
 
         Vrijdag, 18 september 2020. 

 

Update dienstverlening Vrij CLB AMi2 n.a.v. het coronavirus – informatie scholen  

 

 
 
Het CLB stemt zijn werking af op de code van het pandemieniveau in een school. De scholen zijn 
opgestart in code geel (met verhoogde waakzaamheid). Concreet wil dit het volgende zeggen voor 
onze dienstverlening: 

● We blijven maximaal bereikbaar voor leerlingen, ouders en scholen. 
● Ons centrum is geopend tijdens de normale openingstijden en we zijn operationeel voor al 

onze kernactiviteiten. 
● We houden ons aan alle gekende hygiënische maatregelen (afstand, handen wassen 

ontsmetten en ‘gezond verstand’ gebruiken). 
● Onze vergaderzalen en spreekkamers mogen gebruikt worden met beperkte capaciteit en de 

voorgeschreven maatregelen. 
● Bij opdrachten op verplaatsing (scholen,...) houden we ons steeds aan de ter plekke geldende 

voorschriften. We dragen een mondmasker.  
● CLB-medewerkers zijn altijd zgn. 'essentiële derden'. Om onze opdrachten waar te kunnen 

maken, moeten we aanwezig kunnen zijn op scholen. 

Opgelet! Het zou kunnen dat een school of een gemeente of een regio naar een andere kleurcode 
moet overschakelen. Dan zal onze werking in die school/scholen hier ook op worden aangepast. 
Afhankelijk van het pandemieniveau zal het CLB prioritering geven aan bepaalde opdrachten. Wij 
volgen hieromtrent de richtlijnen vanuit de overheid. 
 
Opdrachten van CLB in de verschillende pandemieniveaus: zie ook hier voor meer informatie 

1. Contactonderzoek 
Contacttracing is de prioritaire opdracht nr 1 voor alle CLB’s in elk pandemieniveau. Hoewel 
het nemen van profylactische maatregelen bij sommige besmettelijke ziekten een reguliere 
opdracht is voor CLB’s, is COVID-19 een ‘nieuwe’ besmettelijke ziekte met een tot op heden 
nooit geziene impact op de werking van de CLB’s. Contactonderzoek COVID-19 brengt in de 
verschillende pandemieniveaus heel wat extra werkdruk mee voor de CLB-medewerkers. Via 
een permanentiesysteem zijn wij bereikbaar voor het call center om contactonderzoek op te 
starten bij melding van een besmetting. In de praktijk worden de CLB’s vaak sneller op de 
hoogte gebracht van een (vermoedelijke) besmetting door de ouders, een behandelend 
geneesheer of de school. Naast het effectieve contactonderzoek gaat er veel energie naar het 
ondersteunen van ongeruste leerlingen, ouders en schoolpersoneel. 

Concrete taak voor CLB in het contactopsporingsonderzoek: 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-voor-clbs


 

● Wij zoeken uit met wie de zieke leerling of leraar contact had via 
een contactonderzoek. Zo gaan we na of die contactpersonen ook besmet zijn én 
welke maatregelen zij moeten nemen.  Het CLB heeft daarvoor een stappenplan. Dat 
stappenplan gebruiken we ook bij andere besmettelijke ziektes. 

● Het CLB gaat de contacten van de zieke binnen de school na én belt hen, de ouders, 
voogd of opvoedingsverantwoordelijke. 

● Hoe lang en hoe intens was het contact? Dat bepaalt of het om een hoog-risicocontact 
of laag-risicocontact gaat. 

 
          Taak van de contactopspoorders van de overheid: 
 

● De contactopspoorders van de overheid gaan de contacten van de zieke buiten de 
school na en contacteren hen telefonisch of via sms.  
Let op voor misbruiken: 

● Bellen gebeurt enkel via 02 214 19 19. 
● Openingsuren contactcenter overheid: elke dag tussen 8u en 17u30 
● Sms'en gebeurt enkel via 8812. 

 
 

School neemt contact met CLB nav contactonderzoek op volgende wijze: 

● Tijdens de werkweek/ tijdens tussen 8u30 en 16u, op maandag tijdens schooldagen tot 

19u: 

o Het algemene nummer van de regio 

● Regio Lier: 03/480.80.18 

● Regio Mortsel-Kontich: 03/443.90.20 

 

● Buiten de openingsuren van het CLB en tijdens het weekend: 

o Noodnummer COVID-AMI2: is  gecommuniceerd aan directies. 

● Maandag tot vrijdag: 16u tot 18u 

● Zaterdag en zondag: 8u en 17u30 

 

● Wij vragen aan elke school ook een noodnummer door te geven aan CLB en eventueel 

aanvullend contactgegevens van een aanspreekpunt COVID-19 van de school. Zo kunnen 

wij snel met juiste personen van de school in contact komen. Deze gegevens mogen 

doorgegeven worden aan de contactpersoon van ons onthaalteam. 

 

 

 

 

 

https://www.vwvj.be/covid-19?utm


 

2. Lokale crisiscel  
Als er indicaties zijn dat er veranderd zou moeten worden van pandemieniveau, dan wordt de 
lokale crisiscel, aangevuld met representatieve vertegenwoordigers van het onderwijs, CLB en 
Agentschap Zorg en Gezondheid, samengeroepen. Onze regiocoördinatoren zullen deze rol 
opnemen voor ons CLB. De lokale crisiscel deelt het voorstel van beslissing mee aan de 
betrokken onderwijsminister. De onderwijsminister kan dit voorstel van beslissing goed- of 
afkeuren. 
 

3. Reguliere opdrachten 
o Nieuwe planning systematische contacten en vaccinaties  
o Handelingsgerichte diagnostische trajecten. Dit is een essentiële opdracht maar dit 

kan onder druk komen te staan omwille van veiligheidsmaatregelen: 
▪ Externe partners kunnen geen of niet tijdig externe diagnostiek aanleveren.  
▪ Leerlingen zijn moeilijker bereikbaar op school. 
▪ Testmateriaal moet ontsmet worden of telkens 24u ‘rusten’ tussen 2 afnames. 
▪ Opgelet: niet elk HGD-traject leidt tot een Gemotiveerd Verslag of een Verslag 

(dat toegang geeft tot het BuO) en dit valt ook niet op voorhand te 
voorspellen/te vragen. 

o Ook de draaischijffunctie kan onder druk komen staan: 
▪ Veiligheidsmaatregelen bij schoolextern aanbod. 
▪ Vraag > aanbod. 

o Extra aandacht voor kwetsbare leerlingen in verontrustende situaties 
 

4. Algemene visie mbt prioritering opdrachten  
We  streven ernaar alle opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren, waardoor we later zo min 
mogelijk moeten inhalen. In code oranje echter zal de druk op de werking fel toenemen 
omwille van opdrachten 1 en 2 en zullen we wellicht van onze planning moeten afwijken. In 
code rood moeten we prioritair inzetten op contactonderzoek en kwetsbare leerlingen in 
verontrustende situaties. 

 

Nog vragen? 

• Coronamaatregelen: veelgestelde vragen - scholen 

• Maatregelen tegen corona: vragen van ouders 

 

We hopen u met dit bericht voldoende geïnformeerd te hebben.  Aarzel niet contact op te nemen als u 

nog vragen zou hebben.    

Laat ons de handen in elkaar slaan en er samen het beste van maken.  

 

Met vriendelijke groeten,    

 

Namens het beleidsteam van Vrij CLB AMi2 

Daniel Gebruers, directeur. 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-informatie-voor-scholen
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

