Info inzage in dossier voor de leerling

In deze bundel wordt info gegeven voor de bekwame leerling1. Onder bekwame leerlingen worden
hier leerlingen verstaan die in staat geacht worden het recht tot inzage in het dossier zelfstandig uit
te kunnen oefenen en dus in staat zijn om op redelijke wijze te oordelen wat in dit recht in hun belang
is . De leerling dient dus niet bekwaam te zijn in het uitoefenen van andere rechten! Bij onbekwame
leerlingen kunnen ouders hun kinderen bijstaan of vertegenwoordigen in hun recht tot inzage in het
dossier.
Mag ik weten wat er in mijn dossier staat?
Ja, dat mag. Je kan op het CLB terecht voor een ‘inzage in je dossier’. Dit betekent dat je een kopie
kan vragen van de gegevens in je dossier waar je toegang toe hebt. ‘inzage in je dossier’ gebeurt
steeds samen met een CLB-medewerker zodat deze jou wat meer uitleg kan geven.
Mogen mijn ouders weten wat er in mijn dossier staat?
Je ouders of voogd mogen jouw dossier énkel inkijken mét jouw toestemming. Ze hebben ook geen
toegang op alle informatie in jouw dossier, enkel tot informatie over jou (waar jij toelating voor
gegeven hebt) en informatie over zichzelf.
De gegevens uit je dossier zijn vertrouwelijk en mogen voor niets anders dienen dan voor jeugdhulp,
het mag bijvoorbeeld niet gebruikt worden in de echtscheidingsprocedure van je ouders.
Hoe kan ik mijn dossier inkijken?
Als je je dossier wil inkijken, vraag je aan het CLB een afspraak om je dossier in te kijken. Het CLB
maakt dan een afspraak met jou binnen de tien werkdagen. De CLB-medewerker moet immers de
tijd krijgen om na te gaan welke gegevens je kan inkijken. Vooraf zal de CLB-medewerker aan de
hand van een schema je laten zien tot welke gegevens vanuit je dossier je recht hebt.
Tijdens de afspraak is er toelichting van je dossier via inzage en via rapportage. Inzage betekent dat je
je dossier ter plaatse kan inkijken, onder begeleiding van een CLB-medewerker die de nodige
toelichting verstrekt. Voor gegevens waartoe je slechts onrechtstreeks of gedeeltelijk toegang toe
hebt, gebeurt dit via rapportage. Rapportage is een (mondelinge of geschreven) samenvatting van
wel toegankelijke gegevens.
Na de afspraak kan je ook een afschrift van je dossier vragen. Dit is een samenvatting van de
gegevens waartoe je recht hebt. Het gaat hierbij dus niet om een kopie van het dossier.

1

Wanneer de leerling 12 + is wordt deze door de wetgever vermoed bekwaam te zijn. Het gaat hier om een
vermoeden wat impliceert dat van dit vermoeden afgeweken kan worden!
Wanneer een leerling 12 – is wordt deze door de wetgever vermoed onbekwaam te zijn en dien je als CLBmedeweker de leerling hierover te informeren. Ook hier kan van het wettelijke afgeweken worden. Wanneer
een wettelijk onbekwaam geachte leerling (12 -)deze rechten wel zelfstandig wenst uit te voeren, is het aan de
leerling om aan te tonen dat hij hiertoe in staat is.
Het blijft uiteindelijk wel de CLB-medewerker die over de bekwaamheid oordeelt.
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gezondheidsgegevens

Wie vraagt toegang?
Soort informatie

Leerling zelf
bekwaam
onbekwaam

Vertegenwoordiger (ouder, voogd) (geen derden!)
bekwaam
onbekwaam

Persoonlijke notities
beroepsbeoefenaar

Geen (*)

Geen

Geen

Gegevens over cliënt met
therapeutische exceptie

Geen (*)

Geen

Via inzage

Gegevens over gezondheid
derde(n)

Geen

Geen

vb. gezondheid moeder

Overige gezondheidsgegevens
leerling

Via inzage

Geen

Geen

Via inzage

Via inzage
Via inzage

Geen
Geen

Via inzage
Beperkt tot gegevens over leerling
en zichzelf via rapportage

Via inzage

Geen

Geen
Beperkt tot gegevens
over zichzelf via
rapportage
geen

vb. vaccinatie

Overige hulpverleningsgegevens

Wet privacy

Decreet rechtspositie van de
minderjarige

Wet patiëntenrechten

wetgeving

Gegevens enkel over leerling
Contextuele gegevens
vb. gezinssituatie

Gegevens over interactie derden

Via inzage

vb. info over vrienden

Gegevens enkel over derden

Geen

Beperkt tot gegevens over zichzelf via inzage

Geen

Geen

vb. leerkrachten

Gegevens met
vertrouwelijkheidsexceptie
Gegevens onder verzet leerling
Gegevens onder agogische
exceptie
Stuk opgesteld voor gerecht

Via inzage
Geen (*)

Geen
Geen

Geen
Geen

Via inzage

Geen via hulpverleningsdossier

*Wel via bijstandspersoon die tevens een beroepsbeoefenaar is, aangesteld door bekwame leerling of vertegenwoordiger onbekwame leerling

