Bijlage 12: Verplichte CLB-tussenkomsten in het kader van
onderwijsloopbaanbeslissingen
In een aantal gevallen is de tussenkomst van het CLB een voorwaarde voor inschrijving of een
begeleidingstraject van leerlingen. We lijsten ze hier op.
Het is slechts mogelijk voor de inschrijvende school en voor het CLB om alle verplichtingen na
te komen, indien er tussen alle betrokkenen tijdig gecommuniceerd wordt.
Ook de school die de leerling zal verlaten dient tijdig contact op te nemen met het CLB zodat
de ouders en de leerling optimaal begeleid kunnen worden bij de beslissing die ze zullen
nemen.

1. Basisonderwijs
In de volgende situaties is advies van CLB aan de ouders verplicht:
• verlengd verblijf in het kleuteronderwijs;
• verlengd verblijf in het basisonderwijs (achtste jaar).
In volgende situatie is advies van CLB aan de school verplicht:
• vervroegde instap in het lager onderwijs; De school beslist over de vervroegde
toelating.
Basisscholen behouden de bevoegdheid om voor een leerling tot zittenblijven te
beslissen. Vanaf 1/9/2014 moeten scholen deze beslissing nemen na overleg met het CLB en
moeten ze de beslissing schriftelijk motiveren en mondeling toelichten aan de ouders. Ook
moet de school voortaan meegeven welke bijzondere aandachtspunten er voor deze leerling in
het daaropvolgende schooljaar zijn.

2. Overgang van basisonderwijs naar secundair onderwijs
In de volgende situaties is advies van CLB aan de ouders verplicht (dit advies moet niet
noodzakelijk overeenstemmen met de gemaakte keuze).
2.1 Instap in het 1ste leerjaar A
•
•

de regelmatige leerlingen die het zesde leerjaar van het gewoon lager onderwijs
hebben beëindigd doch niet met vrucht.
de regelmatige leerlingen van het buitengewoon lager of secundair onderwijs die geen
getuigschrift van basisonderwijs bezitten.

2.2 Instap in het 1ste leerjaar B
•
•

de houders van het getuigschrift van basisonderwijs, behaald in het gewoon of
buitengewoon onderwijs.
de regelmatige leerlingen van het buitengewoon lager of secundair onderwijs die geen
getuigschrift van basisonderwijs bezitten (tenzij zij – wat meestal het geval is – uiterlijk
op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar de leeftijd van 12 jaar
bereiken).

3. In de loop van het secundair onderwijs
Vervroeging van de overgang naar het deeltijds onderwijs naar het begin van dat schooljaar
tijdens hetwelk de leerling deeltijds leerplichtig wordt (dus voor 14-jarigen):
Het CLB van de school voor voltijds onderwijs bezorgt het advies aan de school voor deeltijds
onderwijs.

4. Alle niveaus
•

Een overgang naar het buitengewoon onderwijs:
▪ Een verslag van een CLB is verplicht.

•

Aanvraag en verlenging van geïntegreerd onderwijs:
▪ Een gemotiveerd verslag van een CLB is verplicht

•

Leerplichtbegeleiding:
▪ Bij leerlingen met problematische afwezigheden is CLB-begeleiding
verplicht in samenwerking met de school.

•

Zoeken naar een nieuwe school na tuchtprocedure/verwijdering:
In het kader van die tuchtprocedure neemt de CLB medewerker als
adviserend lid deel aan de vergadering van de begeleidende klassenraad die in
het kader van een tuchtmaatregel een advies uitbrengt.
Als een leerling na een tuchtprocedure definitief uitgesloten wordt, helpt het CLB
samen met de school zoeken naar een nieuwe school.
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