
Welkom bij het CLB 

‘De centra hebben als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen nu en in de 
toekomst. Hierdoor wordt bij de leerlingen de basis gelegd van alle leren zodat zij door hun 
schoolloopbaan heen de competenties kunnen verwerven en versterken die de grondslag 
vormen voor een actuele en voortdurende ontwikkeling en maatschappelijke participatie.’ 
 
Leerlingen en ouders kunnen met een zorg aankloppen bij hun CLB.  
Leerlingen kunnen dat ook zonder dat de ouders of de school dat weten.  

Hulp van het CLB is gratis. 

Elke school in Vlaanderen werkt samen met een CLB. 
Welke school samenwerkt met welk CLB is te vinden op  www.onderwijskiezer.be/mijnclb. 
 

Het CLB biedt hulp bij: 

 niet goed in je vel voelen  

 moeite met leren 

 studie- en beroepskeuze 

 gezondheid, lichaam...  

 seks, vriendschap & verliefdheid 

Soms is er een verplichte tussenkomst van het CLB: 

 het medisch onderzoek 

 als de leerling te vaak afwezig is van school 

Voor extra zorg op school in het kader van geïntegreerd onderwijs (GON) en voor de 
overstap naar het buitengewoon onderwijs is tussenkomst van het CLB vereist. 

 

Hoe pakt het CLB een zorgvraag aan?   

Klopt een leerling of ouder aan bij het CLB, dan bekijkt en beslist men samen hoe de vraag 
aangepakt wordt. 

Vraagt een school om een leerling te begeleiden, dan wordt steeds de toestemming van de 
ouders of van de bekwame leerling gevraagd. De richtleeftijd hiervoor is 12 jaar. 

Het CLB luistert in eerste instantie naar 
de vraag. Soms kan men meteen helpen 
maar het kan evengoed zijn dat men 
eerst meer moet te weten komen.  
Als de vraag buiten de werking van het 
CLB valt, dan zoekt men een andere 
dienst die kan helpen. 

Bij een duidelijk beeld, wordt  informatie 
en advies gegeven.  

Indien een diagnose nodig is dan doet 
het CLB dit ofwel zelf, ofwel verwijst men 

naar een andere hulpverlener. 
Waar nodig worden attesten voor ondersteuning op school  opgesteld. 

Is er sprake van psychische of sociale moeilijkheden, dan kan het CLB een kortdurende  
begeleiding opstarten. Dat kan ook voor studie- of beroepskeuzebegeleiding. 
Als langdurige begeleiding beter zou zijn, dan verwijst het CLB door.  

Ook bij extern doorverwijzen, blijft het CLB opvolgen.  
Mits toestemming van de ouders of de bekwame leerling, bezorgt het CLB de nodige 
gegevens aan de betrokken dienst. 

  

http://www.onderwijskiezer.be/mijnclb


Het CLB-team 

Het CLB werkt met een multidisciplinair team, samengesteld uit artsen, verpleegkundigen, 
psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers. 

Beroepsgeheim 

CLB’ers hebben beroepsgeheim. Iedereen kan dus in alle vertrouwen terecht bij het CLB.  

Het dossier 

Wanneer een leerling in begeleiding komt, maakt het CLB een dossier. Daarin komt alles wat 
met de leerling en de begeleiding te maken heeft.  

Het CLB houdt zich aan de volgende regels: 

 In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.  

 Gegevens worden met de nodige discretie en zorgvuldigheid behandeld 

 Het CLB respecteert het beroepsgeheim  en de Wet op de Privacy 

Als het kind jonger is dan 12 jaar en nog niet in staat om zelf te beslissen, mag de ouder het 
dossier inkijken. 
Als de leerling 12 jaar is of ouder en in staat om zelf te beslissen, dan mag hij zelf zijn 
dossier inkijken. De ouders of voogd mogen het dossier dan alleen inkijken met toestemming 
van het kind. 
 
Een aantal stukken van het dossier blijven geheim voor leerling 
en ouders 

 Informatie over andere personen 

 Informatie van iemand anders dan de ouder of het kind, 
als die persoon vraagt om die niet vrij te geven 

 Informatie van gerechtelijke overheden, zoals van de 
rechtbank 

Inkijken gebeurt altijd met een gesprek om uitleg te geven.  
 
Bij schoolverandering gaat het dossier naar het nieuwe CLB, tenzij de ouders of de 
bekwame leerling zich hiertegen verzetten. 

CLB Chat 

Praten met een CLB-medewerker kan via de chat. 
Het chatprogramma is anoniem en veilig. 
Het is voor anderen niet mogelijk om het gesprek mee te volgen of te onderbreken. 

Meer weten? www.clbchat.be 

 

 

Meer info 

www.ond.vlaanderen.be/clb 

VCLB-Limburg 
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