
 

 
 

Lokalen systematisch contactmomenten 
 
 
IN TIJDEN VAN en  NA CORONA 
 

Voor de uitvoering van kwaliteitsvolle contactmomenten en  voor de leerlingenbegeleiding werden de 

voorwaarden voor de infrastructuur en uitrusting bepaald in BVR (zie tekst hieronder (*)) 

 
In de tijden na Corona, overleggen de school en het CLB samen welke de beste locatie is om leerlingen (en 
ouders) een zo’n optimaal mogelijk aanbod te geven en houden ze rekening met de haalbaarheid hiervan voor 
de school, het CLB en de leerlingen. 
 
Vaccinaties worden (deels) toegediend op school.  
Ook hier is overleg tussen de school en het CLB om dit op een kwaliteitsvolle en veilige manier te kunnen doen. 
 

 
(*) Uittreksel uit omzendbrief 14/06/2018 
 
Bron: 
Decreet van 27 april 2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra 
voor leerlingenbegeleiding met het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018 tot operationalisering van de 
leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding 
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15157#5 

 
 

 Infrastructuur en uitrusting in het kader van leerlingenbegeleiding 

Met voorliggend besluit wordt het besluit van de Vlaamse Regering van 14 november 2008 betreffende de 

inrichting en de uitrusting van de infrastructuur voor de uitvoering van medische consulten door de centra 

voor leerlingenbegeleiding opgeheven.  

In de nieuwe artikelen worden de voorwaarden voor de infrastructuur en uitrusting voor de uitvoering van 

kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding bepaald .  

 

Artikel 18 

Dit artikel omschrijft dat de ruimte die gebruikt wordt voor leerlingenbegeleiding de persoonlijke privacy 

garandeert. Het gaat oa . over de ruimte waar gesprekken doorgaan, een test wordt afgenomen …  

Deze persoonlijke privacy wordt verder geconcretiseerd naar auditieve en visuele privacy waarbij verwacht 

wordt dat:  

- tijdens een gesprek, een ander persoon wel iets mag horen maar het gesprek niet mag kunnen afluisteren en 

begrijpen wat er precies gezegd wordt;  

- een ander persoon niet kan zien wie zich in de ruimte bevindt.  

 

Artikel 19 

De ruimte die gebruikt wordt voor de systematische contacten en de vaccinaties moeten aan dezelfde 

kwaliteitseisen voldoen zoals opgenomen in artikel 18 . Bijkomend zijn de criteria vermeld in de standaarden 

jeugdgezondheidszorg en het Draaiboek Infectieziekten CLB, richtinggevend (**).  

 
Artikel 20 

Voorliggend artikel omschrijft dat het CLB materiaal gebruikt voor de uitvoering van leerlingenbegeleiding zoals 
vermeld in de standaarden jeugdgezondheidszorg, het Draaiboek Infectieziekten CLB en de protocollen van de 
projectgroep Protocollering en Diagnostiek.  

Soort document Bijlagen 

Gebruikt voor Scholen 

Datum verspreiding 01.09.2022 

Vervaldag 31.09.2023 

Verantwoordelijke  Directieteam CLB Trikant 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15157#5


 

(**) Uit het draaiboek Infectieziekten en standaard VWVJ  

 
 
1. Het lokaal, de uitrusting ervan en het medisch materiaal moeten beantwoorden aan de vereisten van de algemene 
hygiëne, van het comfort en de veiligheid van de personen op het vlak van :  

• de natuurlijke en kunstmatige verlichting;  

• de vloeren en wanden;  

• het meubilair;  

• de beveiliging tegen het brandrisico.  
 
2. In het lokaal waar de leerlingen ontkleed zijn, moet de regelbare verwarmingsinstallatie, bij alle weersomstandigheden, 
een temperatuur van +22° C kunnen voorzien.  
 
3. Het lokaal moet de discretie en privacy van de consulten waarborgen door inkijk of meeluisteren door derden uit te 
sluiten.  
 
4. Het lokaal omvat:  

• een reglementaire naaldcontainer in geval er gevaccineerd wordt (CLB)  

• een vuilnisbak met zak (zonder deksel of met een deksel bediend door middel van een pedaal) 

• een lavabo, een verdeler voor vloeibare zeep met wegwerppatroon en papieren handdoeken voor 
eenmalig gebruik  

• een verdeler voor handalcohol (CLB) 

• (eventueel een verdeler voor verzorgende handcrème) (CLB) 

• (niet-steriele) handschoenen (CLB) 
 

 


