
Je krijgt hulp 
Thuisbegeleiding: wat is dat? 
Ik kom bij je thuis voor gesprekken met je ouders en jezelf 
om te bespreken hoe het met je gaat. 
Samen zoeken we hoe we probleempjes kunnen oplossen. 

Je krijgt uitleg 
Ik probeer je alles duidelijk en verstaanbaar uit te leggen. 
Je mag meepraten en altijd vragen stellen. Ik luister naar 
wat je zeggen wil. 

Respect voor jouw gezin 
Je gezin is je mama, papa, jij en je broertje en/of zusje. 
Als er problemen zijn, moeten jullie hulp krijgen. Dan 
zoeken we samen naar oplossingen. Ik probeer jullie 
daarbij te helpen.  

Je hebt een eigen dossier 
Ik heb een mapje over jou, daarin zitten papieren en 
daar schrijf ik op wat ik over jou en je gezin weet. Ik 
schrijf daar ook in wat we hier vertellen, wat de  
probleempjes zijn en wat we eraan kunnen doen. 
Ik, je mama en je papa mogen dit lezen. 

Je hebt recht op privacy 

Alles wat ik over je weet, mag ik niet zomaar doorvertellen 
aan andere mensen. Jouw dossier wordt veilig bewaard in 
een aparte kast. 

Als je niet tevreden bent 

Als je iets niet goed vindt aan de begeleiding, mag je dit 
zeggen tegen je thuisbegeleid(st)er of je ouders. We pro-
beren het dan samen op te lossen.  

Als je met mij praat, mag er altijd iemand bij zijn. Dit kan 
bijvoorbeeld je mama of papa of een leerkracht zijn. 

Je hebt recht op een vertrouwens-
persoon 

In de thuisbegeleiding hebben we aandacht voor kind EN ouders. We 
werken samen aan een gewenste en gepaste begeleiding voor kinderen 
met speciale noden. Zo werken we aan goed samenleven en fijn op-
groeien. Hierbij houden we rekening met het kunnen en aankunnen van 
elke minderjarige. Dit is voor elk kind anders. 

Samen met de ouders bewaken we de rechten van de minderjarige. 

Meer informatie op wvg.vlaanderen.be/rechtspositie 

Informatie voor je mama en/of papa 


