
 

Mission Statement vzw Vrije CLB Westhoek-Houtland 
 

De vereniging onderschrijft de mission statement van de CLB-sector en ondersteunt een CLB-aanbod 

dat de ambitie heeft pleitbezorger te zijn voor onze leerlingen, gelijke onderwijskansen te creëren en 

de maatschappelijke participatie van leerlingen te versterken.  

Hiertoe investeert vzw Vrije CLB Westhoek-Houtland in de deskundigheid en het welbevinden van 

zijn medewerkers, de uitbouw van een performante organisatie en dienstverlening én hedendaagse 

huisvesting. 

De vereniging laat zich hierbij leiden door het belang van het kind of de jongere centraal te stellen, 

door een aanbod dat deskundig en gericht is op oplossingen en door in zijn werking respectvol en 

kansenbevorderend te handelen. De vereniging handelt vanuit een christelijke visie, brengt respect 

op voor het pluralistische karakter van de samenleving en betuigt loyauteit t.o.v. de diverse 

opvoedingsprojecten van de begeleide scholen. 

De vereniging kan alle initiatieven nemen of steunen die bijdragen tot het welbevinden van de 

kinderen, jongeren en adolescenten en werkt hiertoe samen met andere organisaties. 

De missie en visie van het Vrij CLB Netwerk luiden: 

 

Missie 

Het CLB helpt. We gaan voor het belang van kinderen en jongeren. We creëren gelijke 

onderwijskansen en versterken maatschappelijke participatie. Samen vormen we een 

netwerk van autonome centra. We geloven in de kracht van het vrij initiatief. We werken 

daarbij op het kruispunt van onderwijs, welzijn, gezondheid en werk. 

Visie 

Onze cliënten en partners weten waar het CLB voor staat. De leerling is zelf eigenaar van zijn 

traject en krijgt in dialoog ondersteuning en zorg op maat die geïntegreerd is in zijn 

leefwereld. We komen op voor elke leerling, zeker wanneer die in zijn ontwikkeling bedreigd 

is. We zijn de spil tussen onderwijs, welzijn, gezondheid en werk. We werken 

schoolbetrokken met respect voor het pedagogisch project van de school. We hebben goede 

relaties met onze partners. Onze cliënten zijn en voelen zich geholpen. 

 

 

 



 

Kernwaarden 

Als Vrij CLB toetsen we onze standpunten en dienstverlening af aan onderstaande gedeelde 

kernwaarden, die samen ons merkbelofte  vormen. 1

- Deskundig 

- Gericht op oplossingen 

- Respectvol 

- Kansenbevorderend 

We kiezen resoluut voor de leerling. Alles wat we doen is erop gericht dat de leerlingen of de 

leerling zich goed zouden voelen en het goed zouden doen. Uiteraard nemen we hun ouders 

daarin mee. Onze unieke deskundigheid zetten we systematisch in om de 

ontplooiingskansen en de schoolcontext van leerlingen te versterken: we zoeken duurzame 

oplossingen die hun belang dienen. We laten de behoeften van de leerling onze begeleiding 

sturen. We zijn de discrete rechterhand van de leerling: rechtstreeks, via het zorgbeleid op 

school en/of naar een hulpverleningstraject. De leerling zijn thuis, school en hulpverleners 

zijn onze partners.  

 

vzw Vrije CLB Westhoek-Houtland werken binnen een specifieke context. Opvallend zijn: 

- een overwegend landelijke context met enkele kleinstedelijke regio’s met bijhorende 

problemen zonder de extra middelen die de omringende centrumsteden (Brugge, Roeselare, 

Oostende) genereren 

- vele kleine scholen waarbij de mogelijkheden tot investeren in zorg beperkt zijn 

- een concentratie van vroegtijdig schoolverlaten en SES-parameters aan de Westkust 

- een verdoken kansarmoede op het platteland 

- een beperkte mobiliteit gepaard met grote afstanden en een beperkte en/of verspreide 

aanwezigheid van hulpverleningsdiensten 

- een veelal gesloten volksaard leidend tot het uitstellen van het zoeken naar hulp 

- een nauwe samenwerking met lokale overheden via de Dienstverlenende Vereniging 

Westhoek voor Vrij CLB Westhoek en het streven daarnaar binnen regio Houtland. 

vzw Vrije CLB Westhoek-Houtland werkt binnen het netwerk actief mee aan de uitdagingen die 

deze regio met zich meebrengt. 

1 http://www.vclb-koepel.be/beleid-organisatie/externe-communicatie2/vclb-merkbelofte2  
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