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1. CLB: schoolnabije partner 

1.1. Het begeleidende centrum voor leerlingenbegeleiding 
Het GO! centrum voor leerlingenbegeleiding Dendermonde werkt samen met jouw school. 
Het adres van ons CLB: 
 
Hoofdzetel 
Grote Markt 25 
9200 Dendermonde 
052 33 88 80 
www.clbdendermonde.be 
 
Vestigingsplaats Lokeren 
Groendreef 29 
9160 Lokeren 
09 348 15 82 
 
Directeur 
Hilde Merckx 
052 33 88 80 
hilde.merckx@g-o.be 
 
Jouw school wordt begeleid vanuit hoofdzetel. 
 

1.2. Het CLB en zijn werkingsprincipes 

Wat doet een centrum voor leerlingenbegeleiding? 
Samen met de school willen we ervoor zorgen dat jij je goed voelt op school en daarbuiten. Zo willen we 
je slaagkansen verhogen. Niet alleen op school, maar ook in het latere leven.  

Hieronder geven we je meer informatie over hoe het CLB precies werkt. We geven ook meer uitleg over 
het Decreet rechtspositie minderjarige in de jeugdhulp, de deontologische code van de CLB’s en het 
beroepsgeheim. 

Als we in de tekst over ouders spreken, dan bedoelen we de ouder(s), eventueel de 
opvoedingsverantwoordelijke(n) of de meerderjarige leerling zelf. 

Hoe werkt het CLB? Enkele principes 
In onze samenwerking met jouw school, je ouders én met jou moeten we met een aantal principes 
rekening houden. Principes noemt men ook wel grondbeginselen of belangrijke regels: 

 We werken onafhankelijk. Jouw belang staat centraal. 

 We werken kort bij leerlingen en scholen. 

 We werken gratis voor leerlingen, ouders en scholen. 

 We kiezen voor de minst zware hulp. We willen vooral ondersteunen. 

 Alle personeelsleden van het CLB moeten het beroepsgeheim respecteren. 

 Het CLB moet vaste gedragsregels nakomen (deontologische code). 

 We respecteren de waarden die jouw school je wil meegeven. 
 

 

Decreet rechtspositie minderjarige in de jeugdhulp 
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In de jeugdhulp hebben minderjarigen rechten, zoals recht op inspraak, recht op informatie, e.d. Al deze 
rechten staan vermeld in het Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale 
jeugdhulp van 7 mei 2004. 
 
Meer informatie vind je in de volgende brochures:  

 “Je rechten tijdens onze begeleiding”. Te vinden op: www.go-clb.be → [Leerlingen] →[Jouw rechten] 
→ [Je rechten tijdens onze begeleiding]. 

 “Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp: Een gids voor ouders.” → 
www.go-clb.be → [Ouders] →  [De rechten van je kind en als ouder] →[“Gids voor ouders over het 
Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp”] 
 

Deontologische code CLB 

CLB-medewerkers moeten een deontologische code respecteren. Een deontologische code omvat regels 
en richtlijnen. Elk CLB-personeelslid gebruikt ze om professioneel te handelen.  
 
De volledige ‘Deontologische code voor de CLB-medewerker’ vind je op  
 

 http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/centra-voor-leerlingenbegeleiding → [Voor CLB-medewerkers] → 

[Deontologische code en mission statement]  

Beroepsgeheim  

Zonder het beroepsgeheim is hulpverlening niet mogelijk. Je moet er zeker van kunnen zijn dat je aan het 
CLB-team dingen in vertrouwen kunt vertellen. De CLB-medewerkers moeten jouw informatie 
vertrouwelijk behandelen. Zij mogen die informatie niet zomaar met anderen delen. In een aantal 
situaties kunnen ze dat wel, bijvoorbeeld met je ouders of met de school. Ze doen dit altijd in overleg met 
jou. Als je echt in gevaar bent, kan het CLB-team besluiten om het beroepsgeheim te doorbreken. Maar 
ze zullen dit altijd vooraf met jou bespreken.  
 
Voor schoolpersoneel (leerkrachten, leerlingenbegeleiders, e.a.) geldt het ambtsgeheim. Zij moeten 
discreet met gegevens omgaan, maar moeten wel een aantal dingen melden aan de directeur, aan 
collega’s, aan de politie, enzovoort. 
 
Voor meer informatie over het beroepsgeheim kun je terecht bij de CLB-medewerker. 
 

  

http://www.go-clb.be/
http://www.go-clb.be/
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/centra-voor-leerlingenbegeleiding
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1.3. Leerlingenbegeleiding door het CLB 

1.3.1. Leerlingenbegeleiding door het CLB 
Het CLB werkt op verschillende manieren voor de leerlingen. 
 
Wij kunnen leerlingen kortdurend begeleiden. In CLB-taal zijn er twee soorten begeleiding: 

 de vraaggestuurde begeleiding;  

 de verplichte begeleiding. 
 
De school en het CLB maken afspraken over hoe ze samenwerken. 

1.3.2. Vraaggestuurde begeleiding 
 

Wat is vraaggestuurde begeleiding? 

Een deel van onze begeleiding is vraaggestuurd. Dat wil zeggen dat jij, je ouders of de school ons iets 
vragen. Soms wachten we die vraag ook niet af en stellen we zelf al begeleiding voor. We doen dat als we 
na een gesprek met de school merken dat je bijvoorbeeld leermoeilijkheden hebt of dat je niet goed in je 
vel zit. 
 
Onze vraaggestuurde begeleiding draait rond vier grote thema’s. De vragen van leerlingen, ouders of 
school hebben er altijd mee te maken. We sommen ze hieronder op met extra uitleg. 

 Leren en studeren 
Bij het CLB kun je bijvoorbeeld terecht met vragen over jouw studiemethode en gesprekken over 
je studiemotivatie. Ook kunnen we samen met jou nagaan wat je nodig hebt om zo goed mogelijk 
aan de lessen deel te nemen. 

 Onderwijsloopbaan 
Het CLB geeft bijvoorbeeld uitleg over studierichtingen en helpt je bij het kiezen.  

 Preventieve gezondheidszorg 
Preventieve gezondheidszorg ken je het best van de ‘medische onderzoeken’. Officieel zijn dat 
systematische contacten. Wat je misschien minder weet is dat je ook bij ons terechtkunt met vragen 
over veilig vrijen, seksualiteit, gezonde voeding, enzovoorts. 

 Psychisch en sociaal functioneren 
Heb je het momenteel moeilijk door problemen thuis? Voel je je niet goed in je vel? Heb je 
faalangst? Je kunt ermee bij ons terecht.  
 

Natuurlijk kun je ook met andere vragen bij ons aankloppen. 

Onze vraaggestuurde begeleiding is een ‘vrijwillige’ begeleiding. We moeten hier toestemming voor 
krijgen. We gebruiken hierbij de volgende regel: 

 Ben je zelf 12 jaar of ouder én bekwaam? Dan geef je zelf wel of geen toestemming. 

 Ben je jonger dan 12 jaar én niet bekwaam? Dan moeten je ouders toestemming geven. 
 
Meer uitleg over bekwaamheid kun je vragen aan de CLB-medewerker. 
 

  



 

Bijlage schoolreglement: Onderdeel CLB - BaO 6 

Onze begeleiding is handelingsgericht! 

Wij werken ‘handelingsgericht’ en passen ook daarbij belangrijke regels toe. Bijvoorbeeld: 

 We houden er altijd rekening mee dat een probleem (én het vinden van een oplossing!) niet ‘bij jou 
alleen’ ligt. We bekijken ook wie uit jouw omgeving hulp kan bieden: school, gezin, vrienden, 
enzovoorts. 

 We gaan ook na wat er goed loopt. Zo vinden we ook makkelijker oplossingen.  
 
Elke begeleiding verloopt in ‘fasen’. Op die manier bieden we een goede structuur en vergeten we niets. 
En het helpt om goed samen te werken. 
 
We werken binnen een zorgcontinuüm. Dat betekent dat we van heel weinig tot heel veel zorg kunnen 
bieden. We kiezen ervoor de ‘minst ingrijpende hulp’ aan te bieden. We gaan na welke hulp jou het meest 
kan vooruithelpen. Bijvoorbeeld: 

 Je zit niet goed in je vel. Soms is het nodig dat we je doorverwijzen naar een andere dienst, zoals een 
centrum voor geestelijke gezondheidszorg. Soms kunnen gesprekken op school al voldoende zijn. 

 Je hebt het moeilijk met lezen en spellen. Soms gaan we spreken met de school en krijg je andere 
leerstof of bijles. Soms zal hulp van iemand anders nodig zijn, bijvoorbeeld een logopedist buiten de 
school. 

 

1.3.3. Verplichte begeleiding 
Voor sommige vormen van begeleiding hebben we geen toestemming van jou, je ouders en/of de school 
nodig. Dan is medewerking verplicht.  
 
Het gaat meer bepaald om begeleiding in het kader van: 

 de controle op de leerplicht;  

 de signaalfunctie en de consultatieve leerlingenbegeleiding door het CLB; 

 de preventieve gezondheidszorg. 
 
Leerplichtbegeleiding: begeleiding in het kader van de controle op de leerplicht 

De overheid wil dat alle leerplichtige kinderen naar school gaan, tenzij ze huisonderwijs volgen. De 
overheid wil niet dat leerlingen ‘ongewettigd’ van school blijven. Meer informatie over gewettigde 
afwezigheden vond je al op een andere plaats in het schoolreglement. 
 
De overheid verplicht CLB’s, minderjarige leerlingen en hun ouders om bij schoolverzuim samen te 
werken. Als het ooit gebeurt dat je ongewettigd afwezig bent op school, willen we samen met jou (en je 
ouders, je school en mogelijk anderen) uitzoeken waarom je niet naar school komt. Misschien loopt het 
thuis niet zo goed. Misschien wil je een andere studierichting volgen. Misschien kun je het niet zo goed 
vinden met een leerkracht of met medeleerlingen … Daar proberen we dan samen een oplossing voor te 
vinden.  
 
Ook bij deze begeleiding werken we handelingsgericht. 
 
Signaalfunctie & consultatieve leerlingenbegeleiding 

 Als een CLB noden vaststelt bij leerlingen of vaststelt dat de leerlingenbegeleiding niet goed loopt, 
brengt het de school hiervan op de hoogte. Dit noemen we ‘signaalfunctie’. 

 Consultatieve leerlingbegeleiding wil zeggen dat het CLB door hulp aan de school (leerkracht 
zorgcoördinator, e.a.) ondersteuning aan een of meer leerlingen probeert te geven. 
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Preventieve gezondheidszorg  

Een goede geestelijke en lichamelijke gezondheid is belangrijk voor een vlotte schoolloopbaan. De 
preventieve gezondheidszorg wil de gezondheid, groei en ontwikkeling bewaken, helpen bereiken en 
beschermen. We willen tijdig nagaan of er hier problemen kunnen komen en ze ook tijdig voorkomen. 
 
Het CLB doet dit onder andere via de systematische contacten (vroeger: medische onderzoeken).  Verder 
helpt het CLB om de verspreiding van besmettelijke ziekten te voorkomen en biedt het vaccinaties aan. 
 
Systematische contacten 
 
Je bent verplicht om aan een aantal systematische contacten deel te nemen.  
 
In het kleuteronderwijs organiseren we systematische contacten voor de eerste kleuterklas of voor 
leerlingen die drie jaar zijn. We zorgen ervoor dat ouders erbij kunnen zijn. 
 
In het lager onderwijs vinden systematische contacten plaats voor leerlingen: 
 

 in het eerste leerjaar (of op zesjarige leeftijd); 

 in het vierde leerjaar (of op negenjarige leeftijd); 

 in het zesde leerjaar (of op elfjarige leeftijd). 

Voor de kinderen van het eerste leerjaar en het zesde leerjaar vragen we aan de ouders om erbij te zijn. 

Ook bij deze begeleiding werken we handelingsgericht. 

Het doel van het contact is niet een ‘gezondheidscheck’. Wel willen je groei en ontwikkeling opvolgen. 
We controleren die aspecten van je gezondheid die belangrijk zijn om te groeien, te ontwikkelen en te 
leren. Via deze contacten willen we problemen opsporen die de huisarts of de gewone dokter niet 
systematisch controleert en die je soms zelf nog niet hebt opgemerkt. Bijvoorbeeld: dat je minder hoort, 
minder of slechter ziet, een bezorgdheid over een aspect van je ontwikkeling. Als wij ze op tijd vaststellen, 
kunnen we samen erger voorkomen. 

Even belangrijk voor ons is of jij je lekker voelt in je vel (we noemen dat psychosociale ontwikkeling). 
 
Verzet tegen systematisch contact door een bepaalde CLB-medewerker 

 Het kan gebeuren dat het niet klikt tussen jou en een CLB-medewerker. De ouders of de bekwame 

leerling kunnen zich verzetten tegen een medewerker van het centrum die het systematisch contact 

uitvoert. In dit geval wordt het systematisch contact uitgevoerd door  

o ofwel een andere medewerker van ons CLB;  

o ofwel een medewerker van een ander CLB naar keuze; 

o ofwel een arts bevoegd voor de opdracht in kwestie.  

 Je ouders of jijzelf laten dit weten aan het CLB en dat kan enkel met een aangetekende brief aan de 
directeur van het CLB. Je kunt ‘het verzet’ ook persoonlijk afgeven op het CLB. Daar krijg je dan een 
ontvangstbewijs. De brief moet gedateerd en ondertekend zijn! 

 Het systematisch contact moet plaatsvinden: 
o ofwel binnen de 90 kalenderdagen na het versturen van de aangetekende brief; 
o ofwel binnen de 90 kalenderdagen na het afgeven van de brief op het CLB. 

 Als het systematisch contact uitgevoerd wordt door een medewerker van een ander CLB of 
beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg bevoegd voor de opdracht in kwestie, dan moeten de 
gegevens binnen de vijftien dagen na het systematisch contact aan het CLB bezorgd worden. 
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 Als het systematisch contact door een arts bevoegd voor de opdracht in kwestie wordt uitgevoerd die 
geen CLB-medewerker is, dan zijn de kosten van het systematische contact voor jou en je ouders. 

Welke aspecten van je gezondheid, groei en ontwikkeling arts bevoegd voor de opdracht in kwestie 
moeten worden onderzocht kan je via de CLB-medewerker vernemen. 
 

Besmettelijke ziekten  

Besmettelijke ziekten verspreiden zich gemakkelijker op plaatsen waar mensen dicht bij elkaar leven. De 
school is zo’n plaats. Soms moet de CLB-arts maatregelen nemen om de verspreiding van een 
besmettelijke ziekte op school te helpen voorkomen. Heb jij of heeft iemand van jouw gezin een van de 
ziekten die hieronder zijn opgesomd, zorg er dan voor dat die informatie snel tot bij de CLB-arts komt. Dit 
kan op drie manieren:  

 Je meldt het aan de schooldirecteur of je leerkracht die dan verder het CLB informeert.  

 Je informeert zelf het CLB. 

 Jouw huisarts verwittigt het CLB.  
 

De volgende besmettelijke ziekten moet men melden: 

 Bof (dikoor) 

 Maag-darminfecties / voedselvergiftiging 

 Buiktyfus 

 Difterie 

 Hepatitis A 

 Hepatitis B 

 Hersenvliesontsteking (meningitis) 

 Kinderverlamming (polio) 

 Kinkhoest (pertussis) 

 Krentenbaard (impetigo) 

 Mazelen 

 Rode hond (rubella) 

 Roodvonk (scarlatina) 

 Schimmelinfecties 

 Schurft (scabiës) 

 Tuberculose 

 Windpokken (varicella, waterpokken) 

 Bij vragen of bezorgdheden in verband met infectieziekten die niet in bovenstaande lijst vermeld 
worden. 

 
Je bent verplicht om deze besmettelijke ziekten te melden als die zich in jouw omgeving voordoen. Je 
moet meewerken aan de maatregelen die men neemt om te helpen voorkomen dat sommige 
besmettelijke ziekten zich op school verspreiden. Men noemt deze maatregelen ook profylactische 
maatregelen.  
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Vaccinaties  

Het CLB biedt de vaccins van het vaccinatieprogramma in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest gratis aan. Informatie over het vaccinatieprogramma vind je op http://www.zorg-en-
gezondheid.be/basisvaccinatieschema. 
 
Bij elk systematisch contact wordt nagekeken of je alle aanbevolen vaccinaties gekregen hebt. Is dat niet 
het geval, dan word je verwittigd. Het CLB kan dan inhaalvaccinaties aanbieden. 
 
De vaccinaties van het CLB zijn gratis. Je bent niet verplicht om op dat aanbod in te gaan. Het CLB 
vaccineert enkel na schriftelijke toestemming van de ouder, voogd of de leerling van zestien jaar of ouder.  
 
 
Individueel contact 

We kunnen ook een niet-verplicht  individueel contact uitvoeren.  
 
We kunnen dat doen in de volgende gevallen: 
1) als nazorg na een systematisch contact 
2) op jouw eigen vraag, of op vraag van de school of van je ouders;  
3) omdat we als CLB denken dat dit echt nodig is. 

1.3.4. Ik ben niet langer ingeschreven in mijn school. Welk CLB begeleidt me? 
 Als je van school verandert (bv. als je van het lager naar het secundair onderwijs overgaat) blijven we 

bevoegd en verantwoordelijk om je te begeleiden. Dat blijft zo tot je in een nieuwe school met een 
ander CLB bent ingeschreven. 

 Ook als je uitgesloten werd van school, blijven we beschikbaar voor jou tot je een nieuwe school 
gevonden hebt. Bij het zoeken naar een nieuwe school moeten je ouders en jij wel actief meewerken. 

1.4. Opdrachten rond verslaggeving voor leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften (M-decreet) 

 

Inleiding 

Het doel van onderwijs is bij elke leerling maximale vooruitgang te realiseren. We streven ernaar dat elke 
leerling het gemeenschappelijk curriculum volgt. Het gemeenschappelijk curriculum bevat de leerdoelen 
die we bij iedere leerling willen bereiken. Het gaat over alles wat je moet kennen en kunnen om een 
diploma of studiebewijs te krijgen. Leerlingen die een gemeenschappelijk curriculum volgen en hiervoor 
slagen, hebben recht op een getuigschrift of diploma. Als er bij een leerling iets in de weg zit om die 
maximale vooruitgang te maken en het gemeenschappelijk curriculum te volgen, dan heeft deze leerling 
recht op aanpassingen die het hem mogelijk maken om dat doel wél te bereiken. De aanpassingen moeten 
wel redelijk of haalbaar zijn voor de school. 
 
Meestal volstaan stimulerende en/of compenserende en/of remediërende en/of dispenserende 
maatregelen (STICORDI-maatregelen) om tot redelijke aanpassingen te komen. Soms is er ondersteuning 
vanuit het buitengewoon onderwijs (via een ondersteuningsteam) nodig om die aanpassingen redelijk of 
haalbaar te maken voor het schoolteam. Soms kan men onmogelijk voldoende aanpassingen doen, of zijn 
aanpassingen aan het gemeenschappelijk curriculum niet mogelijk of niet redelijk. In dat geval kan de 
leerling de leerdoelen van het gemeenschappelijk curriculum niet behalen. Alle partijen overleggen hier 
samen over. Het CLB kan beslissen dat er nood is aan een individueel aangepast curriculum (IAC) in het 
gewoon onderwijs. Na die beslissing kan men ook onmiddellijk voor buitengewoon onderwijs kiezen (zie 
ook verder: Buitengewoon onderwijs). 

http://www.zorg-en-gezondheid.be/basisvaccinatieschema
http://www.zorg-en-gezondheid.be/basisvaccinatieschema


 

Bijlage schoolreglement: Onderdeel CLB - BaO 10 

 
Ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs: hulp 
vanuit het buitengewoon onderwijs via het ondersteuningsnetwerk 

Een nieuwe wijze van ondersteuning 

Sinds 1 september 2017 worden leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op een andere manier in 
het gewoon onderwijs ondersteund. Scholen voor gewoon onderwijs en scholen voor buitengewoon 
onderwijs brengen de expertise samen in een ondersteuningsnetwerk om leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften en de leraren(teams) die met deze leerlingen werken, te ondersteunen. Sommige 
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften kunnen gewoon onderwijs volgen met de hulp van een 
ondersteuningsteam.  

Ondersteuning vanuit een ondersteuningsnetwerk: na buitengewoon onderwijs of wegens extra 
onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs 
 
Binnen het GO! meldt een school voor gewoon onderwijs alle ondersteuningsnoden aan bij het 
ondersteuningsnetwerk.  

Een leerling kan om een van de volgende redenen aanspraak maken op deze extra ondersteuning: 
 
1. De leerling volgde les in het buitengewoon onderwijs en keert terug naar het gewoon onderwijs.  
2. De leerling volgde geen les in het buitengewoon onderwijs. Na overleg tussen school, ouders en CLB 

besluit men dat de leerling extra hulp bovenop STICORDI-maatregelen kan gebruiken. 

Ondersteuning na terugkeer uit het buitengewoon onderwijs 
 

 Na terugkeer uit het buitengewoon onderwijs kan een leerling extra ondersteuning krijgen. Maar dit 
gebeurt niet altijd en ook niet automatisch. De regelgeving bepaalt wie daarvoor in aanmerking komt. 
Bovendien gaat het CLB na of de school en de leerling ondersteuning nodig hebben, en of deze 
ondersteuning wel voldoende is voor leerling en schoolteam. Het CLB bespreekt dit met ouders en 
school tijdens een ‘handelingsgericht diagnostisch traject’. Men kijkt dan bijvoorbeeld naar: de 
vorderingen die de leerling maakte in zijn vroegere school, zijn mogelijkheden, het advies dat gegeven 
werd over het verder volgen van buitengewoon onderwijs, de aanpassingen die de school kan doen, 
enz. 

 Als de leerling het gemeenschappelijk curriculum kan volgen, heft het CLB het oude verslag op dat 
hem toegang gaf tot het buitengewoon onderwijs. Het CLB maakt dan een ander officieel document 
op: een ‘gemotiveerd verslag’. Het CLB doet dat in samenspraak met school, ouders of leerling en 
anderen. Dit gemotiveerd verslag is nodig om de extra ondersteuning te krijgen. 

 Een leerling die les volgde in het type basisaanbod van het buitengewoon onderwijs (voor meer uitleg 
over de types van het buitengewoon onderwijs, zie verder), moet tijdens het voorgaande schooljaar 
minstens negen maanden les gevolgd hebben in dit type om in aanmerking te komen voor 
ondersteuning, als hij in het gewoon onderwijs het gemeenschappelijk curriculum volgt. 

 Als de leerling het gemeenschappelijk curriculum niet kan volgen, wordt het oude verslag dat hem 
toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs niet opgeheven. De school kiest er dan voor om na 
overleg met CLB en ouders een individueel aangepast curriculum (IAC) uit te tekenen. Ze maakt 
daarbij leerdoelen op maat van de leerling, om hem zo ver mogelijk in zijn ontwikkeling te krijgen. Een 
getuigschrift behalen is niet de eerste prioriteit, maar is ook niet uitgesloten. Het individueel 
aangepast curriculum kan – indien nodig en als de wetgeving dit toelaat – ondersteund worden met 
bijkomende hulp vanuit het buitengewoon onderwijs. Hierbij wordt de procedure inschrijving onder  
ontbindende voorwaarden gevolgd.  
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Van gewoon onderwijs naar gewoon onderwijs met ondersteuning 
 

 Sommige leerlingen kunnen onmiddellijk ondersteuning krijgen, zonder dat ze eerst in het 
buitengewoon onderwijs les gevolgd hebben. Wie daarvoor in aanmerking komt, staat duidelijk 
omschreven in de regelgeving. Hierover kun je meer informatie krijgen bij het CLB. 

 Het CLB maakt een officieel document op: een verslag of een gemotiveerd verslag. Zonder dit 
document kan de ondersteuning niet worden opgestart. Het CLB maakt dit document op in 
samenspraak met school, ouders of leerling en anderen. 

 Leerlingen die in het voorafgaande schooljaar geen negen maanden les gevolgd hebben in het type 
basisaanbod van het buitengewoon onderwijs, komen slechts in aanmerking voor ondersteuning als 
ze een individueel aangepast curriculum volgen. Leerlingen die wel het gemeenschappelijk curriculum 
kunnen blijven volgen, krijgen geen ondersteuning als ze niet eerst negen maanden buitengewoon 
onderwijs gevolgd hebben. 

 
Buitengewoon onderwijs 

Wat is buitengewoon onderwijs? 

Soms besluiten school, ouders en CLB dat de aanpassingen die een leerling nodig heeft om het 
gemeenschappelijk curriculum in het gewoon onderwijs te kunnen volgen, niet volstaan of onredelijk zijn. 
Zij doen dat altijd na een ‘handelingsgericht diagnostisch traject’.  
 
Men besluit dan om de leerling een recht op toegang tot het buitengewoon onderwijs toe te kennen. 
Buitengewoon onderwijs volgen is een recht. Het kan slechts heel zelden verplicht worden. Terugkeren 
uit het buitengewoon onderwijs naar het gewoon onderwijs is altijd mogelijk. Soms zijn er bijzondere 
voorwaarden aan verbonden. 
 
Het buitengewoon basisonderwijs is verdeeld in verschillende types. In het buitengewoon secundair 
onderwijs zijn er types en onderwijsvormen. In elk type en in elke onderwijsvorm zijn er bijzondere 
aandachtspunten.  
 
Meer informatie over scholen die buitengewoon onderwijs organiseren vind je via: 
www.onderwijskiezer.be.  

  

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/default.aspx/bao/buo
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/default.aspx/so/buso
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/default.aspx/so/buso
http://www.onderwijskiezer.be/
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1.5. Multidisciplinair dossier en klachtenprocedure 
Hier vind je meer informatie over je dossier en de klachtenprocedure. 

1.5.1. Het multidisciplinaire dossier  
Officieel heet het dossier het multidisciplinaire dossier. We geven de belangrijkste punten mee. 
 

 Meer informatie vind je in de folder “Je dossier in het CLB”. De folder staat op: www.go-clb.be → 
[Leerlingen] →[Je dossier] → [Je dossier in het CLB]. 

 
En natuurlijk kun je ook terecht bij de CLB-medewerker. 

1.5.2. Wat staat er in mijn dossier? 
Voor iedere leerling leggen we een dossier aan. Dit dossier bevat onder meer: 

 administratieve gegevens: je naam, klas, adres, de telefoonnummers van je ouders en dergelijke; 

 gegevens over de systematische contacten in het kader van de preventieve gezondheidszorg (zie 
Preventieve gezondheidszorg); 

 gegevens over de vaccinaties; 

 gegevens over de profylactische maatregelen (zie Besmettelijke ziekten);  

 gegevens over de verplichte begeleiding bij ongewettigde afwezigheden; 

 verslagen van gesprekken; 

 resultaten van testen; 

 gegevens die andere (externe) diensten aan het CLB bezorgden; 

 … 

1.5.3. Wie krijgt toegang tot mijn dossier? 
 

Het CLB-team 
Sommige gegevens kunnen - in het belang van betrokkenen - voor bepaalde CLB-medewerkers 
ontoegankelijk gemaakt worden. Men doet dat op verzoek van de bekwame minder- of meerderjarige 
leerling. Het verzoek kan ook komen van ouders en opvoedingsverantwoordelijken. Zij verzoeken dan in 
eigen naam of in naam van de niet-bekwame minder- of meerderjarige leerling. Soms maakt men de 
gegevens ontoegankelijk om de rechten van ‘derden’ te vrijwaren. En in uitzonderlijke gevallen kan het 
ook gebeuren dat een CLB-medewerker ambtshalve geen toegang meer heeft. 
 
De leerling zelf en de ouders en/of opvoedingsverantwoordelijken 
De bekwame minderjarige leerling of de meerderjarige leerling heeft recht op toegang tot zijn dossier. 
Maar er zijn enkele uitzonderingen op die regel. Staat er in het dossier bijvoorbeeld informatie die enkel 
over een derde gaat, dan is daar geen toegang toe. Over de andere wettelijke uitzonderingen kan de CLB-
medewerker je meer vertellen.  
 
Het recht op toegang tot het dossier wordt altijd uitgeoefend onder begeleiding van een CLB-medewerker 
die hierbij de nodige verduidelijking geeft. 
 
Als je niet bekwaam bent, zijn het in principe je ouders die het recht op toegang uitoefenen. Ook voor hen 
gelden bovenstaande uitzonderingen. Daarbij komt nog de bepaling dat ouders geen recht hebben op de 
contextuele gegevens die over de andere ouder gaan.  
 
Daarbuiten hebben ouders altijd een recht op toegang tot de gegevens die enkel henzelf betreffen.  
 
Meer informatie vind je in de folder “Je dossier in het CLB”. De folder staat op: 
www.go-clb.be → [Leerlingen] →[Je dossier] → [Je dossier in het CLB]. 
 

http://www.go-clb.be/
http://www.go-clb.be/
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De leerling, bijgestaan door een vertrouwenspersoon 
 
De leerling kan het recht op toegang zelfstandig uitoefenen of zich laten bijstaan door een 
vertrouwenspersoon die  

 meerderjarig is;  

 op een ondubbelzinnige wijze door de leerling aangewezen is;  

 niet rechtstreeks betrokken is bij de jeugdhulpverlening;  

 beschikt over een uittreksel uit het strafregister dat een model 2 omvat.  
 
Wie is de eindverantwoordelijke voor het dossier? 

De eindverantwoordelijkheid voor de gegevens in het dossier ligt bij de directeur van het CLB. Voor het 
verwerken van persoonsgegevens over de gezondheid, ligt die eindverantwoordelijkheid bij de 
verantwoordelijke beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg van het centrum. 
 
Wat gebeurt er met mijn dossier als ik van school verander? 

Als je ooit van school verandert, bezorgt het CLB van je oude school jouw dossier aan het CLB van je 
nieuwe school. De directeur van het CLB van je oude school is de eindverantwoordelijke voor deze 
overdracht. 
 
Ik wil niet dat het dossier aan het nieuwe CLB wordt bezorgd 

Sommige gegevens moeten we bezorgen! 

Er zijn gegevens die we aan het nieuwe CLB moeten bezorgen, namelijk: 

 je identificatiegegevens (bijvoorbeeld: adres, geboortedatum en dergelijke); 

 de vaccinatiegegevens;  

 de gegevens in het kader van de systematische contacten;  

 de gegevens in het kader van de leerplichtbegeleiding (schoolverzuim, ook wel spijbelen genoemd); 

 het verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs;  

 het gemotiveerd verslag voor een leerling die recht heeft op ondersteuning. 
 
Wie kan verzet aantekenen? 

Tegen het overdragen van andere gegevens kun je verzet aantekenen. Hierbij geldt de volgende regel: 

 Ben je zelf 12 jaar of ouder en bekwaam? Je tekent zelf verzet aan. 

 Ben je jonger dan 12 jaar en niet bekwaam? Je ouders tekenen verzet aan. 
 
Hoe teken ik verzet tegen overdracht aan? 

Vanaf het ogenblik dat de ouders (of naargelang het geval de opvoedingsverantwoordelijken of de 
bekwame leerling) op de hoogte zijn gebracht van de overdracht, hebben ze tien dagen tijd om het 
verzet schriftelijk in te dienen bij de CLB-directeur. 

1.5.4. Mag het CLB gegevens aan anderen bezorgen? 
Het CLB en zijn medewerkers mogen enkel in het belang van de leerling gegevens uit het multidisciplinaire 
dossier aan anderen bezorgen. Dat is slechts in een aantal gevallen mogelijk. Voor onze samenwerking 
met de school mogen we bijvoorbeeld wel gegevens doorgeven, maar dan enkel die gegevens die de 
school nodig heeft om jou op een passende manier te begeleiden. We gaan dit ook op voorhand met jou, 
of met je ouders indien je niet bekwaam bent, bespreken. Bij het doorspelen van de gegevens houden we 
rekening met onze werkingsprincipes (zie: Het CLB en zijn werkingsprincipes). 
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1.5.5. Vernietiging van het multidisciplinaire dossier 

 
Dossiers van leerlingen uit het gewoon onderwijs 

 De multidisciplinaire dossiers worden door het CLB bewaard tot ten minste tien jaar na de datum van 
het laatst uitgevoerde systematische contact of de laatst uitgevoerde vaccinatie.  
 
Bijvoorbeeld:  
Het laatste systematische contact wordt uitgevoerd op 10 februari 2019. Het dossier blijft zeker 
bewaard tot en met 10 februari 2029.  
 

 Je dossier mag niet vernietigd worden voor je 25 jaar bent geworden. In bovenstaand voorbeeld zou 
dit betekenen dat je op 10 februari 2029 al 25 jaar moet zijn. Anders mogen we je dossier niet 
vernietigen. 
 

 Na die periode mag de directeur van het CLB beslissen dat de dossiers vernietigd worden. De 
procedure daarvoor moet hij correct volgen.  
 

Dossiers van leerlingen uit het buitengewoon onderwijs 

Dossiers van leerlingen die hun allerlaatste schooljaar les volgden in het buitengewoon onderwijs worden 
langer bewaard. Deze dossiers mogen pas vernietigd worden als de leerlingen minimum 30 jaar zijn. En 
ook pas tien jaar na de datum van het laatst uitgevoerde systematische contact of de laatst uitgevoerde 
vaccinatie.. 
 
Permanente bewaring van enkele dossiers 
 
Een heel beperkt aantal dossiers wordt permanent bewaard. 
 

1.5.6. Verplichting om te informeren over het multidisciplinaire dossier 
De CLB-directeur moet ervoor zorgen dat jij en je ouders op de gepaste wijze over jouw dossier worden 
geïnformeerd. 
 
Als er, na overleg met het CLB, ‘betwisting’ is over de verwerking van je persoonsgegevens kan men zich 
wenden tot de  
 
Gegevensbeschermingsautoriteit 
Drukpersstraat 35 
1000 Brussel 
 02 274 48 00 
 commission(at)privacycommission.be 

 

1.5.7. Klachtenprocedure  
Voor klachten over het CLB (behalve de klachten over het beroepsgeheim van CLB-personeelsleden) 
gelden dezelfde bepalingen als die voor de school. Ze zijn opgenomen in de zogenaamde “algemene 
klachtenprocedure” van het schoolreglement. 
 
Heb je een klacht over het beroepsgeheim van de CLB-personeelsleden, dan geldt de volgende procedure. 
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 Klachten over de werking van het CLB of over een concrete handeling of beslissing van een 
personeelslid moeten kort na de feiten gemeld worden aan de directeur van het CLB en met hem/haar 
besproken worden.  

 Komt men na overleg met de directeur niet tot een akkoord, dan kan men schriftelijk klacht indienen 
bij de directeur van het CLB.  

 Binnen de tien kalenderdagen stuurt de directeur een bericht naar de klager met de mededeling hoe 
hij met de klacht zal omgaan.  

 De directeur gaat na of de klacht terecht is en stuurt dan een brief naar de klager met een 
samenvatting van het onderzoek. De directeur zegt ook wat hij van de klacht vindt en waarom. Ook 
als de directeur de klacht niet terecht vindt, stuurt hij de klager een brief om uit te leggen waarom hij 
de klacht niet terecht vindt. Vanaf de ontvangst van de klacht heeft de directeur 45 kalenderdagen 
tijd om de klacht te behandelen.  

 Als iemand een klacht tegen een beslissing indient, blijft die beslissing gewoon gelden. Na het 
onderzoek van de klacht kan eventueel een andere beslissing genomen worden. Het is ook mogelijk 
dat de oude beslissing blijft bestaan. 

 
 


