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1. Contactgegevens 
 
Elke school werkt samen met een centrum voor leerlingenbegeleiding. Voor onze school is dit  

 

Vrij CLB regio Gent 

Halvemaanstraat 96 

9040 Gent 

09 277 84 00 

info@vclbgent.be 

De CLB-contactpersoon is ………. 

De CLB-verpleegkundige is ………. 

De CLB-arts is ………. 

 

Wanneer en hoe is het CLB bereikbaar?  

- Op elke werkdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u30 (op maandag tot 17u). 
- De CLB-contactpersoon is regelmatig aanwezig op de school. Meer info over de 

aanwezigheid van het CLB kan je navragen bij de school.    
 

Het CLB is gesloten: 

- Op zaterdagen en zondagen 
- Op wettelijke en decretale feestdagen (te raadplegen op https://www.feestdagen-belgie.be/) 
- Van 15 juli tot en met 15 augustus 
- Tijdens de kerstvakantie, behalve op 2 permanentiedagen (raadpleeg website) 
- Tijdens de paasvakantie 

 

 

2. Wat doet het CLB? 
 

Het CLB staat in voor kwaliteitsvolle leerlingbegeleiding waarbij leerlingen en ouders steun 

ervaren, zich gewaardeerd voelen en betrokken worden. 

Je kan bij het CLB terecht voor vragen over: 

- Welbevinden (zich goed voelen thuis en op school) 
- Leren en studeren (wat heeft uw kind nodig om te leren?) 
- School- en studiekeuze (informatie en hulp bij het zoeken) 
- Gezondheid (systematisch contactmoment, vaccinaties, gewicht, gehoor, …) 
 

Het CLB-team verbonden aan de school bestaat uit contactpersonen en trajectbegeleiders. 

 

De contactpersoon is het aanspreekpunt voor de leerlingen, ouders en scholen. Hij/zij 
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beluistert uw vraag en biedt ondersteuning waar mogelijk. Daarnaast heeft elke school ook een 

vaste arts en verpleegkundige. Indien er meer hulp gewenst is, kan de contactpersoon u 

voorstellen om samen te werken met een trajectbegeleider van het CLB of u toeleiden naar een 

andere hulpverlener.  

 

De trajectbegeleiders bieden u een begeleiding aan op maat en/of een diagnostisch traject. Dit 

kan worden opgenomen door een arts, maatschappelijk werker, psycholoog/pedagoog of 

verpleegkundige.  

Als de school een vraag heeft omtrent een leerling en het CLB hierbij wil betrekken, dan 

bespreekt de school dit vooraf met de leerling en/of de ouders (tenzij bij een vermoeden van 

zorgwekkende verontrusting). Indien dit om één of andere reden niet is gebeurd, beperkt de 

CLB-medewerker zich tot een 1ste gesprek. Na dit gesprek wordt beslist of er nog verdere acties 

volgen. De ouders beslissen hierover. De oudste kinderen van de school kunnen 

handelingsbekwaam zijn en hebben hier een stem in.  

 

Voor de begeleiding van leerplichtproblemen (veelvuldige afwezigheden) is instemming van de 

leerling of van de ouders niet vereist. School en CLB werken hierbij nauw samen. Als er niet 

wordt ingegaan op de initiatieven van het CLB, meldt de school dit aan het departement 

onderwijs. 

De artsen en verpleegkundigen van het CLB verzorgen samen de systematische 

contactmomenten. Ze nemen ook vragen op over besmettelijke ziekten. Deelname aan de 

systematische contactmomenten en de preventieve maatregelen in kader van besmettelijke 

ziekten is verplicht. De ouders of de leerling kunnen zich wel verzetten tegen het uitvoeren van 

het medisch onderzoek door een bepaalde arts of verpleegkundige. Dit verzet moet schriftelijk 

ingediend worden (formulieren zijn te verkrijgen in het CLB). In geval van verzet dient het 

medisch onderzoek uitgevoerd te worden door een andere arts en/of verpleegkundige. De 

resultaten van dit onderzoek worden aan het CLB bezorgd.  

Als een leerling van school verandert, behouden de school en het CLB hun bevoegdheid en 

verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een andere 

school. 

Het CLB respecteert het pedagogisch project van de school en de rechten van het kind. 

 

3. Het CLB-dossier 
 

Elke leerling heeft een CLB-dossier. Daarin wordt de essentie van de tussenkomsten en 

begeleidingen opgenomen. Bij het hanteren van dit dossier wordt rekening gehouden met de 

regels over het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer. Inzage in het dossier is mogelijk. Daarvoor kan je je wenden tot het onthaal van het 

CLB.  

 

Als de leerling van school en daardoor ook van CLB verandert, zal het CLB-dossier 10 dagen 

na de start van het schooljaar of 10 dagen na de inschrijving bezorgd worden aan het nieuwe 

CLB. De leerling of de ouders hoeven daar niets voor te doen.  



Indien de leerling of de ouders niet wensen dat het dossier wordt overgedragen, dan moet er 

binnen de 10 dagen na inschrijving schriftelijk verzet aangetekend worden bij het CLB van de 

vorige school.  

De vaccinatiegegevens, de gegevens in het kader van de verplichte begeleiding (systematische 

contactmomenten en begeleiding van leerplichtproblemen), een kopie van een gemotiveerd 

verslag of een verslag M-decreet (indien van toepassing), worden altijd aan het nieuwe CLB 

bezorgd. Hiertegen is geen verzet mogelijk. 

Het CLB en de school kunnen informatie over leerlingen uitwisselen indien ze relevant is en de 

handelingsbekwame leerling of ouder hiervoor toestemming geeft. Bij het doorgeven en het 

gebruik van gegevens wordt steeds rekening gehouden met de regels over het beroepsgeheim 

en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

Het CLB-dossier wordt tot ten minste tien jaar na de datum van het laatste systematisch 

contactmoment bewaard. Daarna wordt het dossier vernietigd, maar niet vroeger dan het 

ogenblik waarop de leerling 25 jaar wordt.  

 

4. Samenwerking met leerling, ouders en scholen 
 

Een constructieve samenwerking met alle betrokkenen verhoogt de kans op een kwaliteitsvolle 

begeleiding. Indien u vragen heeft over het verloop van onze begeleiding, kan u terecht bij de 

betrokken CLB-medewerker, de coördinator of de directie. 

Indien deze stappen toch niet tot een constructieve samenwerking leiden, kan u een klacht 

indienen. De formele klachtenprocedure wordt gestart door een schriftelijke klacht (brief of e-

mail) te richten aan de directeur. De directeur contacteert u binnen de 10 werkdagen.  
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