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We zijn er ook voor jou om je te helpen bij je
zoektocht naar de beste studiekeuze. Da’s ook niet
altijd gemakkelijk. Je mag daarvoor bellen naar het
CLB, maar ook Onderwijskiezer kan je hierbij helpen. 
Je vindt er info over alle studierichtingen in het
secundair onderwijs. De site bevat online tests om
jezelf beter te leren kennen en je interesse in
bepaalde studierichtingen te ontdekken.

Op de CLB-chat kan je anoniem je verhaal vertellen 
of een vraag stellen.
Je kan samen met je chatbegeleider bekijken 
wat je zou willen bereiken en 
hoe je dat kan aanpakken.

SURF:

O ja: het hoeft niet
noodzakelijk over een
probleem te gaan...

Chatten kan ook!

Hoe gaat het?

PROBEER�HET�EENS!



Je bent full speed op weg naar je toekomst. 
Best wel spannend. Profiteer ervan. 
Maar… soms is het allemaal wat te veel, of te
ingewikkeld. Daar is niets vreemds aan: er komt
heel wat op je af, elke dag opnieuw. 
Nooit eens een dipje hebben? 
Dát is pas vreemd.

Misschien maak je je zorgen over je schoolprestaties,
of over je plaats in de groep. Misschien heb je een
gezondheidsprobleem waar je niet gerust in bent, 
of pieker je over seks of relaties, of heb je je laten
verleiden door drugs. Of misschien voel je je totaal 
niet lekker, zonder echt zeker te weten waarom. 
Kan allemaal. 

Dit is wél zeker: je blijft er beter niet mee zitten, want
daar schiet je niet mee op. Dan wordt het meestal
erger. Scharrel dus je moed bijeen en praat er met
iemand over. 

Je kan altijd terecht bij de leerlingenbegeleider van je
school. Maar stel dat je dat liever niet doet, dat je
zelfs niet wil dat je ouders iets afweten van je
muizenissen, dan kan je bij ons aankloppen.
Wij vertellen niemand wat, als jij het niet wil.

Beroepsgeheim, weetjewel. Jij blijft de baas.

Als dat kan, meteen. 
Anders zoeken we samen uit wat er aan de hand
is. Dat kan met een vragenlijst of een test of hoe
we samen bedenken dat we meer te weten
komen. Dat zetten we op een rij.

We bekijken met jou wat je zelf kan doen en wat
er op school kan gebeuren. Eventueel bieden we
korte begeleiding aan. Je sterker maken, daar
draait het ons om. Denken we dat
gespecialiseerde hulp binnen onderwijs nodig is,
dan zorgen wij voor de paperassen. 
Dat doen we op de manier die de overheid heeft
vastgelegd. Mogelijk stellen we een andere
hulpverlener voor, omdat die beter kan helpen. 
Uiteraard wijzen we je in dat geval de weg.

Kaart het aan. 
Waar je mee zit.

Echt, dat kan gewoon. Eventueel maken we een
afspraak om eens langer te praten. 
En eh: eigenlijk zeggen we tegenwoordig
'systematisch contactmoment' in plaats van
medisch onderzoek. Juist omdat je ons op dat
moment gerust aan kan spreken.  Benieuwd wat
er gebeurt tijdens een contactmoment? 
Je vindt het op onze website.

We zullen heel goed naar je luisteren en dan ons best
doen om je te helpen. Dat is onze taak, onze prioriteit
én onze specialiteit. 
We zeggen je niet wat te doen. We zoeken samen
met jou naar hoe jij de situatie naar je hand kan
zetten. Het maakt niet uit waarover het gaat. 

       O ja, we werken gratis. 

Je kan helemaal los van de school bij ons terecht.
Jazeker, we hebben vaak contact met de interne
leerlingenbegeleiding van je school. En we komen op
scholen over de vloer. Maar... dat wil niet zeggen dat
we alles met de school delen. Heb je liever dat we de
school niets vertellen, dan kan dat.

Hoe zit dat tussen het CLB en
mijn school?

Hoe helpen we je?

Op medisch onderzoek.

WAT?

Soms moet het.
Soms komen we verplicht tussen. Als je té vaak
afwezig bent op school bijvoorbeeld. 
Dan kijken we samen wat er fout loopt.


