
Nee, slaan en de 'pedagogische tik' zijn vormen van geweld. En geweld is niet oké,

ook niet als straf.

Als iemand je pijn doet, kan je je alleen voelen, niet goed slapen of sneller boos

worden. Het is nooit jouw schuld en je bent niet alleen, maar dat voelt misschien

niet zo.

Wat zegt de wet?

Als ouders je pijn doen, uitlachen of aanraken op plaatsen waar je dat niet leuk

vindt, spreken we over kindermishandeling. In het Kinderrechtenverdrag staat dat

je kinderen niet slecht mag behandelen.

Extreme vormen van geweld en kindermishandeling zijn strafbaar: je kan hiervoor

een gevangenisstraf of geldboete krijgen.

Ouders die niet-extreme vormen van geweld gebruiken, zullen niet gestraft

worden, maar kunnen hulp krijgen om de thuissituatie te verbeteren.

Wat kan ik zelf doen?

1. Praat met iemand die je vertrouwt

Praten is een belangrijke stap om geweld te stoppen. Het is vaak erg moeilijk om je

thuissituatie alleen te veranderen.

Je kan erover praten met iemand die je vertrouwt zoals je leerkracht, opa,

buurvrouw, sportcoach of aanspreekpunt integriteit (API) in je jeugdvereniging.

2. Krijg professionele hulp: je hebt er recht op

Je hebt recht op professionele hulp. De hulpverleners van deze organisaties staan

gratis voor je klaar:

Ze luisteren naar jouw verhaal en kunnen samen met jou zoeken naar verandering.

Door over je situatie te praten, kan je je opgelucht voelen, krijg je meer grip op je

situatie en voel je je minder alleen.

3. Bel 112 als je dringend hulp nodig hebt

Heb je dringend hulp nodig van de politie, dokters of de brandweer? Bel dan 112.

Want het belangrijkste is: jij moet je veilig kunnen voelen thuis.

Chat met

Nupraatikerover.be

Ma, di en do 19-22u, wo 14-22u.
Een chatgesprek duurt maximum 1
uur. Niet open op feestdagen.

Door Nupraatikerover.be 11-18 jaar

MOGEN MIJN OUDERS ME SLAAN?

Chat met het CLB of ga langs op je school•

Chat of mail met Nupraatikerover.be•

Chat, mail of bel met 1712•

PRAAT EROVER

Mail met

Nupraatikerover.be

Bel met 1712

Bel gratis en anoniem op 1712.
Ma-vr: 9-18u

Ga langs bij CLB

Ga langs bij  het CLB van jouw
school

https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/waar-vind-ik-mijn-api
http://nupraatikerover.be/
https://admin.watwat.be/praat-erover/clb
https://admin.watwat.be/praat-erover/nupraatikeroverbe
https://admin.watwat.be/praat-erover/1712
mailto:info@nupraatikerover.be
tel:1712
https://www.onderwijskiezer.be/v2/clb/clb_zoek.php



