
 
 

Brugge, 01/09/2019 

Persbericht Vrij CLB De Havens 
 

Op 1 september 2019 is onze fusie een feit: drie centra worden één Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Op                 
1/9/19 zullen CLB Brugge(n), CLB Oostkust en Vrij CLB Oostende-Gistel fuseren door de oprichting van een                
nieuw CLB.  
 
Het nieuwe CLB draagt de naam Vrij CLB De Havens en heeft vier vestigingsplaatsen:  

₋ Sint-Maartensbilk 2, 8000 Brugge (vestigingsdirecteur Sabine Stroobandt) 
₋ Legeweg 83A, 8200 Sint-Andries (vestigingsdirecteur Krista Janssens) 
₋ Astridlaan 35, 8370 Blankenberge (vestigingsdirecteur Sigrid Dewulf) 
₋ Pensjagersstraat 30, 8400 Oostende (vestigingsdirecteur Karel De Groote) 

Cathérine Ryckeboer wordt de directeur. 
 
Deze fusie is het resultaat van heel wat ontwikkelingen. De eerste stappen werden gezet in 2007. De directeurs                  
van drie Vrije CLB in Noord-West-Vlaanderen, André Compernol, Carlos Breckpot en Karel De Groote,              
onderzochten of samenwerking binnen één bestuur mogelijk was. Gilbert Vanleenhove, toen voorzitter van de              
West-Vlaamse vrije centra stimuleerde dit initiatief. De bestuurlijke samenwerking kwam er in 2008: de vzw               
Vrije CLB Noord-West-Vlaanderen werd boven de doopvont gehouden met Toon Vanhoutteghem als            
voorzitter. Deze samenwerking bood een aantal voordelen: gezamenlijke aankopen, aanwervingen, visies, een            
uniforme boekhouding en personeelsadministratie… 
 
In 2015 liet de Minister van Onderwijs een audit over de CLB’s uitvoeren. Die audit beschreef de sterktes, de                   
zwaktes en de opportuniteiten van de sector. Rode draad was het ontbreken van een gelijkgerichte aanpak in                 
de sector. 
De drie centra voelden de noodzaak om binnen de vzw nog nauwer samen te werken om een goed,                  
gelijkgericht aanbod voor de leerlingen uit het werkgebied te realiseren.  
Tegelijk groeide het overleg tussen alle centra uit West-Vlaanderen, ook netoverstijgend. De gemaakte             
afspraken moesten een einde maken aan de diversiteit in aanpak van leerlingenbegeleiding. Ook de koepel van                
de Vrije CLB’s (nu Vrij CLB Netwerk) hielp hieraan mee. Op 1 september 2018 kwam er een nieuw Decreet op                    
de Leerlingenbegeleiding in voege. 
 
Ook het patrimonium van de vzw werd verbeterd. Het oude, gehuurde gebouw van Vrij CLB Oostende voldeed                 
niet meer aan de hedendaagse eisen van leefbaarheid, veiligheid en energiegebruik. In september 2017              
verhuisden de medewerkers naar een gloednieuw gebouw in de Pensjagersstraat. Begin 2019 werd de vzw               
eigenaar van het gebouw op de Sint-Maartensbilk in Brugge. Verfraaiingswerken staan op het programma.              
Beide projecten gebeur(d)en met de financiële steun van het Agentschap voor Onderwijsdiensten. 
 
In 2017 achtte het bestuur de tijd rijp voor een effectieve fusie op centrumniveau, mede omdat CLB Oostkust                  
volgens de nieuwe normen voor erkenning te klein was.  
Aan de hand van een stappenplan, regelmatige terugkoppeling naar en overleg met het bestuur en het                
personeel, gaven de directeurs en vestigingsverantwoordelijken vorm aan dit project. Op 1 september 2019              
wordt Vrij CLB De Havens werkelijkheid. Het telt ruim 130 personeelsleden: psychologen, pedagogen,             
maatschappelijk werkers, artsen, verpleegkundigen en administratief medewerkers.  
 
De naam De Havens werd democratisch gekozen uit de suggesties van het personeel, ook omwille van de                 
symboliek: een haven biedt zorg en veiligheid aan wie er werkt en wie er langskomt. Van daaruit kan je weer je                     
anker lichten.  

 



 
 

Ook de vzw werd meteen omgedoopt tot Vrij CLB De Havens vzw met administratieve zetel Sint-Maartensbilk                
2, 8000 Brugge.  
 
Het bestuur, het directieteam en de medewerkers zullen de krachten bundelen om aan de 44000 leerlingen uit                 
het werkgebied, in samenwerking met ouders, school en andere partners in onderwijs en jeugdhulp, optimale               
ontwikkelingskansen te bieden. We ondersteunen 146 scholen uit het vrije en gemeentelijke net. We werken               
laagdrempelig, subsidiair, kansenbevorderend, multidisciplinair en emancipatorisch. 
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