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1 ALGEMEEN 
 
Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) biedt gratis informatie, hulp en begeleiding 
aan leerlingen, ouders en school en werkt op een discrete wijze. 
Het CLB werkt samen met de school, maar behoort er niet toe. De leerling en de ouders 
kunnen dus, zonder problemen, los van de school bij het CLB terecht. De school en het CLB 
hebben samenwerkingsafspraken (een gezamenlijk beleidscontract) opgesteld dat de 
afspraken en de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders zijn 
hierover geconsulteerd via de schoolraad.   
 
De begeleiding van het CLB situeert zich op vier werkdomeinen: 

- leren en ontwikkeling 
- onderwijsloopbaan 
- preventieve gezondheidszorg 
- psychisch en sociaal functioneren 

 
In een CLB wordt er multidisciplinair samengewerkt door de volgende disciplines: artsen, 
verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen en intercultureel 
werkers. Samen met de school zorgt dat team ervoor dat elk kind op school zijn kennis, 
talenten en vaardigheden zo goed mogelijk kan ontwikkelen. 
 
Het CLB waarmee onze school samenwerkt is: 
 

CLB Noordwest-Brabant 
Spiegelstraat 1 
1730 Asse 
Tel.: 02/4527995 
e-mail: asse@clbnwb.be  
website: www.clbnoordwestbrabant.be 
 
Openingsuren: maandag tot donderdag  van 08.30u tot 12.30u en  van 13.00u tot 16.30u. 

 en vrijdag van 8.30-12.30 en van 13.00-16.00. 
Dinsdagavond is het CLB open tot 19.00 uur 
 
Het CLB Noordwest-Brabant heeft een schoolnabij team, een leerlingnabij team en een 
medisch team. 
 
Contactgegevens: 
De contactpersoon van het CLB voor uw school kan u terugvinden op de website: 
www.clbnoordwestbrabant.be  
 
2 VRAAGGESTUURDE WERKING 
 
Een CLB-medewerker van het schoolnabije team is regelmatig op school aanwezig voor 
overleg met de interne leerlingbegeleiders en directie. Hij/zij ondersteunt daar het 
schoolteam in het realiseren van de gepaste zorg voor de leerlingen. 

mailto:asse@clbnwb.be
http://www.clbnoordwestbrabant.be/
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De neerslag van dit overleg wordt in het CLB-dossier genoteerd, voor zover deze informatie 
relevant (zinvol en bruikbaar) is voor de begeleiding en opvolging van de leerling. 
Soms wordt op dit overleg voorgesteld dat verder CLB-onderzoek en/of begeleiding 
wenselijk is. De school zal dan met de leerling  en eventueel met de ouders bespreken of zij 
willen ingaan op het CLB-aanbod. De leerling zal nu verder worden opgevolgd door een 
medewerker van het leerlingnabije team. 
De bekwame minderjarige (in regel +12 jaar) kan zelf al dan niet akkoord gaan met de 
begeleiding. 
 
 
3 OUDERS EN LEERLINGEN 
 
Leerlingen en ouders kunnen steeds terecht bij het CLB met een hulpvraag die betrekking 
heeft op één van onze vier werkdomeinen.  
Afhankelijk van de vraag: 

- neemt de medewerker van het schoolnabije team dit op 
- wordt de vraag doorgegeven aan het leerlingnabije team 
- verwijst de medewerker van het schoolnabije team door naar externe 

hulpverleners 
 
Het CLB doet een aanbod naar: 
- leerplichtopvolging  
- begeleiding van anderstalige nieuwkomers 
- begeleiding buitengewoon onderwijs 
- keuzeprocessen onderwijsloopbaan 
- trajecten in functie van verplichte adviezen 
- systematische contacten 
- vaccinaties en besmettelijke ziektes 

 
 
De ouders en leerlingen (+12 jaar) kunnen CLB-begeleiding weigeren, met uitzondering van: 
- de begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen (te vaak afwezig zijn) 
- (klassikale) medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen in 

verband met besmettelijke ziekten. 
 
 
4 HET DOSSIER 
 

Met betrekking tot de overdracht van het CLB-dossier van uw zoon of dochter gelden de 
volgende wettelijke bepalingen (cf. Besluit van de Vlaamse Regering van 12 september 2008 
op het multidisciplinair dossier voor de centra voor leerlingenbegeleiding): 

❏    Het CLB-dossier wordt meteen overgedragen van het ene naar het andere CLB, behalve 

wanneer een bekwame minderjarige of de ouders van een niet-bekwame minderjarige zich 
hiertegen verzetten. Dit verzet dient schriftelijk aan het CLB te worden overgemaakt. 

❏      Men kan geen verzet aantekenen tegen het overmaken van gegevens die betrekking 

hebben op de leerplichtbegeleiding en de medische onderzoeken. Je kan je  ook niet 
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verzetten tegen de overdracht van het verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon 
onderwijs en/of het gemotiveerd verslag. 

❏    Het dossier kan ten vroegste doorgegeven worden op 1 september, en steeds ten 

minste 10 dagen na inschrijving en geïnformeerd zijn. 
 
Vanaf 12 jaar mag de leerling  onder bepaalde voorwaarden zijn CLB-dossier inkijken. De 
ouders of voogd mogen dit dan enkel mits toestemming van de leerling. De arts beslist over 
de inzage van de gezondheidsgegevens. De leerling kan een kopie vragen van de gegevens 
die men kan inkijken. Deze kopie is erg vertrouwelijk en kan enkel gebruikt worden in functie 
van de jeugdhulp (en niet in bijvoorbeeld een echtscheidingsprocedure). 
De leerling kan ook vragen bepaalde gegevens niet in het dossier op te nemen. 
 
5 PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG 
 
De medische onderzoeken en de vaccinaties van onze leerlingen worden verzorgd door het 
medische team van het CLB. Deze is bereikbaar op volgend adres: 
 
Spiegelstraat 1, 1730 Asse  Tel.: 02/4527995 
E-mail: med.asse@clbnwb.be   
 
 
Het is mogelijk dat een bijkomend medisch onderzoek gevraagd wordt, bijvoorbeeld voor 
opvolging van gehoor, groei,…  
 
In het belang van de gezondheid van de leerlingen vragen wij u, indien uw zoon of dochter 
één van de onderstaande besmettelijke ziekten of aandoeningen zou oplopen, dit 
onmiddellijk te melden aan de schooldirectie of aan de CLB-arts.  Ter inlichting geven wij 
ook de minimum uitsluitingstijd. 
 
Besmettelijke diarree – Voedselinfectie 
Thuisblijven tot na genezing. 
Bof: 
Thuisblijven tot minstens 5 dagen na het begin van de zwelling van de speekselklier. 
Difterie 
Thuisblijven tot na genezing. 
Hepatitis A: 
Thuisblijven tot minstens 1 week na het begin van de ziekteverschijnselen. 
Hepatitis B:  
Acute vorm: thuisblijven tot na genezing. 
Hersenvliesontsteking (Meningitis): 
Thuisblijven tot na genezing. 
Impetigo (huidinfectie): 
Thuisblijven tot na opdroging van de letsels of tot 2 dagen na het starten van een 
behandeling door uw huisarts. 
Kinkhoest: 
Thuisblijven tot genezing indien behandeling met antibiotica/ 
21 dagen thuisblijven indien geen behandeling met antibiotica. 

mailto:med.asse@clbnwb.be
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Mazelen: 
Thuisblijven tot minstens 4 dagen na het verschijnen van de huiduitslag. 
Polio:  
Thuisblijven tot na genezing. 
Roodvonk: 
Thuisblijven tot minstens 2 dagen na het starten van een behandeling met aangepaste 
antibiotica. 
Schimmelinfectie van de hoofdhuid en van de gladde huid:  
o.a. St. Katarinawiel 
Schimmel aan de voeten moet niet gemeld worden. 
 
Schurft: 
Thuisblijven tot attest van aangepaste behandeling. 
TBC: 
Thuisblijven tot wanneer alle onderzoeken geen tuberculosebacillen meer aantonen.  
Windpokken: 
Thuisblijven tot opdrogen van alle blaasjes. 
 

Deze opdracht wordt gereglementeerd via het Besluit van de Vlaamse Regering tot 
vaststelling van de operationele doelstellingen van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (3 
juli 2009). 
 
Meer informatie: 

http://www.zorg-en-gezondheid.be/meldingsplichtigeinfectieziekten/  
 
 
6 KLACHTENPROCEDURE 
 
Klachten met betrekking tot de werking van het centrum worden geformuleerd ten aanzien 
van de directeur, Mevr. Lisbet Van Gijzeghem. 

Zij is telefonisch te bereiken via het algemeen nummer of per mail: 
lisbet.vangijzeghem@clbnwb.be 
 

http://www.zorg-en-gezondheid.be/meldingsplichtigeinfectieziekten/
mailto:lisbet.vangijzeghem@clbnwb.be

