
Dan kan je bij het Centrum voor Leerlingenbegeleiding of het CLB terecht.

Of heb je een andere vraag? Stel ze zeker aan het CLB. Die laat je weten wie je kan

helpen.

Hoeveel kost het CLB?

Het is gratis.

Welk CLB kan je helpen?

Zoek uit met welk CLB jouw school samenwerkt.

Soms moet je naar het CLB:

CLB-medewerkers bekijken samen met jou wat de beste aanpak is voor jouw vraag.

Wie werkt voor het CLB?

In elk CLB vind je bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, een dokter, een

psycholoog, een verpleegkundige ... Zo ben je altijd zeker dat iemand je kan

helpen bij het CLB.

Goed om weten: wat je aan een CLB-medewerker vertelt, blijft geheim. Die heeft

dus beroepsgeheim.

Wat als ik niet bij het CLB terechtkan?

Kan je niet bij het CLB terecht, bijvoorbeeld omdat je te oud bent?

Chat met CLB

Open ma/di/do: 17-21u. Wo: 14-
21u. Schoolvakanties:
ma/di/wo/do: 14-21u. Een
chatgesprek is anoniem.

Door CLB 11-18 jaar

WAT DOET HET CLB? MET WELKE VRAGEN KAN IK ER

TERECHT?

Voel je je niet goed? Heb je verdriet?•

Heb je advies nodig om een richting op school te kiezen of een job?•

Vind je leren moeilijk?•

Heb je vragen over je gezondheid?•

Heb je vragen over seks, vriendschap of verliefdheid?•

Is er een noodgeval?•

als je te vaak afwezig bent op school•

voor een overstap van gewoon onderwijs naar het buitengewoon onderwijs

of omgekeerd

•

op medisch onderzoek•

om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen•

Heb je vragen over leren of studeren? Dan kan je naar een Leerwinkel gaan.•

Heb je andere vragen? Vind hier een luisterlijn of infolijn.•

PRAAT EROVER

Mail met CLB

Mail met het CLB van jouw school

Bel met CLB

Bel met het CLB van jouw school

Ga langs bij CLB

Ga langs bij  het CLB van jouw
school

https://admin.watwat.be/praat-erover/clb
http://www.onderwijskiezer.be/mijnclb
https://www.clbchat.be/
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/leerwinkels#waar
https://admin.watwat.be/praat-erover
https://www.onderwijskiezer.be/v2/clb/clb_zoek.php
https://www.onderwijskiezer.be/v2/clb/clb_zoek.php
https://www.onderwijskiezer.be/v2/clb/clb_zoek.php



