Vroegsignalering
ouders/verzorgers

Kampen

Hoe werkt de Vroegsignalering?
Als een hulpverlener of begeleider zich zorgen maakt over uw kind, bespreekt hij/zij
dit eerst met u. Maar het kan natuurlijk dat
de zorgen blijven bestaan. In dat geval zet
de hulpverlener of begeleider de naam van
uw kind in de Vroegsignalering.
Is dit de eerste melding van uw kind in de
Vroegsignalering, dan gebeurt er niets. Als
uw kind ook al door één of meer anderen is
gemeld, dan krijgen alle melders een be-

Uw kind staat in de Vroegsignalering
Kampen

richt. Samen spreken zij vervolgens af hoe

De naam van uw zoon of dochter staat

overleg met u als ouders/verzorger.

sinds kort in de Vroegsignalering. Dit be-

In de Vroegsignalering Kampen staan alleen

tekent dat iemand zich zorgen maakt over

namen van kinderen en jongeren uit de

uw kind. In deze folder leest u meer over

gemeente Kampen.

zij uw kind kunnen helpen. Dit gebeurt in

de Vroegsignalering en wat dit voor u en
uw kind betekent.

Om welke redenen komt een kind in
de Vroegsignalering te staan?

De Vroegsignalering, wat is dat?

Dat kan om allerlei redenen zijn. Bij jonge

Een kind met problemen moet snel en

kinderen bijvoorbeeld als er vermoedens

goed worden geholpen. Om die hulp te

zijn van achterstand in ontwikkeling, of als

kunnen bieden, is het nodig dat leerkrach-

een kind sterk afwijkend gedrag vertoont.

ten en (jeugd)hulpverleners elkaar infor-

Bij oudere kinderen kan het bijvoorbeeld

meren en met elkaar samenwerken.

gaan om spijbelen, drugsgebruik, agressie

Daarvoor maken zij in Kampen gebruik

of in aanraking komen met politie.

van de Vroegsignalering: een beveiligd
computerprogramma voor (jeugd)hulpverleners en begeleiders in de gemeente
Kampen. In de Vroegsignalering staan
namen van kinderen en jongeren in de
leeftijd van 0 – 23 jaar.

Wanneer wordt een naam verwijderd
uit de Vroegsignalering?

Wat staat er in de Vroegsignalering?

De naam van uw kind wordt verwijderd als

informatie opgenomen:

er binnen een jaar na de eerste melding

• Naam, geboortedatum en burgerservice-

geen tweede melding is geweest. Bij twee
of meer meldingen blijft de naam van uw
kind maximaal 2 jaar na de laatste melding
in de Vroegsignalering staan.

In de Vroegsignalering wordt de volgende

nummer van uw kind;
• Naam van de hulpverlener of begeleider
die uw kind heeft aangemeld;
• De instelling waar deze hulpverlener of
begeleider werkt.

Hoe zit het met de privacy?
De gegevens in de Vroegsignalering zijn uit-

Bij twee of meer meldingen wordt deze

sluitend zichtbaar voor:

informatie aangevuld met:

• De hulpverleners of begeleiders die uw

• Naam en instelling van de hulpverlener

kind hebben aangemeld;

die de hulp aan uw kind coördineert;

• De procesmanager van het Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG Kampen), die de samenwerking tussen de hulpverleners en
begeleiders van uw kind bewaakt.

• De datum waarop het actieplan is
gemaakt;
• De datum waarop het actieplan is
afgesloten.

Op de Vroegsignalering is de Wet
Bescherming Privacy van toepassing.

In de Vroegsignalering staat niets over de
reden van de vermelding. Als er een
actieplan voor uw kind wordt opgesteld,
gebeurt dit in overleg met u. Het actieplan
zelf staat niet in de Vroegsignalering

Onderstaande organisatie werken met de Vroegsignalering
• Icare
• De Kern
• BJZO
• Tactus
• SJK

• Basisonderwijs
• Voorgezet onderwijs
• GGD
• Stichting Cares
• Peuterspeelzalen

• Kinderopvang
• MEE
• Verloskundigen
• Huisartsen
• Leerplicht

Als u gaat verhuizen
De Vroegsignalering Kampen is, net als de

Gegevens inzien, fouten verbeteren en verzet aantekenen

andere verwijsindexen in Nederland, ge-

Wilt u de gegevens van uw kind

koppeld aan de landelijke Verwijsindex. Dit

inzien, fouten laten verbeteren of

betekent dat u bij verhuizing naar een an-

verzet aantekenen? Neem dan

dere woonplaats niet helemaal opnieuw

contact op met de hulpverlener of

hoeft te beginnen. In overleg met u wordt

begeleider van wie u deze folder

in uw nieuwe woonplaats ze snel mogelijk

hebt ontvangen, of met de instel-

weer de juiste hulp aan uw kind geboden.

ling waar hij/zij werkt.

Wat zijn uw rechten als ouder/
verzorger?

Heeft u nog vragen?

• U wordt ingelicht als uw kind voor het

signalering Kampen? Of is iets nog

Wilt u meer weten over de Vroeg-

eerst is geregistreerd in de Vroegsignale-

niet helemaal duidelijk? Neemt u

ring Kampen. Als u kind 12 jaar of ouders

dan contact op met uw hulpverlener

is, dan krijgt hij/zij ook zelf bericht;

of begeleider van wie u deze folder

• U heeft het recht om de gegevens van u
kind in de Vroegsignalering in te zien;
• U heeft het recht fouten in de gegevens

heeft ontvangen. U kunt ook een
email sturen aan
vroegsignalering@cjgkampen.nl

van uw kind in de Vroegsignalering te
laten corrigeren;
• U heeft het recht op verzet tegen opname van de gegevens van u kind in de
Vroegsignalering.

bezoekadres

Wederiklaan 56
8265 DD Kampen

telefoon

vroegsignalering@cjgkampen.nl
(038) 337 00 30

internet

www.cjgkampen.nl

e-mail

www.mijnprivacy.nl

