
Wat is een CLB? 

Het CLB is het Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Elke school in Vlaanderen werkt samen met zo’n centrum. In een CLB werken artsen, 
verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen. Samen met de school zorgen zij ervoor dat jouw kind zich zo goed 
mogelijk kan ontwikkelen.

Zijn ouders ook welkom op het CLB? 

Ja, graag zelfs. Het CLB geeft ouders, leraren, kinderen en jongeren informatie, hulp en begeleiding. Sommige CLB’s hebben een interculturele 
medewerker. Die zorgt dat mensen uit andere culturen zich welkom voelen.

Met welke problemen kan ik bij het CLB terecht?

• Je kind heeft problemen met lezen, schrijven, studeren… 
• Je hebt vragen bij de studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma’s… 
• Je kind voelt zich niet goed voelt op school: stress, faalangst, pesten, geweld, spijbelen… 
• Als er problemen zijn met zijn gezondheid: inentingen, groeistoornissen, druggebruik, overgewicht…

Hoe werkt het CLB? 

Heb je vragen of problemen? Praat erover op school. Vaak kan de (zorg)leraar of directeur je helpen. Maar soms is een bezoek aan het CLB 
nodig. De CLB-medewerker bekijkt dan jouw vraag en zoekt samen met jou een oplossing. 

Soms zal het CLB jouw kind extra testen. Of soms zijn de problemen zo groot dat gespecialiseerde hulp nodig is. Daarom werkt een CLB 
samen met experten: voor behandeling van leerproblemen, geestelijke gezondheid, revalidatie …

Moet mijn kind naar systematische consulten op het CLB? 

Ja, elk kind in Vlaanderen moet in de 1e kleuterklas, het 1e, 4e en 6e leerjaar én het 3e secundair naar het CLB consult. Dat is verplicht. 
Ouders worden gestimuleerd om mee te komen, behalve bij het laatste consult (3e secundair). 

De CLB-arts test de ogen en oren, meet en weegt je kind. Hij kijkt ook naar zijn tanden, zijn houding en onderzoekt of je kind zich normaal 
ontwikkelt. Zo kan hij snel beginnende ziektes opsporen en erger voorkomen. De arts geeft je kind ook inentingen tegen ziektes. En hij
vraagt soms naar de gezinssituatie, leefgewoonten en welbevinden. 

Is er een probleem? &gt;&gt; Dan kan je kind naar een specialist voor verder onderzoek. Wil je niet dat de CLB-arts je kind onderzoekt? Ook 
je huisarts mag het consult en de inentingen doen. Die moet wel dezelfde testen doen. De resultaten moet hij doorgeven aan de CLB-arts.
 
Moet ik betalen voor het CLB? 

Nee, je kind laten begeleiden door het CLB is gratis.

Waar vind ik een CLB?

• De contactgegevens van het CLB staan in de schoolbrochure.
• Vaak hebben de CLB-medewerkers ook een spreekuur op school.
• Ga je naar het CLB-centrum. Dat is elke schooldag open. Ook tijdens de schoolvakanties zijn er soms medewerkers bereikbaar.

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

in 7 vragen

VERTAALFICHE: BASISBOODSCHAP VAN SCHOOL AAN OUDERS

Nederlands

Nederlands leren?  Zoek waar jij terecht kan op https://www.integratie-inburgering.be/nederlands-leren-en-oefenen. 
Of vraag het op de school van je kind. Woon je in Brussel? 
Surf dan naar https://www.huisnederlandsbrussel.be/leren-oefenen. 



What is a CLB?
The CLB is the Pupil Guidance Centre. Every school in Flanders works with such a centre. A CLB is staffed by doctors, nurses, social workers, 
psychologists and pedagogues. Together with the school, they ensure that your child can develop as much as possible.

Are parents also welcome at the CLB?
Yes, extremely welcome in fact. The CLB gives parents, teachers, children and teenagers information, help and guidance. Some CLBs have an 
intercultural staff member who makes sure that people from other cultures feel welcome.

With what kinds of problems can I go to the CLB?
• If your child has difficulties with reading, writing or studying
• If you have questions about the choice of courses to be taken, study options, certificates and diplomas
• If your child does not feel comfortable at school and there is stress, fear of failing, bullying, violence, skipping school, etc.
• If your child has health-related issues, so involving vaccinations, growth disorders, drug use, obesity, etc.

How does the CLB work?
If you have questions or problems, talk about them with the school. In most cases, the teacher, the “zorgleraar” (remediation teacher) or 
headmaster/mistress can help you. However, sometimes a visit to the CLB is necessary. The CLB advisor will then examine your question and 
look for a solution together with you.

In some cases, the CLB will have your child go through additional testing. Or it can happen that the problems are so extensive that 
specialised help is needed. This is why a CLB works with experts to deal with learning problems, mental health issues, rehabilitation, etc.

Does my child have to consult the CLB systematically?
Yes. Every child in Flanders must attend the CLB consultation in the 1st year of kindergarten, the 1st, 4th and 6th years of primary school and 
the 3rd year of secondary school. This is obligatory. For the consultation in the 1st year of kindergarten, and the 1st and 6th years of primary 
school, a parent must also come along.

The CLB doctor tests your child’s eyes and ears, and measures and weighs him or her. The CLB doctor also looks at your child’s teeth and 
posture, and determines whether he or she is developing normally. In this way, the doctor can quickly detect illnesses in their early stages 
and prevent them from getting worse. The doctor also vaccinates your child against certain diseases. Sometimes, he or she also asks about 
the family’s situation, lifestyle and well-being.

Is there a problem? >> Then your child can go to a specialist for a closer examination.

Do you not want the CLB doctor to examine your child? >> Then you can also have the consultations and vaccinations done by your general 
practitioner. However, he or she has to carry out the same tests and send the results to the CLB doctor.

Do I have to pay for the CLB’s services?

No. The support and guidance of your child by the CLB is free of charge.

Where do I find a CLB?

• The CLB’s contact details are indicated in the school brochure.
• The CLB staff members often also have office hours at the school.
• Go to your CLB centre. It is open every school day. CLB staff members are also sometimes available during the school holidays.
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English

Do you want to learn Dutch? Find a place to do so at https://www.integratie-inburgering.be/nederlands-leren-en-oefenen. 
Or ask at your child’s school. Do you live in Brussels? Then visit https://www.huisnederlandsbrussel.be/leren-oefenen.
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