
Een nieuw decreet leerlingenbegeleiding 

Sinds 1 september 2018 is het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding van toepassing in elke school. 
Belangrijk wordt de intensieve samenwerking tussen de school, het CLB (Centrum voor 
Leerlingenbegeleiding) en de pedagogische begeleidingsdienst van de school. 
Wat nieuw is, ontdek je in bijlage 2. 
 
Wat moeten ouders zeker weten? 

Wat is er nu veranderd? 

Elke school moet verplicht een beleid rond leerlingenbegeleiding voeren. Dit wordt voor de school 
een erkenningsvoorwaarde. 

De school is de eindverantwoordelijke voor de leerlingenbegeleiding. Voor het opstellen van het 
beleid hierover kan ze beroep doen op het CLB, de pedagogische begeleidingsdienst en de ouders via 
de ouderraad en de schoolraad. 

In het secundair onderwijs is het verplicht om één of meer personeelsleden in te zetten voor de 
leerlingenbegeleiding. 

De openingsuren van het CLB worden uitgebreid om ouders en leerlingen meer kansen te geven tot 
contact. 

 

Wat houdt dit in voor mijn kind? 

Elke leerling heeft recht op een kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding! 
Hiervoor zijn er 4 begeleidingsdomeinen. 
 

1. Begeleiding van de onderwijsloopbaan 
Elke leerling moet ondersteund worden om zicht te krijgen op de eigen mogelijkheden. 
Het aanbod aan verschillende richtingen in het leerplichtonderwijs moet duidelijk zijn. 
De studiemogelijkheden na het secundair onderwijs en de mogelijkheden op de 
arbeidsmarkt moeten verduidelijkt worden. 

Voor ouders 
Ontdek samen met je kind welke zijn/haar talenten en kwaliteiten zijn. Waar liggen 
de interesses van je kind? … 
Vraag tijdig informatie over de mogelijkheden die er zijn in het secundair onderwijs. 
Welke studierichtingen bestaan er? Bespreek dit met je kind, de school en mogelijk 
het CLB. Bezoek scholen die zowel jou als je kind aanspreken. Een opgedrongen keuze 
kan wel eens voor problemen zorgen. 
Stopt je kind met studeren na het secundair onderwijs, bespreek dan tijdig met je 
kind, de school en het CLB de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. 

2. Begeleiden van leren en studeren 
Elke leerling moet zo goed mogelijk begeleid worden in zijn leerproces. 
Elk kind leren studeren krijgt extra aandacht. 
Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van elke leerling. 



Voor ouders 
Kijk of je kind zelfstandig kan leren. Heeft het een goede werkhouding? Moet je veel 
helpen bij het zoeken naar een goede studiemethode? … 
Spreek de leerkracht aan als je vermoedt dat er leerproblemen zijn.  De 
zorgcoördinator en het zorgteam van de school kunnen je ook verder helpen. Spreek 
zelf het CLB aan of vraag de school om dit te doen. 
Gebruik het oudercontact om het leren en studeren van je kind te bespreken. Het 
oudercontact is meer dan alleen een opsomming van behaalde resultaten. 

 
3. Het welbevinden van de leerling bewaken 

Elke leerling moet de kans krijgen om zichzelf te zijn, rekening houdend met de andere 
leerlingen en de leerkrachten. Het welbevinden van de leerling wordt omschreven als het 
psychisch en sociaal functioneren.  
De school probeert, indien nodig samen met het CLB, het welbevinden en de weerbaarheid 
van je kind te bewaken. Kinderen kunnen in aanraking komen met pesten, racisme, faalangst, 
stress, …. Om spijbelen en gedragsproblemen te voorkomen waakt de school hierover. Waar 
nodig gebeurt dit in overleg met de ouders en het CLB. 

Voor ouders 
Wanneer je kind in aanraking komt met pesten, racisme, faalangst, stress, …neem je 
best contact met de school. Spreek de leerkracht, de zorgcoördinator, de directeur, … 
herover aan. Zij zullen je verder helpen. 
Je kan wachten tot de school het CLB inschakelt of je kan dit zelf doen. Het CLB kan je 
ook doorverwijzen naar nog andere gespecialiseerde diensten die hulp kunnen 
bieden. 

 
4. Lichamelijke en geestelijke gezondheid 

De school werkt actief mee met het CLB aan de organisatie van regelmatige 
contactmomenten met onder andere vaccinaties (inentingen). 
Het stimuleren van een gezonde en veilige levensstijl. 
Initiatieven nemen om te werken aan het fysieke en psychische welzijn. 

Voor ouders 
Je kan het CLB raadplegen wanneer je je zorgen maakt over bepaalde 
gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld over- of ondergewicht, groeiproblemen, 
zindelijkheid, slecht zicht, …? 
Wanneer je kind voelt zich niet zo goed in zijn vel voelt, kan je hierover in gesprek 
gaan met een CLB-medewerker. Dit kan ook wanneer je kind het moeilijk heeft in het 
omgaan met andere kinderen.  

Wat houden de regelmatige contacten met het CLB in? 

Naast het wegen en meten, het onderzoeken van het gehoor en zicht…, gaat er afhankelijk 
van de leeftijd van de leerling ook aandacht naar de gezinssituatie, leefgewoonten en 
welbevinden. De leerlingen en ouders worden hierover bevraagd door de CLB-medewerker 
en kunnen hierover in gesprek gaan tijdens een contact of op een ander moment. 

De contacten gaan door bij leerlingen op de leeftijd van: 



 3 jaar of in de eerste kleuterklas; 
 6 jaar of in het eerste leerjaar; 
 9 jaar of in het vierde leerjaar; 
 11 jaar of in het zesde leerjaar; 
 14 jaar of in het derde jaar secundair onderwijs. 

Als ouder word je uitgenodigd voor de contactmomenten in de basisschool. Een CLB 
moet zich zo organiseren dat de ouders maximaal aanwezig kunnen zijn bij het 
systematisch contact van de 3-jarigen of de kinderen in de eerste kleuterklas. Dit 
betekent dat het CLB en de school hiervoor de nodige inspanningen doen. 

 Voor de 6-, 9- en 11-jarigen moet een CLB zich zo goed mogelijk proberen te 
organiseren dat ouders kunnen aanwezig zijn. 

 Een leerling kan altijd aangeven niet te willen praten over bepaalde zaken in 
aanwezigheid van de ouders. De CLB-medewerker zal dit respecteren. 

Leerlingen zijn verplicht om deel te nemen aan het contact. Afhankelijk van wat er wordt 
besproken en onderzocht, kan er contact zijn met een CLB-arts, een verpleegkundige, een 
maatschappelijk werker, … 

Leerlingen en ouders kunnen ervoor kiezen om het contact te laten uitvoeren door een 
andere CLB-medewerker. Dit kan binnen het eigen CLB of via een ander CLB. Er kan ook 
gekozen worden voor een huisarts, kinderarts…. 

 

Hoe werkt het CLB (Centrum voor leerlingenbegeleiding)? 

Het CLB werkt kosteloos voor de leerling, de ouders en de scholen. Dit betekent dat de 
dienstverlening van het CLB gratis is.  

Ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij het CLB voor informatie, hulp en begeleiding. Het CLB 
kan, indien nodig, doorverwijzen naar andere hulpverlening: huisarts, logopedist, psycholoog, … 

Het CLB en de school maken afspraken over hun samenwerking en leggen die vast in een contract. De 
school neemt daarvoor het initiatief. De ouders hebben daar, via hun vertegenwoordigers in de 
schoolraad, informatierecht over. 
 
Omdat ouders vragen naar meer beschikbaarheid van het CLB voor en na de kantooruren zijn er 
volgende afspraken.  
 Het CLB is gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus, op zaterdagen en zondagen en op de 

wettelijke en decretale feestdagen. Het centrum is ook gesloten van 25 december tot en met 1 
januari. 

 Het centrum bepaalt zelf zijn openingsuren tussen 7 uur 's morgens en 21 uur 's avonds. Het 
garandeert daarbij een vlotte en toegankelijke dienstverlening. Het centrum deelt die 
openingsuren mee aan de leerlingen, de ouders en de scholen. 

 De school is verplicht om ouders te informeren over het CLB waar ze mee samenwerken, hun 
openingsuren en contactgegevens. 

Voor ouders 



Informatie over het CLB vind je in de schoolbrochure. De school heeft soms een aparte 
infofolder over het CLB. Vraag hiernaar.  
Je kan, na afspraak, een CLB-medewerker op school spreken. Wanneer je zelf naar het CLB 
gaat, maak je best een afspraak.  
Het CLB kan je ook helpen om andere geschikte hulp te vinden. 

 

Heb ik als ouder recht op de informatie over mijn kind? 

Ouders en leerlingen (vanaf 12 jaar) hebben inzagerecht in het dossier van hun kind volgens de 
geldende regels inzake het ambts- en beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer.  
 

Voor ouders 
Dit geldt niet altijd voor het volledige dossier. Uitzondering zijn bijvoorbeeld de informatie die 
vertrouwelijk door iemand anders bezorgd is, informatie die de leerling schade kan toebrengen, 
documenten bestemd voor het gerecht, … Het CLB kan je hierover volledig informeren. 

Het CLB en de school delen informatie over de leerlingen. Ouders en leerlingen (vanaf de leeftijd van 
12 jaar) moeten hun toestemming geven bij het doorgeven van informatie verzameld door het CLB. 
Ouders en leerlingen (vanaf de leeftijd van 12 jaar) hebben een inzagerecht voorafgaand aan het 
verlenen van toestemming. 
 

Heb ik als ouder een stem in de leerlingenbegeleiding? 

Ja, zowel ouders als leerlingen en het hele schoolteam worden betrokken bij het beleid rond 
leerlingenbegeleiding. Ouders kunnen dit via hun vertegenwoordigers in de ouderraad en de 
schoolraad. Zij kunnen er mee over waken dat ook de zwakste groepen niet vergeten worden. 

De school is de eindverantwoordelijke van het beleid op leerlingenbegeleiding. Ouders hebben het 
recht om hierover geïnformeerd te worden. 

Voor ouders 
De vertegenwoordigers van de ouders in de ouderraad en de schoolraad vind je in de 
schoolbrochure en/of het schoolreglement. 
Je kan als ouder bij deze vertegenwoordigers terecht met je persoonlijke vragen over de 
leerlingenbegeleiding. 


