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VOORWOORD

Beste lezer, 

De afgelopen jaren hebben de CLB’s en de scholen hard gewerkt om een antwoord te bieden op 
nieuwe uitdagingen. Dat maakt dat we binnen onze lerende organisatie blijven zoeken naar een 
gepast aanbod voor leerlingen, ouders en scholen in een veranderende maatschappij. We vertrekken 
hierbij vanuit onze waarden en werkingsprincipes: kwaliteitsvol, laagdrempelig, kansenbevorderend, 
multidisciplinair en onfhankelijk werken.

We hebben gekozen voor een toegankelijk en visueel jaarverslag dat een korte blik werpt op ons 
werkveld. U kan hierin een aantal cijfers, trends en realisaties terugvinden van het schooljaar 2017-
2018. We staan stil bij de werking van onze organisatie en o.a. thema’s zoals gedrag, kindermishandeling 
en radicalisering worden onder de loep genomen. Ook zal u lezen over de verdere uitbouw van de 
samenwerking met GO! CLB Brussel.

Met dit jaarverslag blikken we niet alleen terug op het werkjaar dat achter ons ligt, maar kijken 
we ook al graag vooruit naar de komende jaren. We willen nog beter worden in wat we doen en 
onze organisatie verder kwalitatief uitbouwen. De beleidsdoelstellingen voor 2019-2025 willen we 
gebruiken als richtingaanwijzer om onze werking verder vorm te geven.

Veel leesplezier!

Vriendelijke groeten, 

CLB N-Brussel
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73
CLB-medewerkers werken

binnen CLB N-Brussel

INRICHTENDE MACHT 

DE KOEPEL VAN STEDEN
EN GEMEENTEN

CLB N-Brussel en GO! CLB Brussel 
krijgen een nieuwe infrastructuur 

te Sint-Agatha-Berchem, met dank 
aan beide centrumbesturen!
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Brussel

Leuven

WERKINGSGEBIED

CLB N-BRUSSEL HEEFT EEN UITGEBREID WERKINGSGEBIED

Basisonderwijs

75
84 vestigingen kleuter
82 vestigingen lager

 

Secundair
onderwijs

3

Buitengewoon
basisonderwijs

4

Buitengewoon
secundair onderwijs

3

Brussel

De rand

Vlaams-Brabant

Basis onderwijs

Secundair onderwijs

Buitengewoon onderwijs
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VRAAGGESTUURDE WERKING

PER REGIO

De meeste zorgvragen binnen de vraaggestuurde werking worden 

opgenomen binnen het begeleidingsdomein leren en studeren, 

waar voor 8,56% van de leerlingen een zorgvraag gesteld wordt.

In Brussel zien we meer interventies per unieke leerling. Mogelijke 

verklaringen zijn het aanklampend werken, de nood aan meerdere 

gesprekken door anderstaligheid en/of cultuur, kansarmoede 

en de aanwezigheid van complexere casussen als gevolg van 

kansarmoede.

6,09%
8,56%

6,26%

5,80%

18,56%

dat is 1 op 5

Gemiddeld
3,9 interventies
per leerling

van de leerlingen komt 
vraaggestuurd in contact 

met het CLB N-Brussel
1 - Leren en studeren
2 - Onderwijsloopbaan

4 - Psycho-sociaal
     functioneren

3 - Preventieve
     gezondheirdszorg

% leerlingen t.o.v.
de schoolpopulatie

Vraaggestuurde werking = CLB-werking op vraag van de leerling, ouder(s) of school.

1 % leerlingen tov populatie = het % van de totale populatie waarvoor een interventie plaatsvond
 Interventies = afgewerkte activiteiten
 Unieke leerling = een leerling die meerdere interventies had wordt maar één keer geteld.

1 

% leerlingen tov schoolpopulatie

Interventies

Unieke leerlingen

20,82%

19%

22,69%

4230

1494

1534

1106

4015

7756
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PER ONDERWIJSVORM

Interventies per leerling
We doen gemiddeld meer interventies per unieke leerling in het buitengewoon onderwijs. Voor de leerlingen in het buitengewoon 

onderwijs zijn er meer interventies nodig in het kader van onderwijsloopbaanbegeleiding.  Een bijkomende verklaring is mogelijks de 

complexiteit van de problematieken.

% leerlingen tov populatie
In het buitengewoon onderwijs komt een hoger percentage unieke leerlingen t.o.v. de schoolpopulatie in contact met het CLB. 

KO: kleuteronderwijs I BuKO: buitengewoon kleuteronderwijs I LO: lager onderwijs I BuLO: buitengewoon lager onderwijs I SO: secundair onderwijs I DBSO: deeltijds beroepsonderwijs
BuSO: buitengewoon secundair onderwijs

SO
KO

3,96

BuKO
BuLO

LO

BuSO

DBSO

3,725,34 5,03 3,06 5,982,03

SO

KO

BuKO

LO

BuSO

DBSO

16%10% 22%44% 61% 26% 59%

1 % leerlingen tov populatie = het % van de totale populatie waarvoor een interventie plaatsvond
 Interventies = afgewerkte activiteiten
 Unieke leerling = een leerling die meerdere interventies had wordt maar één keer geteld.

1534

7756
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Preventieve
gezondheidszorg

KERNACTIVITEITEN

De kernactiviteiten die het vaakst geregistreerd worden zijn 

ONTHAAL, VRAAGVERHELDERING, INFORMATIEVERSTREKKING 
EN SAMENWERKING MET NETWERK
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4 BEGELEIDINGSDOMEINEN

De meeste zorgvragen binnen dit begeleidingsdomein behoren tot 

het thema leren en cognitie. Binnen dit thema worden volgende 

rubrieken het meest geregistreerd: algemene ontwikkeling en taal-

en spraakontwikkeling.

1   LEREN EN STUDEREN

2   PSYCHOSOCIAAL FUNCTIONEREN

Leren en studeren
Leren en cognitie   
Werkhouding en aandacht
Erkenning stoornis/handicap

1,39

2,85

3,44

4,13

Preventieve
gezondheidszorg

Onderwijsloopbaan

Leren en studeren

Psychosociaal 
functioneren

Binnen de vraaggestuurde 

werking worden er gemiddeld 

het meest interventies per unieke 

leerling ondernomen binnen 

psychosociaal functioneren.

Gemiddeld aantal interventies per unieke leerling
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Gedrag

Verontrusting

Regelovertredend gedrag 

Zowel het aantal unieke leerlingen waar een actie rond 

regelovertredend gedrag werd gedaan, als het aantal interventies 

stijgt.

Binnen psychosociaal functioneren zien we hoge cijfers voor 

‘problemen thuis’ en ‘verontrusting’. De term ‘verontrusting’ deed 

samen met het decreet Integrale Jeugdhulp zijn intrede in het 

jeugdhulpverleningslandschap. We zien een stijging in de cijfers 

rond verontrusting in de afgelopen 3 jaar. Volgens de definitie van 

Integrale Jeugdhulp is er sprake van verontrusting wanneer: 

• de ontwikkelingskansen van een minderjarige bedreigd 

worden (de provisie-, protectie- of participatierechten van 

de minderjarige worden geschonden) en/of; 

• de (psychische, fysieke of seksuele) integriteit van een 

minderjarige of van een of meer gezinsleden worden 

aangetast.

Omwille van niet gelijke registratie kunnen we het aantal 

vaststellingen m.b.t kindermishandeling  door de arts er niet 

uitfilteren. 

Er wordt op dit moment gewerkt aan een uniforme registratie 

zodat we de komende jaren betrouwbare data kunnen 

interpreteren.

We willen hier in de toekomst ook verder mee aan de slag in 

samenwerking met onze netwerkpartners. 
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Gedragsproblemen

Het aantal interventies rond gedragsproblemen stijgt, terwijl het 

aantal unieke leerlingen ongeveer hetzelfde blijft. De hypothese is 

dat de casussen rond gedragsproblemen steeds complexer worden, 

waardoor meer interventies nodig blijken. 
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M-doc A-doc 

Pesten

Net zoals in het netoverstijgend jaarverslag zien we een duidelijke 

daling in het aantal begeleidingen rond pesten. 

Dit is een positieve evolutie en we hopen deze in de komende jaren 

nog verder te zien dalen. 

Het CLB heeft een bundel ontwikkeld om scholen te helpen bij het 

uitbouwen van een positief schoolklimaat.

0

20

40

60

80

In een situatie van verontrusting kan het CLB via een 

motivatiedocument aanmelden bij het Vertrouwenscentrum 

Kindermishandeling of het Ondersteuningscentrum jeugdzorg.

In 2017-2018 werden er 31 M-documenten opgemaakt.

Het aanvragen van niet rechtstreeks toegankelijke hulp gebeurt 

via de opmaak van een A-document. In 2017-2018 werden er 26 

A-documenten doorgestuurd.

Niet rechtstreeks toegankelijke hulpAanmelden verontrusting

2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017
2011-2012 2013-2014 2015-2016 2017-2018
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K1

3
jarigen

L1

6
jarigen

L4

9
jarigen

L6

11
jarigen

S3

14
jarigen

49%
van de leerlingen t.o.v. de totale schoolpopulatie

komt op medisch onderzoek

3   PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG

5 CONTACTMOMENTEN I.P.V. 7 CONSULTEN

Consult 2de kleuterklas (K2) en 1ste secundair (S1) vallen weg
Consult 3de leerjaar (L3) wordt nu contactmoment 4de leerjaar (L4)
Consult 5de leerjaar (L5) wordt nu contactmoment 6de leerjaar (L6)

Nieuw decreet leerlingenbegeleiding:
wijziging naar systematische contactmomenten
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13,64%

BuKO

KO

LO

BuLO

SO

BuSO

16,52% 19,25% 31,28% 32,49% 35,48%

BMI

BMI en onderwijsvorm

22,63%

13,94%

10,77%

28,39%

19,70%

13,41%

36,36%

0%

44,75%

6-12 jarigen

2-5 jarigen

Van de leerlingen 
gezien door CLB 
N-Brussel heeft 
overgewicht.
We zien vooral binnen het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest een hoger percentage leerlingen met overgewicht 

volgens BMI. Deze cijfers zien we ook in het jaarverslag 

van de sector : hier scoort Brussel het hoogst (16,91%) in 

vergelijking met de andere provincies. 

Deze cijfers zijn een gedeelde zorg voor CLB, school en 

netwerkpartners. 

We zien een verschil tussen het gewoon en buitengewoon 

onderwijs. Overgewicht wordt vaker vastgesteld bij leerlingen in 

het buitengewoon onderwijs (m.u.v. het kleuteronderwijs), waar- 

bij het verschil in het basisonderwijs nog groter is dan in het 

secundair onderwijs. 

18,71%

2 In Vlaams-Brabant hebben we geen secundair. In de rand gaat dit over 2 scholen (1 BuSO en 1 secundaire school). Er worden hier ook enkele leerlingen meegeteld die in BuBaO zitten maar ouder zijn
dan 12 jaar. In Brussel gaat dit over 4 scholen.

13-18 jarigen2

CLB wil in de komende beleidsperiode extra inzetten op voeding 

en een gezonde levensstijl.
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Respons na doorverwijzing

Vaccinatie

Visus gezichtsscherpte

BMI

Als we kijken naar de cijfers van de verschillende medische door-

verwijzingen, dan verwijzen we percentueel het vaakst door naar 

een externe partner voor visus gezichtsscherpte en gewicht/BMI.

We zien in de cijfers een lage respons van ouders na een door-

verwijzing. De respons verhogen is een doelstelling voor de 

komende beleidsperiode. 

Het CLB is een belangrijke vaccinator. 

We willen hierop in de volgende 

beleidsperiode blijven inzetten zodat 

alle kinderen gevaccineerd zijn volgens 

het Vlaams Vaccinatieschema.

Van alle doorverwijzingen 
rond visus gezichtscherpte 
krijgen we van  bijna 1 op 
de 5 ouders een respons. 

Van alle doorverwijzingen 
rond BMI krijgen we van 
1 op de 5 ouders een 
respons. 20%

19%

6 jaar
Polio & difterie-tetanus-kinkhoest

86,94%

10 jaar
Mazelen-bof-rubella

88,95%

12 jaar
Humaan papillomavirus (meisjes)

82,69%

14 jaar
Difterie-tetanus-kinkhoest

85,45%

Respons = reactie van ouders aan het CLB m.b.t. het opvolgen van de doorverwijzing.
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Wat biedt het CLB aan betreffende studiekeuze? 

4   ONDERWIJSLOOPBAANBEGELEIDING

INDIVIDUELE BEGELEIDING
Een leerling kan individueel in gesprek gaan met 

een CLB medewerker rond studiekeuze.

NETOVERSTIJGENDE INFORMATIESESSIES
OVERSTAP SECUNDAIR ONDERWIJS IN 
BRUSSEL
Sinds 2017 organiseert het CLB in Brussel netover-
stijgende informatiesessies samen met de twee 
andere Brusselse CLB’s. Deze informatiesessies vinden 
plaats in gemeenschapscentra en culturele centra.

INFORMATIESESSIE OVERSTAP
 LAGER ONDERWIJS

Het CLB kan samen met de school informatie 
geven aan ouders rond de overstap 3de 

kleuterklas naar 1ste leerjaar.

DEELNAME AAN SID-IN
Elk schooljaar is het CLB

vertegenwoordigd op de SID-in.

DEELNAME AAN STUDIEKEUZEBEURS
Elk schooljaar is het CLB
vertegenwoordigd op de
studiekeuzebeurs. 

INFORMATIESESSIES
‘WAT NA HET SECUNDAIR’
Het CLB kan samen met de school informatie 
geven aan leerlingen en ouders rond de overstap 
naar hoger onderwijs of arbeidsmarkt. 

INFORMATIESESSIES OVERSTAP 
SECUNDAIR ONDERWIJS VOOR 

LEERLINGEN EN OUDERS OP SCHOOL
Het CLB kan voor de leerlingen van het 5de en 

6de leerjaar klassikaal informatie geven over 
de overstap naar het secundair onderwijs. In 

Vlaams-Brabant kunnen infosessies voor ouders 
op school worden aangeboden.
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Buitengewoon onderwijs

Problematische afwezigheden

2,32%

KO

LO

SO

BuKO

BuSO

BuLO

4,99% 19,63% 34,29% 43,90% 46,66%

Vooral binnen onderwijsloopbaanbegeleiding zien we een duidelijk 

verschil tussen gewoon en buitengewoon onderwijs. Voor bijna 

1 op 2 leerlingen binnen buitengewoon onderwijs worden er 

acties gedaan rond onderwijsloopbaan. De hypothese is dat dit 

gedeeltelijk komt door de administratie en verslaggeving in het 

buitengewoon onderwijs (evaluaties, verlengingen, verslagen, 

gemotiveerde verslagen,…). Een belangrijke kanttekening : 

informatiesessies zitten niet in deze cijfers, aangezien deze niet 

geregistreerd worden in het leerlingendossier Lars. 

Er is een daling te zien in het aantal leerlingen dat begeleid wordt 

door het CLB voor leerplicht en problematische afwezigheden

(=B code>5). In het jaarverslag van de sector zien we dezelfde trend. 

Een eerste mogelijke verklaring is dat scholen zelf meer acties 

ondernemen om problematische afwezigheden tegen te gaan. 

Daarnaast is de daling mogelijks ook beïnvloed door het inzetten 
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600 Leerplicht Problematische afwezigheden
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van de projectmiddelen voor ‘Samen tegen schooluitval’ vanuit 

de Vlaamse overheid en het oprichten van Kans binnen Brussel 

gefinancierd door de VGC. 

Ondanks de daling blijft het CLB dit prioritair opvolgen de 

komende jaren.
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M-decreet
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3 Dit geeft een onderschatting van het aantal gemotiveerde verslagen geschreven in 2017-2018. Een aantal gemotiveerde verslagen die geschreven werden in juli- augustus hebben een ondertekeningsdatum 
september 2018. Dus deze worden niet meegeteld in bovenstaande cijfers. 

Aantal gemotiveerde verslagen3

Tijdens het schooljaar 2017-2018 schreven de CLB medewerkers 

131 gemotiveerde verslagen3. Dit is een stijging t.o.v. 2016-2017 (53) 

vermoedelijk door de komst van het M-decreet.

Aangezien een categoriale classificatie sinds dit schooljaar niet 

meer vereist is, verwachten we een nog grotere toename.

De duidelijke stijging voor type 3  kan mogelijks verklaard worden 

door de aanvraag op basis van het HGD traject zonder een 

classificerende diagnose. 

kolomtabel 2016-2017
kolomtabel 2017-2018

Aantal verslagen buitengewoon onderwijs

Tijdens het schooljaar 2017-2018 hebben de CLB medewerkers 

177 verslagen geschreven. Dit is, m.u.v. basisaanbod, een daling in 

vergelijking met schooljaar 2016-2017 (216). Dit is mogelijks een 

effect van het M decreet.
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Het project zet in op twee luiken:

• Faciliteren van screening en 

diagnostiek

      van kinderen en jongeren

• Expertisedeling en intervisie

 

Gedurende schooljaar 2017-2018 kregen de 

CLB’s de mogelijkheid om leerlingen aan 

te melden voor intervisie en consultatie. 

Een kinderpsychiater van Paika was op 

tweemaandelijkse basis aanwezig in het 

CLB. 

Cijfers N-Brussel en GO Brussel :

SAMENWERKING EN NETWERK

In 2017 werd een intensieve samenwerking uitgebouwd tussen 

de drie CLB’s in Brussel, school Zaveldal en de afdeling 

Kinderpsychiatrie van het Universitair Ziekenhuis Brussel 
(Paika). Het project heeft als doel de bestaande drempels 

tot diagnostisering weg te werken en in te zetten op gerichte 

zorg voor kinderen en jongeren met (een vermoeden van) een 

psychiatrische problematiek. 

KANS Centraal Meldpunt Brussel is een project opgestart vanuit 

Triptiek (3 Brusselse CLB’s) gefinancierd door VGC. Het is enerzijds 

een informatiecentrum rond alles wat met schooluitval te maken 

heeft in Brussel. Anderzijds fungeert het als centraal meldpunt 

voor alle vormen van schoolexterne interventies in de preventie 

van schooluitval. D.w.z. dat trajecten steeds centraal worden 

aangevraagd via KANS en dat het KANS-team instaat voor de regie 

van een traject op maat van de leerling. 

21
unieke leerlingen

werden aangemeld
voor het project

13
leerlingen uit

het basisonderwijs
aangemeld

14
leerlingen

werden aangemeld
op intervisie

28
leerlingen uit

het secundair onderwijs
aangemeld

9
leerlingen

kwamen op consultatie

11
aanmeldingen

voor klasinterventies
ROC

Aanmeldingen gebeuren via het CLB, al kan 

een jongere ook rechtstreeks aanmelden 

bij KANS. Door middel van rondetafel-

gesprekken gaan ze met alle betrokkenen op 

zoek naar het meest optimale traject voor de 

leerling. 
 

In het schooljaar 2017-2018 werden vanuit 
CLB N-Brussel 
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GEDRAG
Een gezamenlijk project wordt uitgewerkt om scholen en CLB medewerkers

te ondersteunen in het omgaan met gedragsmoeilijkheden op school. 

KANSARMOEDE
De gezamenlijke werkgroep wil de expertise binnen de centra rond kansarmoede vergroten.  

UITSLUITINGEN LEERLINGEN
De centra stellen een procedure rond uitsluitingen op om schooluitval

tegen te gaan. De focus ligt in eerste instantie op het secundair onderwijs.

ONTHAAL EN PROFESSIONALISERINGSBELEID
Een aanvangs- en professionaliseringsbeleid dat medewerkers inspireert, motiveert en de 
kwaliteit van de begeleidingen verhoogt.

MAXIMAAL TOEGANKELIJK EN BEREIKBAAR
De centra stemmen hun openingsuren, sluitingsdagen en jaarkalender op elkaar af.

GELIJKLOPEND
De centra maken gezamenlijke afspraken rond een aantal thema’s met als doel gelijkgerichter
te werken, bijvoorbeeld rond contactmomenten, Lars registratie, bevragingen,...

Aanstelling van een
netoverstijgend coördinator

Unieke samenwerking tussen GO! CLB Brussel en CLB N-Brussel
Regionaal ondersteuningscentrum (ROC)

GO! CLB Brussel CLB N-Brussel
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PRODUCTEN

GEDRAG
Gezien de vele interventies rond gedragsmoeilijkheden ontwikkelde 

de  werkgroep gedrag een bundel om met scholen in gesprek te 

gaan over een positief schoolklimaat en een draaiboek voor CLB- 

medewerkers.

RADICALISERING
Een gezamenlijke werkgroep van GO! CLB Brussel en CLB 

N-Brussel ontwikkelde 2 draaiboeken, één voor de scholen 

en één voor CLB-medewerkers.

KINDERMISHANDELING
Een werkgroep kindermishandeling 

heeft de afgelopen 2 jaar alle informatie 

gebundeld in een draaiboek. Dit 

draaiboek begeleidt de CLB medewerker 

in een casus van kindermishandeling. 
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VORMING VOOR ONTHAALMEDEWERKERS
Medewerkers van het secretariaat kregen vorming

rond het organiseren van een goed onthaal.

DISCIPLINEGROEPEN
Een aantal keer per jaar komen de medewerkers per

discipline samen om nieuwe wetenschappelijke

ontwikkelingen op te volgen en expertise te delen.

PROFESSIONALISERING

WERKWEEK 1STE WEEK VAN SEPTEMBER 
Tijdens de eerste week van september werden er

verschillende vormingen aangeboden aan de

CLB-medewerkers (CPR, SharePoint, motiverende 

gesprekstechnieken,…).

INTERVISIE VERTROUWENSCENTRUM 
KINDERMISHANDELING BRUSSEL
Met de 3 Brusselse CLB’s is er een samenwerking

aangegaan met VK Brussel die intervisie geeft op

de verschillende centra. 

VEERKRACHT VERHOGEN VOOR HULPVERLENERS
Een aantal CLB medewerkers konden intekenen op een 

meerdaags traject vanuit Hogeschool Odisee om hun

veerkracht te verhogen. 

INDIVIDUELE VORMINGEN
Medewerkers kunnen gedurende het hele jaar op

basis van hun behoeften en noden individuele

vorming aanvragen.

ONTHAAL NIEUWE MEDEWERKERS
Samen met het GO! CLB Brussel werd er een onthaal-

traject uitgewerkt voor nieuwe medewerkers.
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ZO
RG

CO
NTINUÜM

Fase 3
IAC

Fase 2
Uitbreiding van zorg

Fase 1
Verhoogde zorg

Fase 0
Brede basiszorg

NOOD AAN 
MULTIDISCIPLINAIR

OVERLEG

NOOD AAN
GEDEELDE

VERANTWOORDE-
LIJKHEID

NOOD AAN 
EXPERTISEDELING

KANSENBEVORDEREND/
EMANCIPATORISCH

LAAGDREMPELIG/
SCHOOLNABIJ

ONAFHANKELIJK

MULTIDISCIPLINAIR
WERKEN

KWALITEITSVOL
WERKEN

Le

erlin
g staat 

centraal 

OP WEG NAAR EEN NIEUWE 
ORGANISATIESTRUCTUUR

WAAROM VERANDEREN?

• Werkdruk stijgt en taken worden complexer
• Nieuw decreet leerlingenbegeleiding

KERNWAARDEN EN WERKINGSPRINCIPES
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ONTHAAL EN
VRAAGVERHELDERING

vb. Wat zijn verwachtingen
en wensen van de leerkracht,

ouders, leerling?

INFORMATIE EN
ADVIES

vb. Info over overgang
naar SO

HANDELINGSGERICHTE
DIAGNOSTIEK

vb. Klasobservatie

BEGELEIDING EN
CRISISINTERVENTIE

vb. Opvolgen van
problematische afwezigheden

SAMENWERKEN EN
COÖRDINEREN

vb. Startvergadering
van ONW

UITVOEREN VAN 
ACTIVITEITEN IN HET
KADER VAN GROEI
EN ONTWIKKELING

vb. Vaccinatie

ONZE KERNPROCESSEN
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TIJDSLIJN

09/2017 11/2017 04/2018 09/2018 03/2019

03-04/2019 06/2019 2019-2020 01/2020 09/2020

KICK OFF
Flanders Synergy

CENTRUMWAARDEN EN 
WERKINGSPRINCIPES

KERNPROCESSEN ORGANISATIE-
MODELLEN

EXTERN FORUM

Waarom bestaat ons CLB?
Waarvoor staat ons CLB?
Waar gaat het CLB naar 

toe?

Voor- en nadelen van reeds 
bestaande modellen.

Bezoeken aan andere CLB 
centra.

Focusgroepen met scholen 
en netwerkpartners

PERSONEELSVERGADERING
 +

INDIVIDUELE GESPREKKEN

INTERNE KEUZE 
ORGANISATIEMODEL

CONCRETE
UITWERKING

VOORSTELLING NIEUW 
ORGANISATIEMODEL

AAN DE SCHOLEN

START NIEUWE 
ORGANISATIE-

STRUCTUUR

Voorstellen 
organisatiemodellen

Voorstelling taakinhoud

Individuele gesprekken
met medewerkers

09/2017 11/2017 04/2018 09/2018 03/2019

03-04/2019 06/2019 2019-2020 01/2020 09/2020
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1

3

2

4

5

7

6

8

9

10

BELEIDSDOELSTELLINGEN 2019-2025

NIEUWE ORGANISATIESTRUCTUUR
Krachten en talenten, zelfsturende teams, multidisciplinair, 
visie op leiderschap, ondersteunende werkomgeving 

KWALITEITSVOLLE BEGELEIDINGSTRAJECTEN
HGD trajecten, uniforme registratie, trajecten evalueren,
GV en V

EEN LERENDE ORGANISATIE
Doelgericht vormingsbeleid, functioneren medewerker, 
selectie- en aanwervingsbeleid

POSITIONEREN TUSSEN DE NETWERKPARTNERS
Structurele en doelgerichte samenwerking met partners, 
positief imago en communicatie naar scholen, ouders, 
leerlingen en partners

PREVENTIE EN REMEDIËRING
Schooluitval, gezonde voeding en levensstijl, respons 
doorverwijzingen consult, vaccinatie, expertise gedrag, 
NAFT, expertise team BuO, overgang arbeidsmarkt

TRANSPARANT, DOELGERICHT EN SAMENHANGEND 
BELEID
Financieel en materieel beleid, evaluatiecyclus, inspelen op 
ad hoc veranderingen, informatiestroom   

ONDERZOEKT EN BEWAAKT KWALITEIT SYSTEMATISCH  
Procesevaluatie, data-geletterdheid, interne en externe 
evaluatie, aandacht voor resultaten en effecten op 
leerlingbegeleiding    

INFRASTRUCTUUR, MATERIALEN, COMMUNICATIE
EN BVH  
SharePoint, infrastructuur contactmomenten, informatie-
veiligheid, processen BVH, werkplek Vlaams- Brabant 

ROC EN NROC  
Verdere uitbouw samenwerking GO en binnen het NROC 
met de andere centra

IMPLEMENTEREN NIEUW DECREET 
LEERLINGENBEGELEIDING   
Systematische contactmomenten, signaalfunctie, 
consultatieve leerlingenbegeleiding, anderstalige 
nieuwkomers
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NOTITIES









V.U.: Steven Vervoort, E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel

Centrum voor Leerlingenbegeleiding N-Brussel
Technologiestraat 1
1082 Sint-Agatha-Berchem
02 482 05 72
info@clbnbrussel.be
www.clbnbrussel.be




