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Informatie rond verslaggeving
Eerste afgewerkte tekst - oudergroep Gent ( januari 2003)

Twee belangrijke conclusies uit de gesprekken:
1. Ouders willen geïnformeerd zijn over welke verslagen naar buiten gaan;
- waarover handelen deze verslagen
- voor wie zijn ze bestemd
- naar wie worden ze doorgegeven
2. Ouders willen graag weten wat in die verslagen staat en de kans hebben deze bij te
sturen (deze die bedoeld zijn voor mensen buiten de instelling)
De manier waarop ouders te weten komen wat in deze verslagen staat, daarover bestaan er
verschillende standpunten:
- de begeleider kan dit zelf bepalen hoe; hij hoeft niet verplicht te worden tot open
verslaggeving (dit kan leiden tot scherpe conflicten)
- via open verslaggeving (maar met duidelijkheid rond wie welke stukken te zien krijgt
- vb. Moeders lezen enkel het stuk over henzelf en de jongere / vaders lezen enkel het
stuk over henzelf en de jongere / ouders lezen niet het stuk over elkaar / jongere leest
niet de stukken over de ouders…..tenzij deze mensen de toestemming daarvoor gaven
- via lezen van deze verslagen (de stukken die over henzelf handelen, de stukken die
over de jongere handelen)
- ook jongeren zouden vanaf een bepaalde leeftijd de stukken over henzelf mogen
inkijken en de kans moeten krijgen om zaken toe te voegen of te wijzigen ( de
betrokkenheid van de jongere zal groter zijn als deze de verslagen mag lezen en
aanvullen; wanneer men dit afschermt gaan de jongeren toch zelf op zoek…)
Er moet een principieel recht op aanvullingen in het verslag zijn.
Ouders moeten ook de stukken die over hun privé leven handelen kunnen beschermen
tegenover hun kinderen.
Alle ouders zijn het er wel mee eens dat het dossier op CBJ open moet zijn voor inzage en dat
de consulenten de ouders hierop moeten wijzen.
De ouders moeten op de hoogte gebracht worden van alles wat verslaggeving betreft; en dit
liefst niet enkel bij de start, omdat men op dat moment te emotioneel en overdonderd is door
alle veranderingen.

