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Vrij CLB Voor- en Noorderkempen is het centrum voor leerlingenbegeleiding dat verbonden is aan 
uw school. Wij bieden gratis informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders en school.  
Voor elke school werkt een multidisciplinair team met een arts, paramedisch werker, 
maatschappelijk werker en een psychopedagoog. 
Het CLB werkt op verschillende vlakken samen met de school, maar is geen deel van de school. We 
werken onafhankelijk, dus je kan ook rechtstreeks naar CLB gaan.  
Leerlingen jonger dan 12 jaar, hebben toestemming van hun ouders nodig om bij het CLB in 
begeleiding te komen.  
 

Het CLB van onze school is VCLB Voor- en Noorderkempen (VNK)  www.vclbvnk.be 
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Openingsuren 
Elke werkdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u (op maandag tot 18u) 
Kijk voor onze sluitingsperiodes op onze website.  
 
Waarvoor kan je terecht?  
 

 Elke leerling kan (met of zonder ouders) naar het CLB… 
o als hij /zij ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt; 
o als er problemen zijn met leren; 
o voor hulp bij studie- en beroepskeuze; 
o met vragen over de gezondheid… 

 Een deel van wat het CLB doet is verplicht, namelijk… 
o medische contactmomenten; 
o maatregelen bij besmettelijke ziekten;  
o opvolgen leerplicht. 

 In bepaalde trajecten is tussenkomst van het CLB noodzakelijk, onder andere… 
o om vroeger of later aan de lagere school te beginnen; 
o voor een ondersteuningsaanvraag bij het ondersteuningsnetwerk; 
o voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs; 
o voor specifieke jeugdhulp, rechtstreeks of niet rechtstreeks toegankelijk 

 
De contactmomenten en vaccinaties 
 
Elke leerling heeft verschillende keren een contactmoment bij de CLB-arts en/of de paramedisch 
werker.  
Het CLB biedt ook gratis inentingen aan. Daarbij wordt het vaccinatieprogramma gevolgd dat door de 
overheid is aanbevolen. Om inentingen te kunnen geven, heeft het CLB een schriftelijke toestemming 
nodig. 
Een overzicht van de medische contactmomenten en soorten inentingen vind je terug op onze 
website.  
Tijdens het contactmoment mag je aan de paramedisch werker en de arts altijd vragen stellen.  
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CLB-dossier 
 
Wat staat in het dossier? 
Elke leerling heeft een CLB-dossier. Daarin komen de gegevens van de contactmomenten en alles wat 
met leerlingbegeleiding te maken heeft.  
Het CLB houdt zich uiteraard aan de regels: 

 in het dossier komen naast medische gegevens enkel gegevens die nodig zijn voor de 
begeleiding;  

 de gegevens worden met de nodige discretie en zorgvuldigheid behandeld;  
 CLB- medewerkers houden zich aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie 

minderjarigen’.  
 

Het dossier inkijken? 
Voor leerlingen jonger dan 12 jaar, mogen de ouders of de opvoedingsverantwoordelijken het 
dossier inkijken. 
Vanaf 12 jaar mag een leerling zelf zijn CLB- dossier inkijken als we vinden dat de leerling deze 
informatie kan begrijpen. Ouders of opvoedingsverantwoordelijken mogen het dossier dan enkel 
inkijken mits toestemming van de leerling.  
Inkijken gebeurt altijd tijdens een gesprek waarin uitleg gegeven wordt. Je kan een kopie vragen van 
de gegevens die je mag inkijken. Die kopie is vertrouwelijk en mag alleen gebruikt worden in het 
kader van jeugdhulp.  
Je kan vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet je een ernstige 
reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die verplicht moeten verwerkt worden, 
zoals leerplichtbegeleiding en de resultaten van de contactmomenten.  
 
Naar een andere school? 
Wanneer je naar een andere school gaat die niet door Vrij CLB Voor- en Noorderkempen (VNK) 
begeleid wordt, dan gaat het CLB- dossier naar het CLB waar de nieuwe school mee samenwerkt. Je 
kan je daartegen verzetten. Sommige gegevens worden echter verplicht doorgegeven en kun je niet 
weigeren: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen en contactmomenten. 
Als je niet wil dat het hele dossier naar het nieuwe CLB gaat dan moet je dit binnen de 10 dagen na 
inschrijving in de nieuwe school schriftelijk laten weten aan VCLB VNK.  
 
En later? 
Een CLB-dossier wordt 10 jaar bijgehouden, te tellen vanaf de laatste CLB-tussenkomst. Daarna 
wordt het vernietigd. 
 
Een klacht? 
 
Ben je met iets niet tevreden, dan kan je dit telefonisch of schriftelijk melden. We hebben als CLB 
een vaste werkwijze om klachten te behandelen. Deze werkwijze garandeert dat elke klacht de 
nodige aandacht krijgt en met zorg behandeld wordt.  
 


