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Nieuwsbrief



Het Vrij CLB Waas & Dender is een organisatie met 4 vestigingen: 

Beveren, Dendermonde, Lokeren en Sint-Niklaas. Ons CLB werkt 

samen met 165 scholen, met een totale leerlingenpopulatie van 

60.570 leerlingen.

In het hart van onze organisatie staan 100 school- en leerlingnabije 

medewerkers, die dit schooljaar alweer het beste van zichzelf geven. 

Om zoveel mogelijk leerlingen en ouders een stap vooruit te helpen, 

hebben ze de voorbije maanden reeds voor 37.885 leerlingen een of 

meerdere acties ondernomen. 

Wie zijn wij….

Contact met het CLB
Binnen VCLB Waas & Dender was er in het schooljaar 2020-2021 

contact met 40.462 leerlingen, wat neerkomt op 67% van onze 

leerlingenpopulatie. 



Contacttracing in de CLB's

Vaccinaties
Gedurende de schoolloopbaan van de leerlingen geven wij als CLB 

bepaalde vaccinaties. We volgen hiervoor het schema van de Vlaamse 

overheid. We registreren onze vaccinatiecijfers intern in een apart 

systeem.

Corona bemoeilijkte in schooljaar 2020-2021 het vaccineren op school; 

leerlingen waren vaak afwezig omwille van ziekte, afstandsonderwijs en 

quarantaines. Toch konden 82 tot 90% van de leerlingen, die in aan- 

merking komen voor een vaccinatie, door ons CLB zelf gevaccineerd 

worden.

 



3098 
leerlingen

Collectieve 
informatiemomenten:

Als CLB organiseren wij informatiemomenten voor leerlingen en ouders 

over de structuur en de organisatie van het Vlaamse onderwijs en het 

volledige onderwijsaanbod. Dit doen we o.a. bij de overgang van het 

lager onderwijs naar het secundair onderwijs. 

Enkele cijfers: 

In schooljaar 2020-2021 werden er in 108 lagere scholen infolessen 

gegeven aan in totaal 3098 leerlingen, over de overstap naar het 

secundair onderwijs. 

108
scholen



Ook binnen ons CLB zijn er collega’s die hieraan meewerken en 

chatgesprekken voeren met ouders en leerlingen.

CLB-chat



Zowel voor angstproblemen, stemmingsproblemen als persoonlijkheids- 

problemen zagen we het voorbije schooljaar een opvallende stijging van

het aantal leerlingen dat met deze problematieken wordt aangemeld. Dit 

ligt in de lijn met de tendens die zich op Vlaams niveau toont. 

Deze resultaten liggen in lijn met de resultaten in het jaarverslag van het 

kinderrechtencommissariaat. Heel veel jongeren zochten psychologische 

hulp en vonden die niet snel genoeg. Er zijn lange wachtlijsten in jeugd- 

hulp. Door de vele wachtlijsten merken we dat de draaischijffunctie van 

het CLB niet meer kan werken. Vele hulpvragen blijven bij het CLB zitten. 

Er is nood extra middelen om die wachtlijsten aan te pakken. We moeten 

op tijd gepaste hulp kunnen bieden aan kinderen en jongeren zodat de 

problemen niet escaleren. Het is belangrijk dat er kan worden ingezet op 

preventie en ambulant begeleiden (uit: ISC_jaarverslag_CLB_2020_2021).

Welbevinden bij kinderen 
en jongeren: emotionele 
ontwikkeling



Als CLB kregen we in het schooljaar 2021-2022 extra middelen, de zogenaamde 

‘relancemiddelen’. Deze middelen dienden ingezet worden voor de uitvoering 

van het contactonderzoek en/of het extra inzetten door het CLB op het wel- 

bevinden. Binnen ons CLB werd er, dankzij deze extra middelen, een toolbox 

uitgewerkt voor leerkrachten: de Toolbox Veerkracht.

In deze toolbox vinden leerkrachten heel wat informatie en links om in de klas 

zelf aan de slag te gaan met het bespreekbaar maken van psychische moei- 

lijkheden en weerbaarder maken van leerlingen. Er zijn gebruiksklare les- 

pakketten, hulplijnen voor leerlingen en hulplijnen voor scholen/leerkrachten. 

Het doel van deze toolbox is leerlingen ondersteunen bij hun psychosociaal 

functioneren in samenwerking met de school, vooral in het kader van de

gevolgen van de coronapandemie. 

Neem zeker eens een kijkje: veerkracht.vclbwaasdender.be

http://veerkracht.vclbwaasdender.be/


Verontrusting is een heel breed begrip, dat we gebruiken wanneer de 
ontwikkelingskansen van een minderjarige bedreigd zijn en/of de 
(psychische, fysieke of seksuele) integriteit van de minderjarige is aangetast 
(vb. een kind wordt geslagen of misbruikt).

Voor het zesde (6de!) schooljaar op rij stellen we een duidelijke stijging vast 
in het aantal leerlingen waarvoor er een interventie in het kader van 
verontrusting geregistreerd werd.

Binnen schooljaar 2020-2021 noteerden we 2.240 interventies binnen de 
problematiek van verontrusting. Dit is een verdubbeling van het aantal 
tussenkomsten door het CLB op vier (4!) jaar tijd.

We hebben dan ook volop geïnvesteerd in vorming van onze collega’s; heel 
wat collega’s volgden een driedaagse opleiding ‘Signs Of Safety’. Signs of 
Safety is een oplossingsgerichte benadering gericht op het creëren van 
veiligheid voor kinderen in situaties waar sprake is van (een vermoeden 
van) kindermishandeling. Deze methodiek wordt toegepast binnen 
jeugdhulp.

Voor meer info kan je terecht bij jeugdhulp.be en signs of safety. 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Leerlingen 315 351 442 566

Verontrusting en 
verwaarlozing/mishandeling

https://www.jeugdhulp.be/signs-of-safety/signs-of-safety
https://www.signsofsafety.net/?lang=nl


Webinar:
'Werking CLB voor leerkrachten'

In april en mei 2022 werden er enkele webinars over de werking van ons CLB 

gegeven door Sam De Laet. 227 leerkrachten schreven zich hiervoor in! 

Leerkrachten die interesse hebben kunnen via volgende links het webinar 

herbekijken:

Voor het basisonderwijs klik hier.  

Voor het secundair onderwijs klik hier. 

M-decreet
Een heel groot pakket van onze werking gaat naar het schrijven van 

verslagen. In 2020-2021 schreven we 594 gemotiveerde verslagen en 

777 verslagen in het kader van het M-decreet.

https://www.youtube.com/watch?v=aH2-NbmXOCI
https://youtu.be/nV0OHUY1pBc


 Het CLB helpt indien nodig leerlingen bij hun zoektocht naar 

 Tijdens het onthaalgesprek (dit gebeurt individueel bij alle  

 CLB gaat samen met de scholen na of het preventief prioritair  

 Scholen kunnen bij CLB terecht bij vragen rond de individuele 

Net zoals in het verleden bij andere vluchtelingenstromen, zet het CLB 

zich nu ook in om mee de Oekraïense vluchtelingen op te vangen.

 We nemen hierbij volgende taken op:

         een school.

         anderstalige nieuwkomers) wordt de werking van CLB uitgelegd 

         en wordt er gepolst naar hoe de eerste maanden in België zijn 

         verlopen.

         medisch aanbod werd gedaan aan nieuwe gezinnen.

         aanpak van leerlingen waar ze zorgen rond hebben.

In schooljaar 2020-2021 hadden wij een onthaalgesprek met 309 

leerlingen, bij 507 anderstalige nieuwkomers werden de 

basisvaccinaties in orde gebracht.

Oekraïne



Naast de leerlinggerichte werking hebben wij als CLB ook een schoolgerichte 

werking ten aanzien van leerlingenbegeleiding. Hiervoor zetten we onze kern- 

activiteit ‘signaalfunctie’ in. In ons decreet staat dat we hiervoor o.a. gebruik 

maken van onze cijfergegevens om de school zo meer zicht te geven op speci- 

fieke kenmerken en noden van de leerlingenpopulatie in de school.

Volgend schooljaar starten we met een proefproject ‘datadialoog’. Wij hebben 

per school (instellingsnummers) enkele cijfers verzameld. Bij de bespreking van 

de samenwerkingsafspraken volgend schooljaar, zal de onthaler van uw school 

deze cijfers meebrengen. Het gaat louter om cijfers waarover wij beschikken, en 

waarvan we denken dat deze voor u zinvol kunnen zijn. 

Als u hierover reeds vragen heeft, kan u steeds contact nemen met Nele Bernaert 

via nbernaert@vclbwaasdender.be. Tot slot nodigen we u ook uit tot het raad- 

plegen van ons uitgebreide jaarverslag 2020-2021. 

U vindt dit terug op onze website.

Benieuwd naar meer cijfers?

http://www.vrijclb.be/vrij-clb-waas-en-dender

