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ONZE REGISTRATIES ONDER DE LOEP
Met dit jaarverslag willen we een inkijk geven in een
aantal zaken waar wij als CLB het voorbije schooljaar mee
geconfronteerd werden en belichten we een aantal
tendensen.
De cijfers bevestigen dat het belangrijk is om verder
aandacht te besteden aan het welbevinden van kinderen
en jongeren. Dit is immers een belangrijke voorwaarde om
te kunnen komen tot leren. Het CLB blijft hier als
schoolnabije partner verder op inzetten, via onze reguliere
werking én vanuit het project 'mentale weerbaarheid'.

De weerslag van de pandemie wordt duidelijk in de vele
signalen die er zijn rond het dalend welbevinden bij
kinderen en jongeren. Daarnaast nemen de vragen rond
moeilijke thuissituaties exponentieel toe. Dat schooljaar
2020–2021 ook voor ons CLB een uitdaging was, vinden
wij ook terug in onze cijfers.

ALGEMEEN

12 852 leerlingen kwamen tijdens
schooljaar 2020-2021 in contact
met ons CLB. Dit is 48 % van de
schoolpopulatie.

MEDISCH

VRAAGGESTUURD

37 % van de totale leerlingpopulatie kwam in
contact met de medische werking. Dat gaat
over 9 932 leerlingen. De medische werking
bevat de systematische en selectieve
contactmomenten en de profylaxie van
besmettelijke ziekten.

19 % van de totale leerlingpopulatie kwam in
contact met de vraaggestuurde werking. Dat
gaat over 5 122 leerlingen. De thema's gaan
van leren en studeren en onderwijsloopbaan,
over psychosociaal functioneren en
gezondheid. Ons CLB registreert gemiddeld 4,9
interventies per leerling met een zorgvraag.
Het aantal interventies en het aantal
interventies per leerling stijgt reeds het vijfde
schooljaar op rij.

Evolutie van het aantal interventies
voor zowel de vraaggestuurde als de
medische werking
Deze evolutie bevestigt het buikgevoel van ons CLB,
dat de zorgzwaarte jaar na jaar toeneemt, waarbij
casussen alsmaar complexer worden en er meer
interventies vanuit het CLB nodig zijn.
We merken dat de inhoud van het CLB-werk
doorheen de laatste jaren gewijzigd is. Dat is o.m.
een gevolg van de grotere aandacht voor
leerlingenbegeleiding op school, waardoor de school
zelf meer zorgvragen opneemt. Ook nemen de
CLB's een grotere rol op binnen de integrale
jeugdhulp.

Covid 19

VERONTRUSTING
EN PROBLEMEN THUIS

In ons CLB zien we een verdere toename van het
aantal leerlingen waarvoor het CLB een opdracht
opnam in het kader van verontrusting. Deze tendens
is bij alle CLB's zichtbaar. Het voorbije schooljaar
konden 288 leerlingen in een verontrustende situatie,
bij ons CLB terecht. Voor het vijfde schooljaar op rij is
er een duidelijke toename. Ook tijdens de
coronalockdown en het afstandsonderwijs werden
leerlingen in verontrustende thuissituaties nauwgezet
opgevolgd en werd er gezocht naar manieren om
deze leerlingen en hun gezinnen op te volgen.
Het aantal interventies voor leerlingen in
verontrustende situaties is op 5 jaar tijd dan ook
bijna 3x zoveel geworden, van 390 interventies in
2016-2017 naar 1077 interventies in 2020-2021.
Hiernaast werden vorig schooljaar 702 leerlingen
begeleid in kader van problemen thuis. Hierbij
werden 2904 interventies gedaan.

TYPES
ONDERSTEUNING
IN LIJN MET DE VLAAMSE
CIJFERS

Het totaal aantal gemotiveerde verslagen steeg in
schooljaar 2020-2021 naar een totaal van 325 ten
opzichte van een totaal van 269 in het voorgaande
schooljaar 2019-2020.
Wat betreft de nodige deskundigheid, beschrijft iets
meer dan 40% van de gemotiveerde verslagen een
nood aan expertise type 9.
Ook expertise vanuit type 3 (22%), type
basisaanbod (16%) en type 4 en 7 (respectievelijk 11
en 10%) werd vaak omschreven in het gemotiveerd
verslag.

HET VERSLAG
M DECREET

Wat betreft de verslagen M-decreet stellen we vast dat de
meerderheid (meer dan 90%) wordt uitgeschreven voor
leerlingen in het basisonderwijs. 35 % van de verslaggeving
heeft betrekking op kleuters, 56 % op leerlingen uit het lager
onderwijs en 9 % op leerlingen secundair onderwijs.
In schooljaar 2020-2021 werden er in totaal wat minder
verslagen buitengewoon onderwijs geformaliseerd, echter de
groep kleuters waarvoor een verslag geschreven werd, steeg
t.o.v. de twee voorgaande schooljaren.
56 % van de verslagen worden uitgeschreven voor het type
basisaanbod. 29% van de verslagen gelden voor type 9.
Het type basisaanbod werd opgericht voor leerlingen met
specifieke onderwijsbehoeften voor wie het gemeenschappelijk
curriculum met redelijke aanpassingen niet haalbaar is in een
school gewoon onderwijs. Een leerling met een verslag type
basisaanbod kan een individueel aangepast curriculum (IAC)
volgen in het gewoon of het buitengewoon onderwijs.

6 547
LEERLINGEN KREGEN IN
SCHOOLJAAR 2020-2021 EEN
MEDISCH CONTACTMOMENT
24,45 % van onze populatie werd gezien voor een
selectief en/of systematisch contactmoment.
Vorig
schooljaar
behaalde
AMi2
vaccinatiegraad (over alle leeftijden heen)
95,59%. Daarmee werd de doelstelling van
gehaald. Enkel het eerste middelbaar (HPV)
onder deze doelstelling.

een
van
95%
valt

Daarnaast zette ons CLB volop in op de
contacttracing
voor
COVID-19.
Voor
4342
leerlingen, goed voor 16,21 % van onze totale
leerlingenpopulatie, werd er vorig schooljaar
2020-2021 een contact opsporing uitgevoerd door
het CLB. De maanden oktober, maart en mei
telden de meeste besmettingen binnen onze
leerlingenpopulatie.

NOG VRAGEN OF MIS JE IETS?
Contactpersoon liene.schallenbergh@clb-ami2.be
De cijfers zoals gepubliceerd in dit jaarverslag, werden
gegenereerd uit het elektronisch leerlingendossier (LARS).

