
Nieuw onthaal van de Centra Voor
Leerlingenbegeleiding in De Krook

Op maandag 4 september 2017 opent in De Krook het CLB-onthaal van de drie
Gentse Centra Voor Leerlingenbegeleiding. Dat is een initiatief van vzw TOPunt
Gent, waarin de CLB’s van het stedelijk, vrij- en gemeenschapsonderwijs zijn
verenigd. Ouders en jongeren kunnen er gratis terecht voor vragen rond
gezondheid, opvoeding en onderwijs. Het netoverschrijdend onthaal is een primeur
voor Vlaanderen.

Centra voor leerlingbegeleiding (CLB)

Cyberpesten, sexting, faalangst, twijfels over studiekeuze, leerproblemen, gezondheid,
voeding, enzovoort. Met allerlei problemen rond onderwijs of het welzijn van jongeren
kunnen scholen, ouders en leerlingen zelf terecht bij een CLB. Een team van artsen,
verpleegkundigen, psychologen, pedagogen, interculturele bemiddelaars en
maatschappelijk medewerkers biedt hulp en advies. Volledig gratis en vertrouwelijk.



Maar bij ouders en jongeren leeft de perceptie dat CLB’s enkel optreden bij problemen.
De meesten kennen hen van de medische consultaties en niet van de individuele
begeleiding. Ouders en leerlingen weten ook niet goed waarvoor ze bij een CLB terecht
kunnen. Bovendien worden de CLB’s nog te vaak gezien als een onderdeel van de
school. Dat alles blijkt uit een audit naar de werking van de CLB’s, uitgevoerd in
september 2015 in opdracht van het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse
regering.

CLB-onthaal De Krook

Vzw TOPunt ging met die signalen aan de slag en opent vanaf 4 september 2017 een
CLB-onthaal in De Krook. Op de tweede verdieping, waar ook Studieadviespunt De Stap
zijn onthaal heeft, kunnen ouders en jongeren gratis en in alle vertrouwen terecht met al
hun vragen.

'Ouders en jongeren kunnen nu al met hun vragen over onderwijs, opvoeding,
gezondheid of het welzijn van jongeren terecht bij hun CLB. Met dit nieuwe CLB-
onthaal brengen we de dienstverlening dicht bij de mensen. Ze krijgen zo
laagdrempelig hulp en begeleiding. Het is de allereerste keer in Vlaanderen dat
CLB’s van diverse onderwijsnetten op een dergelijke manier samen een rol
opnemen.'

— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

'De keuze voor De Krook is niet toevallig. Het is niet enkel een plek van kennis,
maar ook een ontmoetingsruimte voor Gentenaars. Sinds de opening in maart
2017 telt De Krook zo’n 7.700 bezoekers per dag. Een ideale plaats dus voor dit
CLB-onthaal.'

— Annelies Storms, schepen van Cultuur

Zonder afspraak en anoniem

Iedereen kan zonder afspraak en anoniem binnen springen, niemand is verplicht om zijn
naam of persoonlijke gegevens op te geven. Hoofddoel is om leerlingen en hun ouders
netoverstijgend te helpen met hun vragen rond gezondheid, onderwijs en opvoeding. Het
onthaal in De Krook is niet verbonden aan een school of onderwijsnet en benadrukt de
onafhankelijkheid van de CLB’s.



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

Praktisch

Het CLB-onthaal in De Krook is elke weekdag open vanaf 13 uur. Op maandag, dinsdag
en vrijdag is het onthaal open tot 17 uur, op woensdag tot 19 uur en op donderdag tot
18.30 uur. Naast het CLB-onthaal in De Krook kunnen ouders en leerlingen ook nog
steeds via hun school of rechtstreeks contact opnemen met het CLB of chatten via
www.clbchat.be.

Informatie
Vera Van Heule, directeur Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding, gsm 0474
90 18 58, e-mail vera.vanheule@stad.gent

Bevoegd

Mevrouw Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en
Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent,
tel. 09 266 50 78, e-mail:
schepen.decruynaere@stad.gent

Mevrouw Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme, en
Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 51 45, e-mail:
schepen.storms@stad.gent
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