
Leerlingen-
begeleiding
Een nieuw vrij clb voor een hervormde 
leerlingenbegeleiding



Wat doen de CLB’s?   



Wie kwam in het schooljaar 2017 – 2018 in 
contact met het CLB? 

⁃ Totaal: 683 221 unieke leerlingen of 57,28 % 
volledige lln-populatie

⁃ Meer dan 1 miljoen interventies 

⁃ Deze cijfers hebben enkel betrekking op reguliere 
werking

Aantal interventies Aantal unieke leerlingen

Vraaggestuurde activiteit 1 144 577 284 267
Medische activiteit 604 828 532 559

Totaal 1 749 405 683 221



Vraaggestuurde werking
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32,93 31,01 30 27,13 25,99 23,83
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CLB & Integrale Jeugdhulp

⁃ Meer dan 2.000 A-documenten ingediend door een 
MDT CLB (aanvraag niet-rechtstreeks toegankelijke 
hulp) = 16 % totaal

⁃ Gemiddelde wachttijd op hulp (2017) = 391 dagen (13 
maand), stijging met 7,8 % wachtenden op de 
wachtlijst

⁃ 14 % van alle crisissituaties wordt aangemeld vanuit 
onderwijs
⁃ Rapport Rekenhof: 29 % van hulpvragen naar crisis blijft 

onbeantwoord



Decreet leerlingenbegeleiding 
vanaf 1 september 2018





Opdrachtverklaring CLB

⁃ Leerlingen begeleiden in hun functioneren op school en in de 
maatschappij. 

⁃ Kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding bevordert de totale ontwikkeling van 
alle leerlingen, verhoogt hun welbevinden, voorkomt vroegtijdig 
schoolverlaten en creëert meer gelijke onderwijskansen. 

⁃ CLB draagt bij tot het functioneren van de leerling in de schoolse én 
maatschappelijke context.



Kernactiviteiten CLB

⁃ Signaalfunctie 

⁃ consultatieve leerlingenbegeleiding

⁃ onthaal

⁃ vraagverheldering 

⁃ handelingsgerichte diagnostiek 

⁃ handelingsgericht advies

⁃ begeleiding en draaischijffunctie



Aandachtspunten

⁃ Huisonderwijs

⁃ Verruiming openingsuren

⁃ Samenwerking met de school  school heeft de regie op de 
leerlingenbegeleiding



Beleid op leerlingenbegeleiding is 
erkenningsvoorwaarde voor de school

⁃ Vier begeleidingsdomeinen

⁃ Leren en studeren

⁃ Onderwijsloopbaanbegeleiding

⁃ Preventieve gezondheidszorg

⁃ Psycho sociaal functioneren 



Netoverstijgende regionale 
ondersteuningscellen



Beleidscontracten



BVR Operationalisering 
llbegeleiding



Systematische consulten (van 7 naar 5)



Aanpassingen

⁃ Ouderbetrokkenheid

⁃ Verruiming naar inschatten van risico’s en beschermende factoren met 
betrekking tot de gezondheid, groei en ontwikkeling, de schoolloopbaan en 
van de behoefte aan zorg, door de verkregen informatie te wegen. Hierbij 
gaat specifieke aandacht naar motoriek, taal en spraak, en sociaal-
emotionele aspecten.



Aandachtspunten

⁃ Schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten

⁃ Anderstalige nieuwkomers

⁃ Informatieverstrekking

⁃ Operationalisering van de afspraken tussen school en CLB

⁃ Slot 

⁃ Infrastructuur (vereenvoudiging)

⁃ MDD



Samenwerking met welzijn

⁃ Wachtlijsten
⁃ Gemandateerde voorzieningen
⁃ Crisisjeugdhulp
⁃ Rechtstreeks toegankelijk
⁃ Niet rechtstreeks toegankelijk
⁃ Toegangspoort
⁃ Prior
⁃ Netwerken geestelijke gezondheid
⁃ Een gezin een plan
⁃ PVF minderjarigen



Bvr operationalisering

⁃ Art. 14. §1. Voor een doorverwijzing van de leerling naar een schoolextern 
aanbod doet de school steeds een beroep op de draaischijffunctie van het 
centrum.

⁃ §2. Het waarborgen van de continuïteit in de jeugdhulp is een gedeelde 
verantwoordelijkheid van het centrum en andere jeugdhulpaanbieders 
zoals omschreven in het decreet betreffende de integrale jeugdhulp van 12 
juli 2013.

⁃ Het centrum en de jeugdhulpaanbieder maken in overleg met de cliënt 
afspraken over de ondersteuning van de cliënt vanuit de 
jeugdhulpaanbieder in afwachting van de opstart rechtstreeks toegankelijke 
jeugdhulp.



Waarom de veranderingen? 
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Waarom?

⁃ Werkdruk en psychosociale belasting medewerkers
⁃ ‘alles moeten kennen en kunnen’

⁃ Hoge taakeisen, weinig regelmogelijkheden

⁃ Geobjectiveerd in algemene werknemersbevraging 
Sensor (2017)
⁃ 40% van de 1741 respondenten ongunstige score ‘herstelnood’

⁃ 20% ‘acuut’ (= reële kans op uitval < 6 maanden)

24



Hoe veranderen?



Hoe?

⁃ Focus:
⁃ Kwaliteitsvolle  leerlingenbegeleiding verloopt gelijkgericht

⁃ Wendbare organisatie nodig omwille van vele veranderingen

⁃ Werkbaar werk

⁃ Verandertraject in 2 stappen
⁃ Bepalen van visie, waarden, kernopdracht en kernprocessen: gezamenlijk

⁃ Maken van ontwerpkeuzes: lokaal

⁃ Mindshift: 
⁃ Werk organiseren rond (clustering van) kernprocessen 

⁃ Teams die samen verantwoordelijk zijn voor een clustering van kernprocessen
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Hoe?

⁃ 7 kernprocessen met elk eigen finaliteit (‘teneinde’)
1. Onthalen en verhelderen van de vraag teneinde kinderen/jongeren (en hun context) met een 

hulpvraag toe te leiden naar een gepast aanbod, intern of extern  

2. Handelingsgericht adviseren teneinde de vraagsteller de gepaste informatie te geven om in functie 
van de leerling gerichte stappen te kunnen zetten

3. Handelingsgericht diagnosticeren, begeleiden en coördineren teneinde leerlingen (en ouders) 
maximaal te laten participeren aan het onderwijsleerproces door goede afstemming op de 
onderwijs- en opvoedingsbehoeften

4. Handelingsgericht diagnosticeren, begeleiden en coördineren in verontrustende situaties teneinde
via aanklampend werken de ontwikkelingskansen van leerlingen te vrijwaren en veiligheid te 
garanderen

5. Collectief objectief informeren over het volledige onderwijslandschap, het studiekeuzeproces en de 
arbeidsmarkt teneinde leerlingen en ouders in staat te stellen tot het maken van juiste keuzes, die 
het welbevinden, de betrokkenheid en kwalificatie kunnen bevorderen

6. Signaleren en/of inhoudelijke expertise inbrengen in de school teneinde te faciliteren dat 
schoolteams en leerkrachten planmatig en zelfstandig de zorg voor al hun leerlingen opnemen

7. Uitvoeren van medische activiteiten in het kader van preventie teneinde tijdig bepaalde (psycho-) 
somatische problemen op te sporen en te voorkomen
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Hoe?
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⁃ Keuze voor ‘schoolnabije’ teams en ‘leerlingnabije’ teams

⁃ Onthaalteams en trajectteams
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Vandaag



Vandaag

⁃ Nagenoeg alle vrije centra werken in vernieuwde organisatiestructuur
⁃ 2 centra met 3 jaar ervaring

⁃ Gros van de centra 2 jaar ervaring

⁃ 7 centra met 1 jaar ervaring 

⁃ Uiteenlopende belevingen 
⁃ Bij CLB-medewerkers zelf

⁃ Bij cliënten en stakeholders

⁃ Frustraties
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Vandaag

⁃ Tussentijdse kwalitatieve bevraging (Attentia i.s.m. Flanders Synergy) (juni ‘18)
⁃ Van waar komen de verschillen in beleving?
⁃ Hoe staat men tegenover de verandering?
⁃ Wat en hoe sturen we best bij?

⁃ Onderzoeksopzet:
⁃ 3 centra

⁃ Verschillende organisatie (in vestigingen én structuurkeuze)
⁃ Verschillende beleving door medewerkers

⁃ Organisatiescan met directie
⁃ Semi-gestructureerd interview met medewerkers en teams

⁃ Korte voorbereidende bevraging ‘vroeger vs nu’
⁃ interviewleidraad
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Communicatie!
⁃ Aanmelding zonder 

bevestiging

⁃ Wie is waarmee 
bezig?

⁃ Heldere en concrete 
communicatie

⁃ Wachtlijsten?

⁃ Vervanging CLB’ers



Nieuwe werking werkt 
vertragend

⁃ teamoverleg ten koste van 
begeleidingstijd  (deeltijdsen!)

⁃ CLB is praatgroep; alles wordt 
meegenomen naar intern 
overleg

⁃ Veel voorbereidend overleg 
nodig voor we op school 
effectief acties zien

⁃ Ouders moeten 2x hun verhaal 
doen



CLB-medewerker als 
ankerfiguur en contact-
persoon

⁃ Nabijheid & aanwezigheid 
is belangrijk. 

⁃ Het duurt soms erg lang 
vooraleer een 
diagnostisch traject wordt 
opgestart en afgehandeld. 
In tussentijd blijft de 
zorgvraag groeien



Kennis van / respect 
voor zorgvisie van 
school
⁃ Vaste contactpersoon 

kende zorgvisie beter 
dan nieuwe teams

⁃ Zeker in BuO
aandachtspunt!



Verambtelijking /admin /
CLB als ‘CLA’
⁃ Heel veel tijd naar 

administratie ipv naar 
begeleiding

⁃ ‘wat zegt de wet’ ipv
‘wat is goed voor lln’

⁃ Veel voorbereiding 
vooraleer actie

⁃ School en CLB lijken tgo
elkaar te staan



Morgen



Governance Vrij CLB Netwerk

⁃ Ondersteunende dienst
⁃ ondersteunt processen waarbij centra met elkaar afspraken maken over de zaken 

die ze gelijkgericht willen aanpakken en bepaalt niet zelf die afspraken. 

⁃ Afspraken die een impact hebben op de werking van de centra worden genomen 
door het directiecomité dat samengesteld is uit lokaal gemandateerde directeurs en 
door de Raad van Bestuur van Vrij CLB Netwerk,

⁃ We geven invulling aan een netwerkorganisatie waarin de leden de koers bepalen.
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Beleidsplan Vrij CLB Netwerk

MISSIE 

Het CLB helpt. We gaan voor het belang van kinderen en jongeren. We creëren gelijke onderwijskansen en versterken maatschappelijke 
participatie. Samen vormen we een netwerk van autonome centra. We geloven in de kracht van het vrij initiatief. We werken daarbij op het 
kruispunt van onderwijs, welzijn, gezondheid en werk. 

VISIE 

Onze cliënten en partners weten waar het CLB voor staat. De leerling is zelf eigenaar van zijn traject en krijgt in dialoog ondersteuning en zorg 
op maat die geïntegreerd is in zijn leefwereld. We komen op voor elke leerling, zeker wanneer die in zijn ontwikkeling bedreigd is. We zijn de 
spil tussen onderwijs, welzijn, gezondheid en werk. We werken schoolbetrokken met respect voor het pedagogisch project van de school. We 
hebben goede relaties met onze partners. Onze cliënten zijn en voelen zich geholpen. 

KERNWAARDEN 

⁃ Deskundig, respectvol, gericht op oplossingen, kansenbevorderend

SPEERPUNTEN

⁃ SPEERPUNT 1: ons Vrij CLB is stevig verankerd in de lokale gemeenschap  

⁃ SPEERPUNT 2: we bieden maatwerk in samenspraak

⁃ SPEERPUNT 3: we zijn deskundige, betrokken en enthousiaste medewerkers

⁃ SPEERPUNT 4: ons Vrij CLB maakt zijn effectiviteit meetbaar en zichtbaar
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Beleidsplan Vrij CLB Netwerk

⁃ Het beleidsplan moet ervoor zorgen dat er gemeenschappelijke prioriteiten 
afgesproken worden die ons in staat stellen verder te groeien naar een 
gelijkgericht netwerk en de noodzakelijke randvoorwaarden bieden voor 
een steeds kwaliteitsvollere leerlingenbegeleiding.

⁃ Het begeleidingsplan integreert de acties ter ondersteuning van het 
beleidsplan met de activiteiten in het kader van de ondersteuning van de 
reguliere werking van de centra. 
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Bedankt voor uw 
aandacht…
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