
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.
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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. 



(CLB) Öğrenci Refakat Merkezi nedir?
Kısaltılmış ismi ile CLB, Bir Öğrenci Refakat Merkezidir. Flandre bölgesinde bulunan her bir okul, buna benzer bir eğitim merkezi ile 
çalışmaktadır. Öğrenci Refakat Merkezinde; hekimler/doktorlar, bakıcılar, hemşireler, sosyal çalışanlar, görevliler, psikologlar ve pedagoglar 
çalışmaktadır. Okul ile işbirliği içerisinde bulunarak çocuğunuzun, bir an önce gelişimini tamamlamasını sağlamaktadır.

Ebeveynler de Bir Öğrenci Refakat Merkezine (CLB) gelebilir mi?
Evet. Üstüne üstlük ebeveynlerin de gelmelerini istiyoruz. Öğrenci Refakat Merkezi; anne ve babalara/ebeveynlere, öğretmenlere, çocuklara ve 
gençlere dahi bilgi vermekte, yardım etmekte ve ayrıca refakat hizmetleri de sağlamaktadır. Hatta bazı Öğrenci Refakat Merkezleri, kültürler 
arasında iletişim sağlayan çalışanlara sahiptir. Bu çalışanlar, insanların, diğer kültürlerden gelen insanların kendilerini Belçika’da, adeta kendi 
evindeymiş gibi hissetmelerini sağlamaktadır.

(CLB) Öğrenci Refakat Merkezine hangi problemler ile ilgili olarak müracaat edebilir?
• Çocuğunuzun, okuma-yazma ve eğitim ile ilgili çeşitli problemlerinin mevcut olması durumunda…
• Çocuğunuzun, eğitim ile ilgili tercihlerinde, eğitim yönü ile ilgili eğitim belgeleri/sertifikaları ve diplomaları ile ilgili sorularının mevcut 

olması durumunda…
• Çocuğunuzun, kendisini okulda iyi hissetmemesi, stres altında hissetmesi, başarısızlık/başaramama korkularının olması, okulda kendisine 

şiddet uygulanması, alay edilmesi veya okula gitmemesi durumunda…
• Çocuğunuzun, sağlık, aşılar, büyüme, (olası) uyuşturucu kullanımı veya aşırı kiloları ile ilgili problemlerinin mevcut olması durumunda…

(CLB) Öğrenci Refakat Merkezinin çalışma sekli nedir?
Acaba sorularınız veya problemleriniz mi var? Bunlarla ilgili olarak okula gidip konuşunuz. Sıklıkla öğretmeniniz veya okul müdürünün size 
yardımcı olması gerekmektedir. Ancak bazen de, Öğrenci Refakat Merkezini ziyaret etmeniz gerekmektedir. Öğrenci Refakat Merkezi çalışanı, 
sorunuzu gözden geçirecek ve sizinle birlikte bir çözüme ulaşmaya çalışacaktır
Öğrenci Refakat Merkezi bazen de, çocuğunuzu ekstra bir şekilde test edecektir. Ancak bazen, mevcut problemlerin çok fazla olması nedeniyle 
uzmanlardan yardım alınması da gerekebilecektir. İşte bu nedenle de Öğrenci Refakat Merkezi, çocuğunuzun öğrenim problemleri, ruhsal 
sağlığı veya rehabilite edilmesi/iyileştirilmesiyle ilgili uzman kişiler ile birlikte çalışmaktadır.

Çocuğumun, Öğrenci Refakat Merkezinde sistematik konsültasyonlara mı başvurması gerekmektedir?
Evet. Flandre bölgesinde bulunan ve 4 ila 6 yaş aralığındaki her çocuğun, anaokulunun 1. sınıfında, ilköğretimin 1.–4.-6. sınıflarında ve 
ortaöğretimin 3. sınıfında, Öğrenci Refakat Merkezinde sistematik konsültasyonlardan geçmesi bir zorunluluktur. Anaokulunun 1. sınıfında ve 
ayrıca 1. ve 6. sınıflarda ebeveyninin de çocukları ile birlikte başvurması gerekmektedir.

Öğrenci Refakat Merkezi hekimi/doktoru, çocuğunuzun gözlerini, kulaklarını muayene etmekte ve kilosunu ölçmektedir. Ayrıca çocuğunuzun 
dişlerini de muayene ederek, davranışlarını kontrol etmektedir. Gelişiminin normal olup olmadığına bakmaktadır. Bu şekilde oluşabilecek olan 
hastalıkları erken bir şekilde tespit edebilecek ve olası hastalıkların ilerlemesini de önleyebilecektir. Hekim/doktor ayrıca, hastalıklara karşı 
çocuğunuza aşı da yapacaktır. Bazen de ailenizin durumu, yaşantı durumunuz ve refah durumunuz ile ilgili sorular sorabilecektir.

Bir problem mi var? ›› Bu durumda çocuğunuzun, daha detaylı muayene için bir uzmana da başvurması mümkündür. Öğrenci Refakat 
Merkezi hekiminin/doktorunun, çocuğunuzu muayene etmesini istemiyor musunuz? Aile hekiminiz/doktorunuzun da konsültasyon ve aşılarını 
yapması mümkündür. Ancak aynı testleri yapması gerekmektedir. Neticelerini, Öğrenci Refakat Merkezine bildirmek zorundadır.

(CLB) Öğrenci Refakat Merkezine para ödemem gerekiyor mu?
Hayır. Burada verilen hizmetler tamamen ücretsizdir.

(CLB) Öğrenci Refakat Merkezlerini nerede bulabilirim?
• Öğrenci Refakat Merkezinin iletişim bilgileri okul broşüründe yazmaktadır.
• Öğrenci Refakat Merkezi çalışanları sıklıkla okulda görüşmeler yapmaktadır.
• Öğrenci Refakat Merkezlerine gidebilirsiniz. Her okul günü açıktır. Okulun tatil günlerinde bile bazen çalışanlara ulaşabilirsiniz.
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Türk

Hollandaca Öğrenmek İster Misiniz?  Bunun için gidebileceğiniz yerleri  www.integratie-inburgering.be/nederlands-leren-en-oefenen 
adresinden öğrenebilirsin. Veya bunu çocuğunuzun okuluna sorabilirsiniz. Brüksel’ de mi yaşıyorsunuz?  
O halde https://www.huisnederlandsbrussel.be/leren-oefenen adresini ziyaret edin. 


