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CLB
Sedert 1 september 2000 begeleidt het CLB de leerlingen zowel op psychologisch,
medisch als sociaal vlak.
Het CLB is gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus, op zaterdagen en zondagen
en op de wettelijke en decretale feestdagen. De CLB’s zijn gesloten tijdens de
kerstvakantie en de paasvakantie, uitgezonderd de eerste maandag en de tweede
vrijdag van de kerstvakantie. Indien deze openingsdagen respectievelijk gelijk vallen
met 25 of 26 december of met 1 of 2 januari, dan worden ze verplaatst naar de
datum binnen de kerstvakantie die hierbij het dichtste aansluit.
Adres:
Telefoon:
Fax:

Grote Markt 25, 9200 Dendermonde
052 21 54 33 of 052 21 56 91
052 22 45 68

Ons CLB-team bestaat uit
• Maggie Temmerman
• Mimi Clinckspoor
• Griet Vansteelant
• Kim Wittoeck
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Wat doet een centrum voor leerlingenbegeleiding?
De centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s) begeleiden de leerlingen en de
deelnemers aan de erkende vormingen. De begeleiding kan ook indirect via en in
samenwerking met de ouders en de school verlopen. Zij zijn immers de eerste
verantwoordelijken.
Waar nodig wordt eveneens samengewerkt met andere diensten, instellingen of
voorzieningen.
Bij het vervullen van zijn opdracht stelt het CLB het belang van de leerling centraal.
Het CLB werkt raadgevend en begeleidend, waarbij de begeleiding van het CLB
waar mogelijk preventief is en waar nodig remediërend. Het CLB werkt
multidisciplinair.
De begeleiding van de leerlingen door het CLB situeert zich op de volgende
domeinen:





het leren en studeren;
de onderwijsloopbaan;
de preventieve gezondheidszorg;
het psychisch en sociaal functioneren.

Het CLB werkt gratis, discreet en onafhankelijk. Alle personeelsleden moeten het
beroepsgeheim respecteren.

Bijzondere doelgroepen
Het CLB begeleidt prioritair en intensief die leerlingen die in hun ontwikkeling en
leerproces bedreigd worden. Het CLB besteedt daarbij bijzondere aandacht aan die
leerlingen die door hun sociale achtergrond en leefsituatie leerbedreigd zijn, d.w.z.
bedreigd worden in hun ontwikkeling en in hun leerproces.
Een gerichte samenwerking met de school, ouders en leerlingen moet leiden tot het
versterken van de draagkracht van leerkrachten in het opvangen van leerlingen en
leerlingensignalen en de uitbouw van een adequate vorm van
leerlingenbegeleidingsstructuur.
Het CLB sensibiliseert en ondersteunt de school bij haar acties op het vlak van
onderwijsvoorrangsbeleid, zorgverbreding en andere projecten die als doel hebben
groepen van leerlingen die leerbedreigd zijn door hun sociale achtergrond en/of hun
leefsituatie maximale kansen te bieden binnen het onderwijs. Hiertoe werkt het CLB
uitdrukkelijk samen met de ouders, de leerlingen en hun maatschappelijke omgeving.
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Samenwerking school-CLB
Het CLB en de school stellen gezamenlijk een beleidsplan of beleidscontract op dat
de samenwerking regelt voor de duur van drie jaar. Deze wordt geconcretiseerd in
een afsprakennota.
Het beleidsplan of beleidscontract vermeldt onder meer:
de wijze waarop het CLB en de school de rechten en de plichten invullen;
de concrete samenwerking tussen school en CLB;
de elementen van het verzekerd aanbod waarop de school niet zal ingaan;
de wijze waarop het CLB de informatie die het verzameld heeft bij de
uitvoering van zijn opdracht en die relevant is voor de algemene werking van
de school, aan de school bezorgt;
 de wijze waarop de school en het CLB elkaar informatie bezorgen die relevant
is voor de leerlingenbegeleiding.






Het CLB heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school
aanwezig is en de school heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen in
begeleiding.
Bij dit alles wordt rekening gehouden met het beroepsgeheim, de deontologie en de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Als een leerling van school verandert, behoudt het CLB zijn bevoegdheid en
verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in
een school die door een ander CLB wordt bediend. Als een leerling voor een
bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, behoudt het CLB zijn
bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot het einde van
de periode van niet- inschrijving.
Begeleiding op vraag en verplichte begeleiding – mogelijkheden tot verzet
Leerlinggebonden aanbod als vraagsturing
Het CLB werkt vraaggestuurd (op verzoek van de leerling, de ouders of de school),
behalve voor de begeleiding die verplicht is. Het CLB kan zelf voorstellen tot
begeleiding formuleren.
Het CLB gaat in op elk verzoek van de ouder of de leerling dat betrekking heeft op
het begeleidingsaanbod met het oog op het verhogen van de slaagkansen en het
beperken en het voorkomen van risicogedrag van leerlingen. Het CLB stelt zijn
deskundigheid ter beschikking om minstens signalen bij leerlingen, ouders en hun
omgeving te herkennen en te duiden en de eerste opvang te verzorgen van
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leerlingen en ouders, hen preventief of remediërend te begeleiden en zo nodig
adequaat door te verwijzen.
Als een school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, beperkt het CLB
zich tot een aanbod tot begeleiding. Het CLB zet in dat geval de begeleiding alleen
voort als de leerling hiermee instemt, op voorwaarde dat hij in staat is tot een
redelijke beoordeling van zijn belangen. Leerlingen van 12 jaar of ouder worden
geacht hiertoe in staat te zijn. Zoniet wordt de begeleiding alleen voortgezet mits de
ouders ermee instemmen.
Schoolondersteuning als verzekerd aanbod
De regering verplicht het CLB tot het voorstellen van vormen van begeleiding voor
deelgroepen van leerlingen, ouders en scholen. Het staat hen vrij om al dan niet op
dit verzekerd aanbod in te gaan.
 Informatieverstrekking
 Preventieve gezondheidszorg
Het CLB neemt initiatieven om de gezondheid, groei en ontwikkeling van de
leerlingen te bevorderen, te bewaken en te behouden. Het CLB organiseert
algemene, bijzondere en gerichte consulten om systematisch en vroegtijdig
stoornissen op te sporen op het vlak van gezondheid, groei en ontwikkeling zodat de
leerling of de ouders tijdig deze stoornissen kunnen laten behandelen.
Wij bevelen de aanwezigheid van de ouders bij het algemene consult bij leerlingen
uit het tweede jaar kleuteronderwijs of, voor het buitengewoon onderwijs, het
kalenderjaar waarin de kleuter vijf jaar wordt, ten zeerste aan.
Het CLB kan bij individuele leerlingen een medisch onderzoek uitvoeren:
1° als vorm van nazorg na een algemeen, een gericht of een bijzonder consult;
2° op verzoek van de leerling, de school of de ouders;
3° op eigen initiatief.
Het CLB neemt ten aanzien van de leerlingen maatregelen om het ontstaan van
sommige besmettelijke ziekten te beletten, onder meer door vaccinaties.
Het CLB neemt ten aanzien van de leerlingen en het schoolpersoneel profylactische
maatregelen om het verspreiden van besmettelijke ziekten tegen te gaan.
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Vaccinaties
Het CLB gaat minstens naar aanleiding van de algemene en gerichte consulten de
vaccinatiestaat na van alle begeleide leerlingen.
De meerderjarige leerling of de ouders, de voogd of de persoon die de minderjarige
leerling onder zijn hoede heeft, wordt schriftelijk geïnformeerd door het CLB over de
aard en de bedoeling van de aangeboden vaccinatie.
Het CLB dient de vaccinatie toe nadat het hiervoor van de meerderjarige leerling of
de ouders, de voogd of de persoon die de minderjarige leerling onder zijn hoede
heeft de schriftelijke toestemming gekregen heeft.
Deze toestemming kan worden gegeven voor meerdere vaccinaties tegelijk, maar is
niet langer dan twee jaar geldig.
Het CLB houdt van iedere begeleide leerling de vaccinatietoestand bij.
De beschikbare vaccinatiegegevens worden op verzoek en minstens in het
schooljaar van toediening schriftelijk meegedeeld aan de meerderjarige leerling of de
ouders, de voogd of de persoon die de minderjarige leerling onder zijn hoede heeft.
Op verzoek worden de beschikbare gegevens tevens meegedeeld aan de
behandelend arts.
Bijzondere consulten
De bijzondere consulten (medische onderzoeken, individueel of collectief
georganiseerd voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs en het deeltijds
beroepssecundair onderwijs evenals, onder de voorwaarden door de regering
bepaald, voor andere leerlingen) behoren tot het verzekerd aanbod.
Verplichte begeleiding
Preventieve gezondheidszorg
•

Algemene en gerichte consulten, profylactische maatregelen

De leerlingen, de ouders en de scholen zijn verplicht om mee te werken aan de
algemene consulten (periodieke algemene leeftijdsspecifieke medische
onderzoeken, collectief georganiseerd voor alle leerlingen), de gerichte consulten
(collectief georganiseerde medische onderzoeken, gericht op bepaalde
gezondheidsaspecten van een welomschreven doelgroep van leerlingen) en de
profylactische maatregelen.
Wanneer bij leerlingen een besmettelijke ziekte wordt vastgesteld, zijn de ouders
verplicht de arts van het CLB hierover in te lichten. Het CLB zal via de school de
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nodige stappen zetten om verspreiding hiervan te voorkomen of te beperken. Het zal
de bevoegde instanties hiervan op de hoogte brengen.
•

Verzet tegen het uitvoeren van een algemeen of gericht consult door een
bepaalde arts van het CLB

De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen zich verzetten tegen het uitvoeren van
een algemeen of gericht consult door een bepaalde arts van het CLB. Het verzet
wordt schriftelijk meegedeeld aan de directeur van het CLB via een aangetekende
brief of tegen afgifte van een ontvangstbewijs. Het verzet is getekend en gedateerd.
In dit geval wordt het consult uitgevoerd door ofwel een andere arts van hetzelfde
CLB ofwel door een arts van een CLB naar keuze, ofwel door een arts die niet tot
een CLB behoort, maar wel in het bezit is van het hiertoe door de regering bepaalde
bekwaamheidsbewijs. De persoon die verzet heeft aangetekend is verplicht de
consulten te laten uitvoeren binnen een termijn van negentig dagen, met ingang van
de datum waarop de aangetekende brief werd verzonden of met ingang van de
datum die op het ontvangstbewijs werd vermeld.
Indien het algemeen of het gericht consult niet wordt uitgevoerd door een arts van
het CLB dat de school begeleidt, bezorgt de arts van het ander CLB of de arts die
niet tot een CLB behoort, de bevindingen aan een arts van het CLB waarbij de
school is aangesloten.
De arts die de consulten heeft uitgevoerd, bezorgt binnen vijftien dagen na datum
van elk consult het verslag van dat consult aan de arts van het CLB die de school
van de betrokken leerling begeleidt.
De kosten voor een consult dat niet wordt uitgevoerd door een arts van het CLB, zijn
ten laste van de betrokken leerlingen en hun ouders.
Begeleiding in het kader van de controle op de leerplicht
Het CLB begeleidt leerplichtige jongeren die, behoudens ingeval van huisonderwijs,
niet zijn ingeschreven in een school of voor de leerplicht erkende vorming, of die zijn
ingeschreven maar die deze school niet regelmatig bezoeken. Deze begeleiding
heeft tot doel de minderjarige met leerplichtproblemen opnieuw in te schakelen in het
onderwijsproces zodat hij opnieuw voldoet aan de bepalingen inzake leerplicht. Een
instemming van de betrokken leerling of zijn ouders is dan niet vereist. Als de
betrokken leerling of zijn ouders niet ingaan op de initiatieven van het CLB, meldt het
CLB dit aan de bevoegde instantie.
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Multidisciplinair dossier
Het CLB legt voor elke leerling voor wie een begeleiding wordt gestart, één
multidisciplinair dossier aan. Het dossier bevat o.a. volgende gegevens:
administratieve gegevens, registratie van de medische consulten,
vaccinatiegegevens, gegevens over de leerplichtbegeleiding en andere gegevens
van de begeleiding van leerlingen. De directeur van het centrum is verantwoordelijk
voor de verwerking van de gegevens van het multidisciplinair dossier, met
uitzondering van de persoonsgegevens die de gezondheid betreffen.
De verantwoordelijkheid voor het verwerken van persoonsgegevens die de
gezondheid betreffen valt onder de bevoegdheid van een beroepsbeoefenaar die in
het centrum werkt.
Toegankelijkheid van de gegevens van het multidisciplinair dossier voor de
CLB-personeelsleden
Elke CLB-medewerker heeft, als hij betrokken is bij de begeleiding van de leerling in
kwestie, toegang tot alle gegevens. In het belang van de leerling, de ouders of ter
vrijwaring van de rechten van derden kunnen in volgende gevallen de gegevens
ontoegankelijk gemaakt worden voor de CLB-personeelsleden die betrokken zijn bij
de begeleiding van een bepaalde leerling:





Op vraag van de bekwame minderjarige leerling
Op vraag van de bekwame meerderjarige leerling
Op verzoek van de ouders, in eigen naam of namens de niet-bekwame minderof meerderjarige leerling
Ambtshalve, in uitzonderlijke gevallen die moeten worden gemotiveerd.

Raadpleging van de gegevens uit het multidisciplinair dossier
Leerlingen en hun ouders hebben recht op toegang tot de gegevens van het
multidisciplinair dossier die henzelf betreffen. Deze toegang kan in principe door
rechtstreekse inzage van het dossier onder begeleiding van een CLB medewerker.
Er zijn wettelijk een aantal uitzonderingen op het recht op toegang tot bepaalde
gegevens in het dossier.
Vb: gegevens die door derden worden aangeleverd en als vertrouwelijk worden
bestempeld zijn niet toegankelijk.
Voor meer informatie kan u terecht bij het CLB dat de school van de leerling
begeleidt.

Noordlaan 10

9230 Wetteren

T 09 365 60 60
F 09 365 60 61
www.campuskompas.be

ka.wetteren@g-o.be

Campus Kompas Koninklijk Atheneum
Kwaliteitsonderwijs in Wetteren
Overdracht van gegevens uit het multidisciplinair dossier
Bij schoolverandering draagt de directeur van het centrum het dossier over aan het
centrum dat de leerling begeleidt. De bekwame minder- of meerderjarige leerling
en/of zijn ouders in eigen naam of namens de niet-bekwame minder- of
meerderjarige leerling, kunnen verzet aantekenen tegen de overdracht van het
dossier. Een leerling vanaf 12 jaar wordt vermoed bekwaam te zijn.
Dit verzet moet schriftelijk ingediend worden binnen een termijn van 10 dagen na de
mededeling waarin de ouders of de leerling op de hoogte worden gebracht van de
geplande overdracht.
Het verzet kan geen betrekking hebben op de overdracht van identificatiegegevens,
de vaccinatiegegevens, de gegevens in het kader van de verplichte begeleiding van
leerlingen met leerplichtproblemen, de vaccinatiegegevens, de gegevens in het
kader van de algemene, de gerichte en de bijzondere consulten en de medische
onderzoeken.
Het CLB en de CLB-medewerkers mogen enkel in het belang van de leerling
gegevens uit het multidisciplinair dossier bezorgen aan de volgende derden:
1° het betrokken schoolpersoneel voor wat betreft de gegevens die nodig zijn om
hun taak naar behoren te kunnen vervullen
2° aan anderen om een verplichting na te komen die opgelegd wordt krachtens een
wettelijke verplichting, of op gemotiveerd verzoek of na schriftelijke toestemming van
de bekwame minder- of meerderjarige leerling of de ouders in eigen naam of in naam
van de niet bekwame minder- of meerderjarige leerling.
Vernietiging van de gegevens uit het multidisciplinair dossier
De multidisciplinaire dossiers worden door het centrum bewaard tot ten minste tien
jaar na de datum van het laatst uitgevoerde consult of vaccinatie. Daarna start de
directeur de geëigende procedure tot vernietiging (behalve voor de dossiers die
volgens procedure worden opgevraagd door en overgedragen aan het Rijksarchief),
maar niet voor de betrokkene de leeftijd van 25 jaar heeft bereikt.
In afwijking van het eerste lid, worden gegevens van leerlingen die hun
studieloopbaan beëindigd hebben in het buitengewoon onderwijs, bewaard tot op het
ogenblik dat betrokkene de leeftijd van 30 jaar bereikt.
Informatieplicht van het CLB inzake het multidisciplinair dossier
De directeur draagt er zorg voor dat betrokken leerling en de ouders op gepaste
wijze worden geïnformeerd over de dossiergegevens.
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Als er betwisting mocht zijn over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
kan men zich wenden tot:
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Hoogstraat 139 – 1000 Brussel
Tel.: 02/213.85.40
Klachtenprocedure
Voor klachten over het CLB waar het beroepsgeheim van de CLB-personeelsleden
niet in het geding is, gelden dezelfde bepalingen als deze die gelden voor de school.
Deze zijn opgenomen in de zogenaamde “algemene klachtenprocedure” van het
schoolreglement.
Indien u een klacht heeft over het CLB en het beroepsgeheim van de CLBpersoneelsleden is wél in het geding, dan geldt de volgende procedure.
Klachten over de werking van het CLB of over een concrete handeling of beslissing
van een personeelslid, dienen kort na de feiten gemeld te worden aan de directeur
van het CLB en met hem te worden besproken.
Wordt na overleg met de directeur niet tot een akkoord gekomen, dan kan men
schriftelijk klacht indienen bij de directeur van het CLB.
Binnen een termijn van 10 kalenderdagen zendt de directeur de klager een
ontvangstbevestiging waarbij hij informatie verstrekt inzake de behandeling van de
klacht. Indien de klacht afgewezen wordt brengt hij de klager hiervan op de hoogte
en wordt dit gemotiveerd.
De directeur start een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht. Na het
onderzoek stuurt hij de klager een brief met een samenvatting van het onderzoek en
zijn gemotiveerde bevindingen inzake de klacht.
De directeur behandelt de klacht binnen een termijn van 45 kalenderdagen na
ontvangst van de klacht.
Deze klachtenprocedure schorst de beslissingen waartegen klacht ingediend wordt
niet op.
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