
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)
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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. 



Що це за центр? CLB

це центр орієнтації студентів. Кожна школа у Фландрії працює разом із таким центром. У CLB працюють лікарі, медсестри, 
соціальні працівники, психологи, педагоги. Разом зі школою вони забезпечують найкращий розвиток вашої дитини.

Чи раді батькам в CLB?

Так, звичайно. CLB надає батькам, вчителям, дітям та молоді інформацію, допомогу та рекомендації. Деякі CLB мають 
міжкультурного співробітника. Це дозволяє людям з інших культур відчувати себе бажаними.

З якими проблемами можна звернутись до CLB?
• аша дитина має проблеми з читанням, письмом, навчанням…
• У вас є запитання щодо вибору навчання, курсів навчання, сертифікатів та дипломів…
• Ваша дитина погано почувається в школі: стрес, страх невдач, знущання, насильство, прогул…
• Якщо є проблеми зі здоров’ям: щеплення, порушення росту, вживання наркотиків, зайва вага…

Як це працює CLB?
У вас є запитання чи проблеми? Говоріть про це у школі. Учитель (догляд) або директор часто можуть допомогти вам. Але іноді 
відвідати CLB необхідно. Співробітник CLB розгляне ваше запитання та разом з вами знайде рішення.

Іноді CLB перевіряють вашу дитину додатково. Або іноді проблеми настільки великі, що потрібна спеціалізована допомога. Тому 
CLB співпрацює з експертами: для лікування вад навчання, психічного здоров’я, реабілітації … 

Чи повинна моя дитина ходити на систематичні консультації у CLB?
Так, кожна дитина у Фландрії має ходити на консультацію CLB у 1-й дитячий садок, 1-й, 4-й та 6-й класи та 3-й середній. Це 
обов’язково. Запрошуємо батьків обовязково прийти, крім останньої консультації (3-й середній)

Лікар CLB перевіряє очі та вуха, вимірює та зважує вашу дитину. Він також дивиться на свої зуби, його поставу і чи нормально 
розвивається ваша дитина. Таким чином він зможе швидко виявити початок захворювань і не допустити їх погіршення. Також 
лікар зробить вашій дитині щеплення від хвороб. А також іноді запитує про сімейне становище, спосіб життя та самопочуття.

Є проблема? >> Тоді ваша дитина може звернутися до спеціаліста для подальшого обстеження. Ви не хочете, щоб лікар CLB 
оглянув вашу дитину? >> Ваш лікар може також провести консультацію та зробити щеплення. Вони роблять аналогічні тести. 
Лікар повинен передати результати тестів у CLB

Чи потрібно оплачувати за посулги CLB?
Ні, відвідування вашої дитини в супроводі CLB безкоштовне.

Де я можу знайти центр CLB?
• Контактні дані CLB є в шкільній брошурі.
• Співробітники CLB часто також проводять консультаційні години в школі.
• Ваш візит до центру CLB. Він відкритий кожного навчального дня. Співробітники також іноді доступні під час шкільних канікул.

Центр орієнтації студентів
(CLB) у 7 запитаннях
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український

Вивчати нідерландську мову? Знайдіть більше інформації тут:
www.integratie-inburgering.be/nederlands-leren-en-oefenen. Ви також можете дізнатись про це у школі вашої дитини. Ви живете 
в Брюсселі? Тоді перейдіть на сторінку www.huisnederlandsbrussel.be/leren-oefenen.


