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Waarvoor kan je bij het CLB terecht?
Op vraag van leerlingen, ouders en school werken
we samen aan vragen en zorgen rond:






Leren en studeren
Als het op school niet wil vlotten en meer hulp
wenselijk is.
Onderwijsloopbaan
Ouders en leerlingen wegwijs maken in de
brede waaier van studiemogelijkheden. Wij
helpen als kiezen moeilijk wordt.
Preventieve gezondheidszorg
Als je vragen hebt, advies of begeleiding wenst
rond gezondheidsproblemen.
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Als jij je niet goed voelt in je vel, als het niet
vlot met leeftijdsgenoten of thuis.

Wat mag je van het CLB verwachten?






We luisteren naar je vraag en praten samen
met jou over het probleem.
We kunnen je tips of goede raad geven.
Soms doen we een onderzoek met behulp
van testen of vragenlijsten.
Soms volstaat één gesprek, soms doen we
een korte begeleiding.
Het kan gebeuren dat we hiervoor
samenwerken met andere hulpverleners.

Wat gebeurt er als je naar het CLB stapt?




Het ankerteam gaat steeds van start met jouw
vraag.
Indien er verdere begeleiding door het CLB
nodig is, neemt het trajectteam dit verder op.
Soms verwijzen we jou door naar een externe
dienst

Wat met jouw CLB-dossier?





Moet je naar het CLB ?





Meestal weet je vanaf 12 jaar wat goed voor
je is. Je kan kiezen of je hulp wilt of niet.
De gesprekken zijn niet verplicht en je kan ze
steeds stopzetten.
Medische onderzoeken en spijbelbegeleiding
kan je niet weigeren.
In noodsituaties grijpt het CLB altijd in.

Wat met beroepsgeheim?





Het CLB werkt schoolnabij en onafhankelijk.
Zaken die je in vertrouwen vertelt, zeggen we
niet door.
Als je in een noodsituatie bent, zullen we dit
beroepsgeheim doorbreken.
Met de school wisselen we wel info uit die
nodig is om jou op school verder te helpen.




Wat nodig is om jou te helpen, schrijven we
op in een dossier.
Van leerlingen jonger dan 12 jaar mogen de
ouders het dossier inkijken. Vanaf 12 jaar
mag een bekwame minderjarige zijn dossier
inkijken
Bij schoolverandering wordt je dossier
overgedragen aan het nieuwe CLB, tenzij je
dit weigert.
Medische gegevens en gegevens over
spijbelbegeleiding worden altijd doorgegeven
aan het nieuwe CLB.
We houden je dossier bij tot je 25 jaar bent of
30 jaar als je het buitengewoon onderwijs
beëindigd hebt..

Heb je klachten ?




Voel je je niet goed behandeld door de CLBmedewerker?
Vertel het aan deze medewerker of aan je
leerkracht of ouders.
Onze volledige klachtenprocedure kan je
terugvinden op onze website.

