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Op deze vraag krijg je in grote lijnen een antwoord via deze
flyer.
Het kan wenselijk dat je samen met je kind de zorg of
vraag aan het CLB even probeert te omschrijven : wat gaan
we aan het CLB vragen ?
Samen met je kind kan het eveneens nuttig en duidelijk zijn
deze flyer (zie achterzijde) te overlopen.
De CLB-medewerker zal naar jouw vraag of zorg luisteren
en samen bekijken wat jij als ouder en/of je kind nodig
heeft.
Het zijn de ouders die beslissen of hulp van het CLB wordt
geboden.
Leerplichtbegeleiding (als je kind te vaak afwezig is) en het
medisch onderzoek kan je echter niet weigeren.
Je krijgt ook informatie over hoe het verder kan als je van
ons geen hulp (meer) wil.
Je moet altijd uitleg krijgen over de hulp die jij en/of je kind
krijgt. Is er iets wat je niet begrijpt of heb je vragen, zeg
dat dan zeker. Dan krijg je meer uitleg.
Je mag zeker ook zeggen wat je denkt over de hulp die
je krijgt of hoe je je erbij voelt. Bij keuzes of beslissingen
houden we daar zoveel mogelijk rekening mee.
Een CLB-medewerker heeft beroepsgeheim. Dat wil
zeggen dat zij/hij niet zomaar mag verder vertellen wat we
van jou en/of je kind weten. Als je ons iets vertelt wat je
liever niet hebt dat je kind en/of de leerkracht weet, dan kan
je vragen om dit geheim te houden en ook omgekeerd.

Klop je aan bij het CLB, dan wordt er een leerlingendossier
(= een map op papier of op de computer) aangemaakt..
Daar komt alles in wat te maken heeft met en nodig is voor
de hulpverlening aan je kind. We behandelen de gegevens
met de nodige discretie en zorgvuldigheid. Zijn daar
gegevens over de gezondheid bij, dan worden die apart
bijgevoegd.
Je mag vragen iets in het dossier te schrijven dat jij
belangrijk vindt. De ouders mogen het dossier inkijken
samen met de CLB’er. Zij/hij geeft hierover telkens uitleg in
een gesprek. Dit recht geldt niet altijd en voor het volledige
dossier. Bijv. info die je kind vertelde waarvan het niet wil
dat je als ouder dat weet, mogen ouders niet lezen. Je mag
een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Die
kopie is erg vertrouwelijk en mag niet voor iets anders
dienen dan jeugdhulp.
Voor gegevens over de gezondheid van je kind ligt dit
anders, die kan je alleen inkijken in overleg met de CLB-arts.
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De CLB-medewerker zal naar jouw vraag of zorg luisteren
en samen met jou bekijken wat je nodig hebt.
Het zijn je ouders die beslissen of je hulp krijgt van het
CLB. Het kan dus ook zijn dat je hulp krijg zonder dat je er
om vraagt.
Leerplichtbegeleiding (als je te vaak afwezig bent) en het
medisch onderzoek kan je echter niet weigeren.
Jij krijgt ook informatie over hoe het verder kan als je
ouders van ons geen hulp (meer) willen.

Je moet altijd uitleg krijgen over de hulp die jij krijgt.
Is er iets wat je niet begrijpt of heb je vragen, zeg dat
dan zeker. Dan krijg je meer uitleg.
Je mag zeker ook zeggen wat je denkt over de
hulp die je krijgt en hoe je je erbij voelt.
Bij keuzes of beslissingen houden we daar zoveel
mogelijk rekening mee.
Een CLB-medewerker heeft beroepsgeheim. Dat wil
zeggen dat zij/hij niet zomaar mag verder vertellen wat
zij/hij weet. Als je ons iets vertelt wat je liever niet hebt
dat je ouders of je leerkrachten weten, dan kan je
vragen om dat geheim te houden.

Als je naar het CLB komt
Een dossier is een map waarin
dan maken we ‘een
we alles schrijven wat nodig is
dossier’.
om jou te helpen. Dat kan op
Je mag vragen om iets in je
papier of op de computer.
dossier te steken of iets op
te schrijven dat jij belangrijk vindt. Je ouders mogen je
dossier inkijken. Je kan vragen dat je ouders niet alles
mogen lezen. Bijvoorbeeld iets wat je vertelde waarvan
je niet wil dat je ouders dat weten.
Het kan zijn dat je niet graag alleen op gesprek komt.
Dan mag je iemand meebrengen waarbij je je goed
voelt en die je vertrouwt. Dat is je bijstandspersoon.
Dat kan een leerkracht van je school zijn of iemand met
beroepsgeheim

