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Het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) 
 

Het CLB werkt multidisciplinair, onafhankelijk, gratis en discreet. Zowel 
leerlingen, ouder(s) als de school kunnen het CLB om hulp vragen.  
Het CLB werkt op verschillende vlakken samen met de school, maar behoort er 

niet toe. Je kan dus gerust onafhankelijk van de school bij hen terecht, maar 
enkel  bij het CLB dat samenwerkt met de school waar jouw dochter/zoon 

ingeschreven  is. Bij schoolverandering behoudt het CLB zijn bevoegdheid en 
verantwoordelijkheid tot de inschrijving in een school die onder de 
verantwoordelijkheid van een ander CLB valt. 

De school en het CLB wisselen op overlegmomenten relevante gegevens uit die 
voor de begeleiding op school nodig zijn. Dat gebeurt binnen de grenzen van de 

deontologie, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het 
beroepsgeheim van de CLB-medewerker. Je kan aangeven welke informatie wel 
of niet mag uitgewisseld worden. 

 
Contactgegevens: 

 
Vrij CLB Aalst 

Adres: Langestraat 12, 9300 Aalst  
Tel:  053/78 85 10 
Fax: 053/78 55 97 

www.vclbaalst.be  
info@vclbaalst.be 

 
De CLB-contactpersonen voor de school zijn: 
- Assunta Gillioen (onthaler) 

- Evelien Swenne (verpleegster) 
De CLB-contactpersoon is op regelmatige basis aanwezig op school. Het is 

wenselijk eerst een telefonische afspraak te maken. De persoonlijke 
contactgegevens vind je terug op www.vclbaalst.be/scholen.  
 

Het CLB is open: 
Iedere werkdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u30 of op afspraak. 

 
Het CLB is gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus en tussen kerst en 
nieuwjaar. Andere sluitingsdagen kan je terug vinden op www.vclbaalst.be. 

 
Het CLB is algemeen ook te bereiken op de chat via www.clbchat.be op 

maandag, dinsdag en donderdag van 17u tot 21u en elke woensdag van 14u tot 
21u, schoolvakanties niet meegerekend. 
 

 
Waarvoor kan je bij het CLB terecht? 

 
De CLB’s bieden gratis informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, ouders en 
scholen. Het CLB heeft als opdracht om leerlingen te begeleiden in hun 

functioneren op school en in de maatschappij. 
 

Het CLB werkt vooral voor individuele leerlingen, vertrekkende van een 
hulpvraag van de leerling, de ouders of de school. 
Zo kan je naar het CLB met vragen over … 

http://www.vclbaalst.be/
mailto:info@vclbaalst.be
http://www.vclbaalst.be/scholen
http://www.vclbaalst.be/
http://www.clbchat.be/
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• leren en studeren: bv. problemen met de werkhouding, hardnekkige 

leerproblemen,… 
• onderwijsloopbaan: bv. studiekeuze, info over het onderwijslandschap,…   

• gezondheid: bv. het toedienen van vaccinaties, vragen over relaties en 
seksualiteit, leef- en voedingsgewoonten, … 

• welbevinden: bv. omgaan met verlies, faalangst, depressieve gevoelens, 

moeilijk gedrag, vragen over zelfbeeld, zich niet goed in zijn vel voelen …  
 

De CLB-contactpersoon zal je hulpvraag beluisteren en analyseren om daarna 
samen na te gaan welke stappen gezet kunnen worden. Ook een andere CLB-
medewerker kan betrokken worden, indien een begeleidings- of diagnostisch 

traject wordt opgezet. Dit traject kan een gesprek zijn, een psycho-diagnostisch 
onderzoek, een observatie, het afnemen van een vragenlijst, enz.  

 
Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een 
begeleidingsvoorstel doen.  

Als de leerling bekwaam geacht wordt (d.w.z. als deze voldoende in staat is om 
zelfstandig keuzes te maken), zet het CLB de begeleiding slechts voort als de 

leerling hiermee instemt. Vanaf 12 jaar vermoedt men dat de leerling bekwaam 
is.  

Als de leerling onbekwaam geacht wordt, dan wordt de begeleiding alleen 
voortgezet na instemming van zijn/haar ouders. De leerling en de ouders worden 
maximaal betrokken bij alle stappen van de begeleiding. 

 
De school heeft recht op begeleiding door het CLB.  

Het CLB kan bepaalde problemen of onregelmatigheden in het beleid van de 
school signaleren en de school op de hoogte brengen van bepaalde behoeften 
van de leerlingen. Daarnaast biedt het CLB versterking aan de school bij 

problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen. 
 

De leerling en de ouders kunnen zich NIET verzetten (verplichte begeleiding) 
tegen: 

• de hoger vermelde signaalfunctie en de ondersteuning van het CLB aan de 

leerkrachten op school bij problemen van individuele leerlingen of een 
groep leerlingen 

• de opvolging van de leerplicht (spijbelen): elke leerling die 5 halve dagen 
onwettig afwezig is, wordt door de school gemeld bij het CLB. In overleg 
wordt nagegaan welke acties kunnen worden opgezet om de leerling terug 

op school te krijgen. 
• de preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten. We 

raden dan ook aan elk van volgende besmettelijke ziekten bij uw zoon of 
dochter te melden aan school: kroep, geelzucht, buiktyfus, 
hersenvliesontsteking, kinderverlamming, roodvonk, longtuberculose, 

kinkhoest, schurft, bof, mazelen, salmonellosen, rubella, huidinfectie, 
schimmels, luizen, windpokken, parelwratten, impetigo en HIV-infectie. 

• de collectieve medische onderzoeken (zie hieronder)  
 
 

Op medisch onderzoek 
 

Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-artsen en 
verpleegkundigen. Die onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon onderwijs is dat 
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in vaste leerjaren (in het buitengewoon onderwijs op leeftijden). Tijdens deze 

contactmomenten worden een aantal elementen uit de ontwikkeling en de 
leefgewoonten nagegaan. In de aanloop van deze contactmomenten zal je een 

brief krijgen met meer uitleg en/of een vragenlijst om in te vullen. Je mag 
uiteraard aan de verpleegster en de dokter altijd vragen stellen. Je kan ook met 
hen voor een vraag of een zorg een afspraak maken op een later tijdstip. 

 
• 1ste kleuterklas 3/4 jaar 

• 1ste lagere school 6/7 jaar 
• 4de lagere school 9/10 jaar 
• 6de lagere school 11/12 jaar 

• 3de secundair 14/15 jaar 
 

In de 1ste kleuterklas word je als ouder uitgenodigd om mee te komen met je 
kleuter naar het medisch onderzoek. Bij de latere onderzoeken is dit niet 
systematisch voorzien, maar ben je ook welkom om mee te komen als je 

bijvoorbeeld een vraag hebt voor de arts of verpleegkundige. 
 

Schooljaar 2018-2019 is een overgangsjaar, omdat de onderzoeksmomenten 
wijzigen volgens het nieuwe decreet. Dit wil zeggen dat sommige klassen 

uitzonderlijk niet gezien zullen worden en andere klassen een extra onderzoek 
zullen krijgen. Dit om te vermijden dat sommige leerlingen te lang niet 
onderzocht zouden worden. U zal hierover in de loop van het schooljaar 

geïnformeerd worden.  
 

De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen zich verzetten tegen het uitvoeren 
van een systematisch contact door een bepaalde medewerker van het CLB. 
Binnen een termijn van negentig dagen dient de persoon die verzet aantekent, 

het verplichte systematische contact te laten uitvoeren door een andere 
medewerker van hetzelfde CLB, een medewerker van een ander CLB of een 

andere medewerker buiten het CLB die beschikt over het nodige 
bekwaamheidsbewijs. In dat laatste geval betaal je als ouder wel zelf de kosten. 
De leerling of zijn ouders bezorgen binnen vijftien dagen na de datum van het 

systematisch contact hiervan een verslag aan de bevoegde CLB-arts van het CLB 
dat onze school begeleidt. 

 
 
Inentingen 

 
Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen ze het vaccinatieprogramma 

dat door de overheid is aanbevolen. Om ze te krijgen moeten de ouders 
toestemming geven. 
  

• 1ste lagere school 6/7 jaar Polio (Kinderverlamming), Difterie (Kroep), 
Tetanus (Klem), Kinkhoest 

• 5de lagere school 10/11 jaar Mazelen, Bof (Dikoor), Rubella (Rodehond) 
• 1ste secundair 12/13 jaar HPV (Baarmoederhalskanker) – 2 vaccins 
• 3de secundair 14/15 jaar Difterie, Tetanus, Kinkhoest  
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CLB-dossier 

 
Het CLB maakt voor elke leerling één multidisciplinair dossier (= CLB-dossier) 

aan van zodra een leerling een eerste keer is ingeschreven in een school. Dit 
dossier bevat alle relevante sociale, psychologische en medische gegevens die 
over jou op het centrum aanwezig zijn. De CLB-medewerkers behandelen de 

gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid. Ze houden zich aan het 
beroepsgeheim, het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’ en de 

privacywetgeving. 
 
Je kan het dossier samen met een CLB-medewerker inkijken.  Zij/hij geeft 

hierover telkens uitleg in een gesprek. Dit recht geldt niet voor het volledige 
dossier maar enkel voor gegevens die van jou afkomstig zijn. Voor 

gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts.  
Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Deze kopie is erg 
vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan voor jeugdhulp.  

 
Naar een andere school 

Gaat je zoon/dochter naar een andere school dan gaat het dossier 10 werkdagen 
na de inschrijving naar het CLB waar die school mee samenwerkt. Je hoeft daar 

zelf niets voor te doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt 
het dossier pas na 1 september overgedragen.  
Als je niet wil dat het dossier wordt overgedragen, moet je dat binnen een 

termijn van 10 werkdagen na de inschrijving in je nieuwe school, schriftelijk 
laten weten aan de directeur van je vorige CLB. Je kan je echter niet verzetten 

tegen het overdragen van: 
• identificatiegegevens 
• (indien van toepassing) een kopie van het gemotiveerd verslag, 

• (indien van toepassing) een verslag dat toegang geeft tot het 
buitengewoon onderwijs, 

• gegevens in het kader van de verplichte begeleiding 
• gegevens in het kader van de systematische contacten 

 

En later? 
Het CLB houdt je dossier 10 jaar bij, te tellen vanaf het laatste medisch 

onderzoek (tot 15 jaar voor leerlingen in het buitengewoon onderwijs). 
 
 

Een klacht? 
 

Heb je een klacht dan luistert het CLB er graag naar. Ze hebben een vaste 
werkwijze om klachten te behandelen. Meer info zie www.vclbaalst.be/klacht  
 

 

http://www.vclbaalst.be/klacht

