindinnood@uzbrussel.be
www.kindinnood.be
Het VK Brussel is bevoegd voor het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. De adressen van de VK’s
van de vijf Vlaamse provincies vindt u op onze site.
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De kracht van de leerkracht
Internationaal onderzoek en onze ervaring als Vertrouwenscentrum Kindermishandeling onderstrepen het belang van de leerkracht en de school bij het werken met
vermoedens van kindermishandeling.
Vandaar deze sensibiliseringscampagne om in dialoog met scholen de samenwerking rond het thema kindermishandeling te versterken.
Daarnaast vragen we de scholen om deel te nemen aan een wetenschappelijk
onderzoek rond kindermishandeling om vanuit deze gegevens onze werkwijze
verder te optimaliseren.

Formule
• Aanbod: halve dag (4 uur)
• Uitbreidingsmogelijkheid: volledige dag

Voor wie?

Kosten

• Alle Nederlandstalige basisscholen in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

• Halve dag: gratis
• Hele dag: €300 + BTW

• Het onderwijzend personeel en de directie
• De CLB-medewerkers van de organiserende school

Benodigdheden
• Voldoende ruim lokaal met projectiemogelijkheid
Drie medewerkers van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel
staan in voor dit aanbod:
✓✓ Liselot Desmet
✓✓ Karolien De Ruyck
✓✓ Johan Galle

Vragen en inschrijving:
• Contacteer het Vertrouwenscentrum
Kindermishandeling Brussel.
•  02/477.60.60
(elke werkdag tussen 10u00 en 17u00)

•

 kindinnood@uzbrussel.be

Programma
• Participatie aan enquête kindermishandeling in het
kader van wetenschappelijk onderzoek.
• Kindermishandeling in beeld. Definitie en vormen.

Aanbod mogelijk vanaf april 2012.

• Kindermishandeling, een onzichtbare problematiek?
Signalen en gevolgen.
• De leerkracht en de school als bondgenoot bij de
aanpak van (vermoedelijke) kindermishandeling.
• Welke rol kunnen de Centra voor
Leerlingenbegeleiding en het Vertrouwenscentrum
Kindermishandeling Brussel spelen bij de aanpak van
(vermoedelijke) kindermishandeling?
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