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 is er nieuw?
1. Elke school moet een kwaliteitsvol beleid rond leerlingenbegeleiding uitwerken. Dit doet
het schoolteam in samenwerking met ouders, leerlingen en steun van de pedagogische
begeleiding of een andere externe dienst.
Dit beleid moet aandacht hebben voor: de onderwijsloopbaan van de leerling, leren en
studeren, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg.
Maatschappelijk kwetsbare groepen krijgen bijzondere aandacht.
Leerlingenbegeleiding wordt ook een erkenningsvoorwaarde voor de school.
2. De school maakt afspraken met het CLB. Die samenwerkingsafspraken gelden voor
onbepaalde duur maar de school en het CLB kunnen deze evalueren en bijsturen indien ze dit
nodig vinden.
3. Het CLB krijgt een signaalfunctie. Wanneer meerdere leerlingen van eenzelfde school
contact zoeken met het CLB rond hetzelfde probleem, dan zal het CLB dit signaleren aan de
school. Dit kan bijvoorbeeld gaan over pesten, genderproblemen, …. De school kan dan
beroep doen op de pedagogische begeleiding om het beleid rond leerlingenbegeleiding bij te
sturen.
4. Het CLB biedt begeleiding op vraag. De begeleiding kan er komen op vraag van een
leerkracht, de zorgcoördinator, het CLB zelf, …. Dit noemt men ‘verhoogde zorg’ en kan
bijvoorbeeld te maken hebben met pesten, afpersing van leerlingen, …. Een leerkracht of
groep van leerkrachten kan ondersteuning krijgen van een CLB-medewerker om het
probleem aan te pakken. Wanneer er nood is aan ‘uitbreiding van de zorg’ zal het CLB de
regie overnemen.
5. Het CLB organiseert systematische contacten. In vergelijk met vroeger worden leerlingen
vanaf dit schooljaar 5 in plaats van 7 keer onderzocht tijdens hun schoolloopbaan. Dit
gebeurt op 3, 6, 9, 11 en 14 jaar. Op bepaalde momenten worden de ouders uitgenodigd om
een beter zicht te krijgen op de leefsituatie. Het psychologisch welzijn wordt een belangrijk
aandachtspunt.
6. Het CLB begeleidt leerlingen bij huisonderwijs. Sommige leerlingen volgen onderwijs aan
huis. Wanneer zij dit officieel (verklaring indienen) kenbaar hebben gemaakt, krijgen ze
informatie over de werking van het CLB. Ook deze leerlingen hebben recht op vaccinaties en
zijn verplicht om deel te nemen aan de systematische contacten.

7. Het CLB deelt zijn expertise met andere CLB-centra. Dit wordt pas verplicht vanaf 2023. De
CLB’s zullen dan verplicht samenwerken op regionaal en netoverstijgend vlak. Dit wordt dan
en erkenningsvoorwaarde voor de CLB’s. Door de samenwerking kan men de krachten
bundelen rond problemen zoals spijbelen, vroegtijdig schoolverlaten, radicalisering, … maar
ook rond de organisatie van systematische contacten, infomomenten, bereikbaarheid, …. Het
is de bedoeling hiermee de CLB-medewerker meer tijd te geven in de ondersteuning van
leerlingen, ouders en de school.
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