
Vestiging Keerbergen 
Molenstraat 42 – 3140 Keerbergen 

 015 50 93 20 
info-keerbergen@vrijclbbrabantoost.be 

Vestiging Diest 
Mariëndaalstraat 35 – 3290 Diest 

 013 31 27 29 
info-diest@vrijclbbrabantoost.be 

Vestiging Tienen 
Veldbornstraat 18 – 3300 Tienen 

 016 81 31 05 
info-tienen@vrijclbbrabantoost.be 

De openingsuren op de vier vestigingen zijn : 
van maandag tot vrijdag: van 8.30u.–12.30u. en van 13u.–16u. 

Tijdens schooldagen is het centrum verder telefonisch bereikbaar: 
op maandag, dinsdag en donderdag: van 16u. tot 18u. 

 

Hoe kan je ons bereiken? 

                
      
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Neem ook eens een kijkje op onze website:  www.vrijclb.be/vrijclbbrabantoost 
 
 

en volg ons ook op Instagram en Facebook:  
 

     clbbro   Vrij CLB Brabant-Oost 
      

Ontdek CLB online!  

clbchat.be 
   welkom met al je vragen 

voor leerlingen en ouders 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… jouw vraag, onze zorg. 

Vestiging Aarschot 
Bekaflaan 63 – 3200 Aarschot 

 016 56 72 39 
info-aarschot@vrijclbbrabantoost.be 

Het CLB helpt. Dat is onze missie.  
Als CLB willen we ertoe bijdragen dat elk kind of jongere optimale kansen krijgt op het gebied van zijn ontwikkeling en leren, 
zijn studie- en beroepskeuze, zijn welbevinden en zijn gezondheid, en alzo maximaal kan deelnemen aan de maatschappij.  

http://www.vrijclb.be/vrijclbbrabantoost


 

       Leerkronkels in je hoofd? 

Soms lukt het niet om vlot te leren. 

• Je ervaart leerproblemen op vlak van 
lezen, spellen, rekenen. 

• Je hebt vragen over je studiemethode, 

werkhouding, motivatie. 

We bekijken samen met jou en de school waar het 

leren moeilijk loopt en welke aanpak in de klas 

wenselijk is om je groeikansen te verbeteren.  

Indien nodig vertellen we waar je terecht kan voor 

meer gespecialiseerde hulp. 

Leren en studeren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe werkt het CLB? 

• Het welzijn en de rechten van kinderen en 

jongeren staan in onze werking centraal. Wij 

willen voor elke leerling meewerken aan 

gepaste zorg en gelijke kansen in het onderwijs, 

samen met de school en andere diensten.  

 

• De werking van een CLB verloopt vraaggestuurd. 

Wij gaan in op vragen van de leerling zelf, de 

ouders of de school. 

 

• Enkele tussenkomsten van het CLB gebeuren 

niet op vraag maar zijn verplicht: 

o Medische contactmomenten 
o Toezicht op vaccinaties 
o Maatregelen bij besmettelijke ziekten 
o Hulp en opvolging bij 

afwezigheidsproblemen en bij 
verontrustende situaties 
 

• CLB-begeleiding is volledig gratis.  

We werken discreet en hebben beroepsgeheim. 

De begeleiding gebeurt met respect voor de 

rechten van het kind. 

 

• Op een CLB werken mensen met verschillende 

opleidingen in team samen. 

 

• Wij bieden informatie, advies of begeleiding op 

4 domeinen: 

o Leren en studeren 
o Onderwijsloopbaan 
o Gezondheid en lichamelijke ontwikkeling 
o Persoonlijk en sociaal welbevinden 

 

• Indien nodig verwijzen wij naar een 

gespecialiseerde dienst. 

 

Als kiezen moeilijk is… 

Ben je op zoek naar de juiste studierichting of 

opleiding? 

We koppelen je sterke kanten en interesses aan 

het bestaande onderwijslandschap. 

We begeleiden je ook bij de belangrijke 

overgangsmomenten: tussen kleuter-, lager, 

secundair en hoger onderwijs en bij overstap naar 

buitengewoon of deeltijds onderwijs. 

 

Onderwijsloopbaan 

 

 

 

       Samen werken  
        aan een gezonde levensstijl 

 
 

Je gezondheid is belangrijk. 

• Tijdens de systematische contact-
momenten willen we je gezondheid, groei 
en ontwikkeling goed opvolgen. 

• We bieden de nodige vaccinaties aan en 

houden toezicht op besmettelijke ziekten. 

Daarnaast geven we ook persoonlijk advies bij je 

vragen over een gezonde levensstijl. 

Gezondheid en  
lichamelijke ontwikkeling 

 

 

 

Je goed in  
je vel voelen! 

Het leven loopt niet altijd vlot en dan valt naar 
school gaan niet mee. 

• Je vindt je draai niet, je voelt je anders. 

• Het klikt niet met vrienden, of je ouders. 

• Je voelt je neerslachtig of net opstandig. 

• Je hebt faalangst… 
Een gesprek kan al veel verhelderen. We bekijken 

samen of en hoe je ouders en/of de school betrok-

ken worden. Je kan bij ons terecht voor advies en 

een korte begeleiding, of we helpen je op weg 

naar een gespecialiseerde dienst of therapie. 

Persoonlijk en sociaal welbevinden 

 

 


