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De leerling staat centraal
Het CLB heeft als opdracht om de totale ontwikkeling van leerlingen doorheen hun schoolloopbaan te ondersteunen. 
CLB N-Brussel stelt steeds het belang van de leerling centraal, met ouder(s) en school als belangrijkste partners.
In het schooljaar 2018-2019 kwam 17% van de leerlingen vraaggestuurd in contact met medewerkers van CLB N-Brussel. 
Daarnaast werden ook de leerlingen van de 1ste kleuterklas, het 1ste leerjaar, het 4de leerjaar, het 6de leerjaar, het 1ste 
secundair en het 3de secundair gezien tijdens de systematische contactmomenten (vroeger het medisch onderzoek). Dit 
betekent dat ook in het schooljaar 2018-2019 vele kinderen en jongeren gezien en opgevolgd werden door betrokken en 
geëngageerde CLB medewerkers. Want dat is iets wat misschien te weinig tot uiting komt in een jaarverslag. Elke dag opnieuw 
staan 73 CLB medewerkers van CLB N-Brussel paraat om het beste van zichzelf te geven. Het is een loyaal, enthousiast en 
hardwerkend team met een hart voor kinderen! 

We gingen in 2018 van start met het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en 
de centra voor leerlingenbegeleiding. Het nieuwe decreet zorgt voor duidelijke accentverschuivingen in onze inhoudelijke 
werking.  Het zwaartepunt komt te liggen op fase 2 (uitbreiding van zorg) van het zorgcontinuüm waar we aan de slag gaan 
met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Via consultatieve leerlingenbegeleiding kunnen we de zorgteams en de 
scholen ondersteunen en versterken in hun verhoogde zorg (fase 1). Schoolondersteuning zoals omschreven in het CLB-
decreet valt weg.

In hetzelfde schooljaar was een medische diagnose ook geen voorwaarde meer voor de opmaak van een gemotiveerd verslag. 
De onderwijsbehoeften van de leerling zijn altijd het vertrekpunt: wat heeft dit kind nodig om te leren? En wat hebben de 
leerkracht en de ouders nodig om dit kind te begeleiden zodat het tot leren komt? School, ouders en CLB beslissen samen of 
extra ondersteuning nodig is. Het woord ‘samen’ vinden wij als CLN N-Brussel zeer belangrijk. 
We zien in dit jaarverslag een sterke stijging van het aantal gemotiveerde verslagen. Komt deze stijging door het wegvallen 
van een ‘diagnose’? Of nemen de noden en vragen naar ondersteuning toe binnen de scholen? Dit zijn vragen waar wij als 
centrum en als CLB sector kritisch moeten over nadenken. En niet alleen, opnieuw willen we SAMEN met de scholen nagaan 
hoe we deze stijging kunnen verklaren. Het nieuwe begeleidingsdecreet dat in de plaats zal komen van het M-decreet zal hier 
ook een belangrijke rol in spelen.  

Eén van de belangrijkste beleidsdoelstellingen waar we aan gewerkt hebben, is het veranderingstraject naar een nieuwe 
organisatiestructuur. In het jaar 2017 zijn we begonnen aan het veranderingsproces om tegemoet te kunnen komen aan de 
wijzigingen in onze opdrachten en de maatschappelijke veranderingen. We willen ons opnieuw positioneren als CLB en onze 
rol ten volle uitvoeren. We zullen eindelijk van start gaan met de nieuwe organisatiestructuur in september 2020! 

Voor u begint te lezen aan ons jaarverslag wensen we nog de kwaliteitsondersteuners te bedanken die dit jaarverslag mogelijk 
gemaakt hebben. Ze hebben met veel enthousiasme en met de grafische ondersteuning van onze inrichtende macht, de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie, een mooi jaarverslag ontwikkeld. 
Wij hopen dat u deze mening deelt! 

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groet, 
Peggy Lamair en Libby Huijsman 
Waarnemend directie CLB N-Brussel

Voorwoord
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Brussel

Leuven

Inrichtende macht en koepel Werkingsgebied 

Basisonderwijs

Secundair onderwijs

Buitengewoon onderwijs

Brussel

De rand

Vlaams-Brabant

INRICHTENDE MACHT 

DE KOEPEL VAN STEDEN
EN GEMEENTEN

CLB-medewerkers werken
binnen CLB N-Brussel
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Personeel
actieve personeelsleden
waaronder 5 mannen en
68 vrouwen.

De helft van de 
personeelsleden is 
ouder dan 40 jaar.

van de personeels-
leden werkt voltijds.

werkt deeltijds.
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Als man onder
de vrouwen
Als ik tegen een andere man zeg dat ik op mijn werk 
bijna de enige man ben tussen ongeveer 70 vrouwen, 
dan krijg ik meestal een antwoord in de zin van ‘Wauw!’ 
of ‘Fantastisch!’.  En hoe is dat dan? Van mijn kant volgt 
er dan een lang stilzwijgen omdat ik me dan meestal 
de vraag stel hoe dat eigenlijk komt en waarom ik daar 
werk. Heeft het te maken met de zachte, zorgende 
sector? Ben ik te zacht? Geen echte vent? Heb ik een 
groot ontwikkelde vrouwelijke kant? 

Enfin, na dat stilzwijgen waarin deze kortstondige 
gedachten door mijn hoofd gingen, antwoord ik dan 
uiteindelijk ‘Ja, dat is fantastisch!’ 
Absoluut. Zijn we nu echt zo verschillend? Of vullen we 
elkaar gewoon goed aan? 

Iedereen is anders. We moeten daar respect voor 
hebben. Hetgeen ons verbindt in deze sector is het 
helpende, het zorgen voor. Het moederlijke ook. 
Vrouwen lijken die kwaliteiten van nature mee te krijgen. 
Alleszins, we voelen ons als mannen wel gewaardeerd. 
Onze insteek is vaak een meerwaarde in gesprekken 
en overlegmomenten. We zien het vaak anders, mede 
omdat we anders zijn. Dat geldt omgekeerd evenzeer.  
Maar we doen het graag. En dat is wat telt, toch?

Stef, Christof en Tim, CLB-mannen
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Vraaggestuurde werking

% leerlingen tov. schoolpopulatie dat in contact komt met het CLB N-Brussel

Gemiddeld aantal interventie per leerling

% leerlingen dat in contact komt met het CLB N-Brussel per domein
17-18
18-19

van de leerlingen komt vraaggestuurd in 
contact met het CLB N-Brussel.

Gemiddeld aantal interventies per leerling
Er is een lichte stijging t.o.v. vorig jaar (3,9). 

In Brussel bereiken we vraaggestuurd percentueel meer leerlingen dan in de andere 
regio’s omwille van de vragen die samenhangen met de typische kenmerken van een 
grootstedelijke context (kansarmoede, meertaligheid, sociaal-economische factoren, … ).

We zien een daling in de vraaggestuurde werking met betrekking tot de preventieve gezondheidszorg.  
De daling is voor een groot deel te verklaren door een andere manier van registreren en een meer 
gelijkgerichte registratie. 

De meeste zorgvragen binnen de vraaggestuurde werking worden, net zoals vorig jaar, opgenomen 
binnen het begeleidingsdomein leren en studeren.

We zien dat het gemiddeld aantal interventies in Brussel en in de 
Rand hoger ligt dan in Vlaams-Brabant. Dit heeft te maken met de 
complexiteit van de dossiers en de meertaligheid van onze cliënten.
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Chatten met leerlingen en ouders
is heel fijn om te doen!  
Leerlingen en ouders met een duidelijke vraag kan ik snel helpen met een kort gesprek en een doorverwijzing. 

Het gebeurt ook wel dat leerlingen heel vaag en aftastend beginnen te chatten. Dan probeer ik zo snel 
mogelijk een beeld te vormen van de situatie. Een gemiddeld gesprek duurt 20 minuten. Soms ben ik zelfs een 
uur lang aan het chatten met een leerling of ouder. Met ‘nep-chatters’ heb ik het moeilijk. Kostbare tijd gaat 
dan verloren.

Tijdens een chatgesprek wordt er vaak over persoonlijke zaken gesproken, waarschijnlijk door de anonimiteit 
van het gesprek. 

Ik krijg vaak positieve feedback van de chatters wat natuurlijk veel voldoening geeft. Meestal kan je hen helpen 
om zaken op een andere manier te bekijken of aan te pakken. Of heb je ideeën bij welke dienst ze terecht 
kunnen.
Meestal gaan de chats die ik doe over welbevinden: een moeilijke thuissituatie, een pestproblematiek of een 
opgroeiende puber die in de knoop zit. Af en toe krijgen we te maken met kinderen die zichzelf pijn willen 
doen. Ook schoolkeuze is regelmatig het onderwerp van de chat.

Veerle, chat-medewerker CLB N-Brussel

Bron: jaarverslag CLBchat.

(waarvan 2 medewerkers
CLB N-Brussel)
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Kernprocessen
De activiteiten die het vaakst aangeduid worden in ons registratiesysteem (Lars) zijn onthaal, 
vraagverheldering, HGD-intake, formalisering attest, begeleiding en draaischijffunctie.

12,40%
ONTHAAL

6,96%
VRAAG-

VERHELDERING

3,24%
BEGELEIDING

4,80%
INTAKE

3,49%
FORMALISEREN

ATTEST

3,22%
DRAAISCHIJF-

FUNCTIE

1 Percentage leerlingen t.o.v. de totale schoolpopulatie.

1

Intakefase Strategiefase Onderzoeksfase

Integratie en
aanbevelingsfase

Adviesfase

Handelen en
evalueren

We willen de komende jaren
extra inzetten op kwaliteitsvolle

HGD-trajecten waarin de
LEERLING maximaal

betrokken wordt.

Met onze nieuwe organisatiesstructuur
houden we systematisch

MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG
waarwij we samen kunnen reflecteren
over elke fase binnen het HGD-traject.

Handelingsgerichte diagnostiek

ONTHAAL EN 
VRAAGVERHELDERING

INFORMATIE
EN ADVIES

Leerlingen, ouders en scholen kunnen bij het CLB 
terecht met elke hulpvraag. Het CLB onthaalt en 

verheldert de vraag om een gepast aanbod te 
formuleren op de vraag.

Het formuleren van haalbare en wenselijke adviezen 
waar alle partijen achterstaan om te komen tot een 

optimale participatie en een optimaal functioneren van 
de leerling.

Het centrum werkt structureel samen met relevante 
netwerkpartners.

Bij het CLB kunnen leerlingen, ouders en school 
objectieve en actuele info krijgen op een laagdrempelige 

en toegankelijke manier. Het CLB geeft advies over 
keuzemogelijkheden en oplossingen en gaat hierbij 

emancipatorisch te werk.

Het CLB voorziet begeleiding door multidisciplinaire 
ondersteuning te bieden die er op gericht is om samen 

met alle betrokkenen tot passende maatregelen 
te komen.  

Tijdig opsporen en voorkomen van psycho-sociale en 
somatische problemen.

SAMENWERKEN EN
COÖRDINEREN

HANDELINGSGERICHTE
DIAGNOSTIEK

BEGELEIDING EN 
CRISISINTERVENTIE

UITVOEREN VAN 
ACTIVITEITEN IN HET

KADER VAN GROEI EN
ONTWIKKELING

Vraaggestuurde activiteiten
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Vier begeleidingsdomeinen
Op alle begeleidingsdomeinen zien we een lichte stijging t.o.v. vorig jaar.
Binnen de vraaggestuurde werking worden er, net zoals vorig jaar, gemiddeld het meest interventies 
ondernomen binnen psychosociaal functioneren.

Gemiddeld aantal interventies per unieke leerling

% leerlingen t.o.v. schoolpopulatie met een vraag rond leren en studeren

2017-2018 2018-2019

4,38

2,97

1,52

3,59

4,13

2,85

1,39

3,44leren en studeren 

psychosociaal functioneren

onderwijsloopbaan

preventieve gezondheidszorg

LEREN EN STUDEREN

 
Dankzij de testen van het CLB heb ik een klas 
mogen overslaan.  Ik voel me nu beter doordat ik 
me minder verveel tijdens de lessen.  Ik ben ook 
heel blij dat de CLB-juf me van het begin tot nu 
toe heeft geholpen.  

Safa, 10 jaar, zesde leerjaar

van de leerlingen krijgt begeleiding van het 
CLB N-Brussel rond leren en studeren.

2

Brussel

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

De rand

Vlaams-Brabant

9,89%

8,41%

9,07%

2 Interventies = afgewerkte activiteiten

PER REGIO
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van onze leerlingen uit het basisonderwijs heeft
een thuistaal anders dan de schooltaal. 

Bron: Agodi cijfermateriaal-leerlingenkenmerken.
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Brussel De rand Vlaams-Brabant
% leerlingen dat scoort op indicator thuistaal anders dan de schooltaal

Sinds dit schooljaar zijn we 
in ons CLB aan het werk als 
logopedisten. 
Binnen deze opdracht kunnen collega’s beroep doen op ons i.v.m. casussen rond 
spraak-, taal-, en leermoeilijkheden. In het begin moesten ze de weg naar ons nog 
een beetje vinden, maar ondertussen komen de vragen en/ of casussen binnen. 
 
Dit kunnen heel uiteenlopende vragen en/of adviezen zijn: advies rond 
articulatieproblemen en doorverwijzing, zorgtips voor de school over 
leermoeilijkheden, tips over de aanpak van bepaalde casussen, vragen rond 
terugbetaling logopedische therapie,…
 
Daarnaast kan het binnen een HGD-traject gebeuren dat we een taalonderzoek of 
een screeningsonderzoek uitvoeren in het kader van leer- of spraakmoeilijkheden. 
 
Voor ons is dit een nieuwe en uitdagende job die we met veel enthousiasme willen 
aanpakken. 
We hopen dat we in de toekomst hier verder op kunnen blijven inzetten.

Logopedisten, Vanessa en Sarah

3 Definitie indicator thuistaal geen Nederlands: als de 
leerling in het gezin bestaande uit vader, moeder en/of 
brussen, ofwel met niemand, ofwel (in een gezin met drie 
gezinsleden, de leerling niet meegerekend) met maximaal 1 
gezinslid Nederlands spreekt.  Brussen worden als 1 gezinslid 
beschouwd. 

MEERTALIGHEID
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PSYCHOSOCIAAL FUNCTIONEREN

CLB N-Brussel deed in het schooljaar 2018-2019 
157 keer beroep op een tolk.

Laagdrempelig/
schoolnabij

Bij CLB N-Brussel willen wij mensen, ongeacht 
hun afkomst of achtergrond, gelijke kansen 
bieden. Wij stemmen onze dienstverlening af op 
de wensen en noden van onze leerlingen en hun 
ouders en proberen een vertrouwensrelatie op 
te bouwen met hen. We zetten ouders in hun 
kracht als ervaringsdeskundige van hun kind.  Een 
respectvolle, duidelijke en open communicatie 
is hierin zeer belangrijk. Aangezien zesenveertig 
procent van onze leerlingen een andere thuistaal 
heeft, doen wij zeer regelmatig beroep op 
tolkendiensten.

CLB N-Brussel vroeg tolken aan voor 19 verschillende 
talen. Arabisch, Turks en Roemeens zijn de talen die 
het meest werden aangevraagd.

35

73 4

48

1
Foyer - interculturele bemiddeling
Brussel onthaal - sociaal vertaalbureau
Agentschap integratie en inbugering
Vlaams communicatie - Assitentie Bureau voor doven

Aantal tolken 20
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Aantal leerlingen in begeleiding mbt pesten

MEERTALIGHEID PESTEN

Net zoals vorig jaar zien we een duidelijke daling in het aantal leerlingen die we 
begeleiden rond pesten. Deze trend toont enerzijds aan dat scholen hier binnen hun 
beleid en schoolklimaat zelf veel aandacht voor hebben. Anderzijds vinden steeds meer 
leerlingen en ouders hun weg naar de CLB-chat.

Dagelijks worden gemiddeld twee gesprekken over dit thema gevoerd met leerlingen. Bijna 
elke week chat er ook wel een ouder met het CLB omdat zoon of dochter gepest wordt 
(bron: jaarverslag CLB-chat). CLB N-Brussel denkt regelmatig met scholen ook na over hun 
anti-pestbeleid of concrete acties op klasniveau binnen de kernactiviteit consultatieve 
leerlingenbegeleiding.

4 waarvan 7 telefoontolken 
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GEDRAG
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Het aantal interventies rond gedragsproblemen en rond regelovertredend gedrag stijgt. Deze trend 
stelden we vorig jaar ook vast. De casussen rond gedragsproblemen zijn in die mate complex dat dit 
meerdere interventies en een intensieve en soms langdurige opvolging vraagt van de CLB-medewerkers.

Gemiddeld aantal interventies per unieke leerling
          regelovertredend gedrag

              gedragsproblemen/gedragsstoornissen

PROJECT PAIKA

Het project is een samenwerking tussen de 
drie Brusselse CLB’s, scholen Buitengewoon 
onderwijs Zaveldal en Kasterlinden en Paika 
(afdeling kinderpsychiatrie van het UZ Brussel).  
Dit project wordt gefinancierd door de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie. 

25 23 16
 unieke leerlingen werden 

aangemeld voor het project.
  leerlingen van CLB N-Brussel werden 

aangemeld op intervisie.
unieke leerlingen kwamen 

op consultatie.

Tout d’abord je tiens à remercier 
le CLB pour tous les efforts qu’ils 
ont fourni pourque mon fils soit 
épanoui.  Car aujourd’hui je peux dire que mon 
enfant a retrouvé la joie de vivre et l’envie d’aller à l’école.  Il 
a maintenant un apprentissage adapté à ses difficultés de 
comportement et de langage.  La collaboration entre l’école, 
le CLB et Dr Lampo a été une aide précieuse malgré que les 
différents examens ont pris beaucoup de temps.  Mais c’est 
mieux pour bien cibler les besoins de l’enfant. Le fait également 
de faire une table ronde avec le CLB et Dr Lampo est très utile 
parce qu’on se sent moins seul et on ressent de l’appuie du CLB.  
En aucun cas je regrette d’avoir eu des contacts avec le CLB, 
cela m’a aidé à faire un choix important pour la scolarité de 
mon enfant et à accepter les difficultés, ce qui est très difficile 
en tant que maman.  Sans le CLB je n’aurais pas été capable 
d’avancer et de faire ce choix pour le futur de mon enfant.

Mama van Nahim, zeven jaar .

Ook in 2018-2019 kregen de CLB’s de mogelijkheid 
om leerlingen aan te melden voor intervisie en 
consultatie.  Een kinderpsychiater van Paika 
is op maandelijkse basis aanwezig in het CLB.   
Doel van het project is bestaande drempels met 
betrekking tot diagnostisering weg te werken en 
in te zetten op gerichte zorg voor kinderen en 
jongeren met een (vermoeden van) psychiatrische 
problematiek.

Ik vind het zeer goed dat er een 
samenwerking is tussen het CLB 
en Paika.  Ik ben alvast heel blij dat dit project bestaat.  
Er waren bij ons thuis  en op school heel veel crisismomenten 
met mijn zoontje.  Dankzij dit project konden we snel geholpen 
worden.  De consultatie en ook de verdere onderzoeken zijn 
goed verlopen.  Dankzij de onderzoeken kreeg ik antwoord 
op mijn vragen betreffende het gedrag van Yussef.  Ook papa 
begrijpt zijn gedrag nu beter.  Paika hielp ons ook verder bij de 
doorverwijzing naar verdere hulpverlening en ondersteuning 
voor ons gezin.  Van mij krijgt dit project 10 op 10.  Het was 
een grote hulp en ik heb er ook een positief gevoel aan over 
gehouden.

Mama van Yussef, vijf jaar.
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We merken een verontrustende stijging binnen het basisonderwijs op vlak van 
uitsluitingen. Het waargenomen aantal is waarschijnlijk een onderschatting van de 
realiteit aangezien scholen het CLB niet altijd betrekken in deze dossiers. We zien 
deze problematiek ook weerspiegeld in een stijging van het aantal verslagen type 3.

KANS CENTRAAL MELDPUNT BRUSSEL
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Aantal leerlingen tijdelijke uitsluiting in het basisonderwijs
           tijdelijke uitsluiting (exclusief BuBao)
          tijdelijke uitsluiting (inclusief BuBao)

Aantal leerlingen ‘buitengezet op school’ in het basisonderwijs
     BOS (exclusief BuBao)
    BOS (inclusief BuBao)

Bij KANS Centraal Meldpunt Brussel 
stellen we een toenemende nood vast 
aan schoolexterne interventies in het 
basisonderwijs..Hoewel scholen vaak bijzonder ver gaan in de zorg voor 
kinderen met ernstige emotionele en gedragsproblemen, blijkt dit soms ontoereikend. Het 
schoolextern aanbod dat dan voorhanden is om deze kinderen de nodige ondersteuning te 
bieden, is zeer beperkt en bovendien niet altijd vlot bereikbaar. De praktijk leert ons dat de 
bestaande trajecten opnieuw zuurstof geven en kansen creëren binnen het schools traject 
van de leerling. De nadruk ligt dan vooral op het opdoen van positieve ervaringen in een 
andere context en het inbouwen van een rustpunt bij de leerling en de school, bij voorkeur in 
combinatie met een therapeutisch aanbod. We hopen dat dit aanbod in de toekomst verder 
kan groeien om zo schooluitval op latere leeftijd te voorkomen.  

Eva Trogh, coördinator Kans
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individuele aanmeldingen 
lager onderwijs

groepsgerichte aanmeldingen 
lager onderwijs

individuele aanmeldingen 
secundair onderwijs

groepsgerichte aanmeldingen 
secundair onderwijs

Kans is een project opgestart vanuit de drie 
Brusselse CLB’s en gefinancierd en gerealiseerd met 
de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

TIJDELIJKE UITSLUITING

DEFINITIEVE UITSLUITING

Cijfers CLB N-Brussel 
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OnderwijsloopbaanPsycho-sociaal
Preventieve 

gezondheidszorgLeren en studeren

Herhalingsvaccinatie
Difterie Tetanus Pertussis

1KK
3 jaar

4lj
9 jaar

Contactmoment
Biometrie

Visus: verzicht, kleurzicht
Gehoor: audiometrie

Herhalingsvaccinatie
Difterie Tetanus Pertussis Polio

Herhalingsvaccinatie
Mazelen Bof Rubella

Vaccinatie
Humaan papillomavirus

Contactmoment
Biometrie
Verzicht

Contactmoment 
Biometrie

Verzicht en dieptezicht
Gehoor: lawaaischade

Extra aandacht: welbevinden

Contactmoment
Biometrie

Gehoor: lawaaischade
Welbevinden

3de sec.
14 jaar

6lj
11 jaar

Contactmoment met ouders
Biometrie (lengte en gewicht)

Visus (amblyopie)
Gehoor indien risicofactor

1lj
6 jaar

1ste sec.
12 jaar

Respect voor mijn gezin Ik beslis mee of ik hulp wilIk krijg uitlegIk heb een dossier Ik heb recht op privacy

VERONTRUSTING

18-19

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

17-18

16-17

4,3

3,4

3,9

Het aantal interventies per unieke leerling binnen verontrusting lag dit schooljaar hoger dan 
de voorbije jaren. We willen hier de komende jaren extra op inzetten o.m. via een project 
“VK in huis” in samenwerking met Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel en de 
3 Brusselse CLB’s.

Aanmeldingen verontrusting: 

16 M-documenten
werden ingediend in het schooljaar 2018-2019. 

M-documenten stellen we enkel op als ouders niet ingaan op het aanbod van vrijwillige 
hulpverlening in casussen rond verontrusting. Als er geen vrijwilligheid is in woorden of 
daden dan beslist het multidisciplinair team dat er een maatschappelijke noodzaak is.   
Onze medewerkers bouwen een vertrouwensband op met ouders en werken 
aanklampend waardoor deze vaak toch de stap zetten naar vrijwillige hulpverlening. 
Er zijn ook steeds meer diensten waar het CLB rechtstreeks beroep kan op doen zoals 
thuisbegeleidingsdiensten, VK, consultfunctie OCJ, CGG, CAW, … .

Niet rechtstreeks toegankelijke hulp:

20 A-documenten
werden goedgekeurd in het schooljaar 2018-2019.

De aanvragen voor A-documenten die werden ingediend, waren voor tegemoetkoming 
internaatskosten, observatie- en behandelcentra en multifunctionele centra. 

Gemiddeld aantal interventies per unieke leerling bij verontrusting

PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG

Sinds het nieuwe decreet leerlingen-
begeleiding, nodigen we de ouders van 
de eerste kleuterklas mee uit voor het 
contactmoment.
Eén van de doelstellingen is een warm onthaal waarbij we aan ouders uitleggen hoe het CLB 
werkt. We ontwikkelden een visuele voorstelling van de CLB werking zodat de mondelinge 
toelichting door de paramedisch werker visueel ondersteund wordt en alle items zeker aan 
bod komen.

Caroline, medisch coördinator
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VACCINATIE

BMI

6 jaar
Polio en
difterie-tetanus-kinkhoest
87,11%

10 jaar
Mazelen-bof-rubella

87,15%

12 jaar
Humaan papillomavirus
69,23%3

14 jaar
Difterie-tetanus-kinkhoest

77,42%

van de leerlingen gezien door CLB N-Brussel heeft 
afwijkend overgewicht.

2-5 jarigen

22,63%
28,39%

36,36%

13,94%

19,70%

44,75%

0% 0%

10,77% 13,41%

6-12 jarigen 13-18 jarigen 2-5 jarigen

23,88%
27,71%

39,11%

19,18% 19,02%

38,17%

16,23%
12,23%

6-12 jarigen 13-18 jarigen

17-18 18-19

Percentage leerlingen met afwijkend overgewicht per regio:
Brussel
De Rand
Vlaams-Brabant 

Cijfers per onderwijsvorm  
17-18
18-19 13
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19
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32
,49

%

30
,33
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35
,48
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39
,02
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37
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BuKO

KO LO

SO

BuLO BuSO

3Aangezien we niet veel (Bu)SO scholen begeleiden is dit percentage 
gebaseerd op een klein aantal (27 op 39 meisjes gevaccineerd).

Per regio

In onze drie regio’s zien we een stijging van overgewicht (volgens BMI) bij de 2-5 jarigen. In onze 
Brusselse scholen heeft bijna 1 kleuter op 4 overgewicht. Bij de andere leeftijdscategorieën blijven de 
cijfers ongeveer gelijk met vorig schooljaar, maar ook deze cijfers zijn zeer hoog.  
Bij 28% van de 6-12 jarigen kunnen we spreken van een zorgwekkend gewicht.

Met de FOCUSGROEP GROEI van het CLB N-Brussel gaan we multidisciplinair op zoek naar een 
doeltreffende en haalbare aanpak bij gewichtsproblemen op basis van de vernieuwde standaard 
gewicht en groei van de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg (VWVJ). 

4 In Vlaams-Brabant begeleiden wij geen secundaire scholen.

4 4

In 2018 werd in België de zesde nationale gezondheidsenquête georganiseerd 
door Sciensano  (het vroegere Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid): 

Uit de Gezondheidsenquête (2018) blijkt verder dat op nationaal niveau 19.0% van onze 
kinderen en jongeren (2-17 jaar) te veel weegt, waarvan 5.8% obesitas heeft. In Vlaanderen is de prevalentie 
van overgewicht en obesitas respectievelijk 16.2% en 4.6%. De prevalentie is hoger in Wallonië (20.6% 
overgewicht waarvan 6.0% obesitas) en Brussel (respectievelijk 27.3% en 10.5%). De nationale, Vlaamse en 
Waalse cijfers zijn vrij stabiel; in Brussel is er een toename sinds 1997. Het zijn vooral de jongste kinderen 
waarbij obesitas vaak voorkomt, dit zowel in België als in de verschillende gewesten.

Op nationaal niveau is er sprake van obesitas bij 11.7% van de 2-4 jarigen. Verder komen overgewicht en 
obesitas vaker voor bij kinderen en jongeren van ouders die minder hoog opgeleid zijn. 

(bron: www.eetexpert.be: Prevalentie van overgewicht en lichaamsontevredenheid) 
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ONDERWIJSLOOPBAANBEGELEIDING

PROBLEMATISCHE AFWEZIGHEDEN

DRIE PIJLERS IN DE BEGELEIDING VAN CLB N-BRUSSEL:

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS

De cijfers voor dit schooljaar zijn vergelijkbaar met vorig schooljaar. Het aantal leerlingen 
dat begeleid wordt door CLB N-Brussel voor problematische afwezigheden blijft ongeveer 
gelijk. Door onze nieuwe organisatiestructuur hebben wij de mogelijkheid om een apart team 
secundair onderwijs op te richten (secundair/buitengewoon). In het (Bu)SO zien we immers 
hogere cijfers problematische afwezigheden dan in het basisonderwijs. De komende jaren zal 
het team secundair/buitengewoon dan ook extra inzetten op dit thema.

De groep anderstalige nieuwkomers is een kwetsbare groep kinderen en jongeren die nood heeft aan 
extra opvolging met als doel hun onderwijsloopbaan en algemeen functioneren te ondersteunen.
Een eerste warm contact met het CLB in functie van integratie en participatie is dan ook belangrijk.
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OPVOLGING ONDERWIJSLOOPBAAN

Evolutie van het totaal aantal leerlingen in begeleiding voor leerplicht en problematische afwezigheden
leerplicht
problematische afwezigheden
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M-DECREET NETOVERSTIJGEND WERKEN

Zowel voor de verslagen als voor de gemotiveerde verslagen zien we een belangrijke stijging.
Ook netoverstijgend is dit zo.

Onze gemotiveerde verslagen zijn het afgelopen schooljaar verdubbeld. We zien een hoge nood bij 
scholen rond vragen voor ondersteuning. Wij gaan dit als centrum verder in kaart brengen en samen 
met de scholen bekijken waarom de ondersteuningsvragen zodanig gestegen zijn. 
Voor de gemotiveerde verslagen zien we voornamelijk een stijging binnen type basisaanbod, 
type 7 en type 9.

Voor de verslagen is de stijging het hoogst bij type 2, type 3 en type 9.

16-17 17-18 18-19

218
177

241
286

58

143

Evolutie van het aantal verslagen en gemotiveerde verslagen. 
aantal verslagen
aantal gemotiveerde verslagen

AANVANGSBEGELEIDING

Samen met GO! CLB Brussel 
zorgen we voor een warm 

onthaal van de nieuwe 
medewerkers.

WERKGROEP TEVREDENHEID

De drie Brusselse CLB’s komen 5 
keer per jaar samen in het kader 
van kwaliteitszorg. Het doel van 
deze werkgroep is het evalueren 
en bijsturen van onze werking 

d.m.v. bevragingen bij onze 
cliënten en partners.

WERKGROEP KANSARMOEDE

Binnen het ROC (regionaal 
ondersteuningscentrum GO! 
CLB Brussel en CLB N-Brussel) 

werd de expertise kansarmoede 
gebundeld en uitgebouwd. Er 

werd ondermeer samengewerkt 
met Vrienden van het Huizeke.

VORMING SUÏCIDE

Binnen het ROC (regionaal 
ondersteuningscentrum GO! CLB 
Brussel en CLB N-Brussel) werden 

de medewerkers binnen het 
secundair onderwijs geschoold 

door CGG Passant.

GEZAMELIJKE ROC-EVENTS

Er worden elk jaar gezamelijke 
activiteiten georganiseerd 

om de samenwerking en het 
welbevinden van de medewerkers 
in de twee CLB’s te bevorderen.

Mijn eerste weken als kersvers psycho-pedagogisch 
consulent bij het CLB waren erg fijn en vooral leerrijk. Ik 
vond het enorm spannend om aan mijn eerste werkdag te 
beginnen. Gelukkig werd ik vanaf dag één warm onthaald 
door de aanwezige collega’s, het viel me werkelijk op 
hoe open iedereen was. “Als je vragen hebt, kom gerust 
langs!”, is de zin die ik het vaakst te horen kreeg. In het 
begin is het wennen om een reeds drukke agenda te 
combineren met voldoende inlezen in de procedures, 
maar de verschillende vormingen waren een grote hulp. 
Nu ben ik twee maand verder en ik sta versteld van wat ik 
allemaal al heb gedaan in mijn nieuwe job. Elke dag bij 
het CLB is anders, elke dag is boeiend. Ik ben blij om deel 
uit te maken van CLB N-Brussel, want kinderen begeleiden 
naar een mooiere toekomst is volgens mij het meest 
zinvolle werk dat er bestaat.

Laurien, nieuwe medewerker

Een verslag: bij een overstap naar het buitengewoon 
onderwijs of als een leerling een individueel aangepast 
curriculum zal volgen in het gewoon onderwijs.

Een gemotiveerd verslag: bij nood aan verdere 
ondersteuning in het gewoon onderwijs voor een 
leerling met specifieke onderwijsbehoeften die het 
gemeenschappelijk curriculum volgt. 
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Blik in de toekomst
Kernactiviteiten onthaler - begeleider

medewerkers per team 
 

Brussel Centraal Noordrand Zuidrand

Midden-Brabant Oost-Brabant
Secundair en

buitengewoon
onderwijs

6 5
1

3
2

10 à 12

zelfsturende
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regioteams

team secundair en buitengewoon onderwijs

teams
voor Brussel en de Rand

Wekelijks multidisciplinair TEAMOVERLEG: onthalers en begeleiders samen 

Onthaler en verpleegkundige verbonden aan de school

Begeleiders ingezet naargelang expertise 

teams
in Vlaams-Brabant

+

medewerkers per team 
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3
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Zelfsturende teams

SCHOOLNABIJ
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Beleidsdoelstellingen 2019-2020

. Implementatie zelfsturende teams

. Nieuwe visie op leiderschap

NIEUWE
ORGANISATIE-

STRUCTUUR

. Jaarverslag

. Tevredenheidsbevraging bij
  scholen, ouders en leerlingen

ONDERZOEKEN EN 
EVALUEREN VAN

KWALITEIT OP
SYSTEMATISCHE

 MANIER

. Financieel en materieel beleid

. Nieuwe competentieprofielen en 
  functiebeschrijvingen 

TRANSPARANT,
DOELGERICHT EN
SAMENHANGEND 

BELEID

. Geïndividualiseerde functie-   
  beschrijvingen

. Kwaliteitsvol selectie- en 
  aanwervingsbeleid en   
  onthaalbeleid 
  (samen met GO! Brussel)

COMPETENTIEGERICHTE
ONTWIKKELING EN

PROFESSIONALISERING

. Communicatiebeleid en PR: 
  o.a. website en Facebook

. Directietafels i.v.m. nieuwe 
  organisatiestructuur

GOEDE
SAMENWERKING

CLIËNTEN EN
PARTNERS 

. Intern online platform Sharepoint 
  verfijnen

. Bewoonbaarheid, Veiligheid 
  en Hygiëne

. Informatieveiligheid van   
  cliënten en personeel

MIDDELEN OM
KWALITEITSVOL

WERK TE LEVEREN

. Focus betrekken leerling
  in HGD-trajecten

. Evaluatie systematische 
  contactmomenten

. Gelijkgerichte registratie in 
  het CLB-dossier

. Kwaliteitsvolle gemotiveerde  
  verslagen en verslagen

KWALITEITSVOLLE
TRAJECTEN EN 
BEGELEIDINGEN

. Implementatie van signaalfunctie  
  en consultatieve leerlingen-
  begeleiding

. Warm onthaal van anderstalige 
  nieuwkomers

NIEUW DECREET
LEERLINGEN-
BEGELEIDING

. Focusgroep gezonde levensstijl

. Vaccinaties bij anderstalige 
  nieuwkomers
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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




