Samenwerkingsovereenkomst - Bijlage 2

Medische consulten als verplichte activiteit
in het BaO en SO
De inhoud van de medische consulten is beschreven in het"Besluit van de
Vlaamse Regering tot vaststelling van de operationele doelstellingen van de
Centra voor leerlingenbegeleiding, hoofdstuk IV. "Een volledig overzicht van deze
consulten is te raadplegen op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/systematisch-contactmedisch-onderzoek-en-vaccinaties
Schooljaar 2018-2019 (overgangsjaar)
1ste kleuterklas

2de kleuterklas
aanbod-niet
verplicht

Arts +
verpleegkundige

Arts +
verpleegkundige

met ouders
- uitgebreid
onderzoek
- groei
- visus
- gehoor op indicatie

zonder ouders
- uitgebreid
onderzoek
- groei
- visus
- gehoor op indicatie

1ste secundair
aanbod-niet verplicht
(Arts +) verpleegkundige
zonder ouders
- beperkt onderzoek
- groei
- visus
vaccinatie HPV (meisjes)
(baarmoederhalskanker)

1ste leerjaar

4de leerjaar
enkel
onderzoek op
vraag
Arts + verpleegkundige Verpleegkundige

zonder ouders
- beperkt onderzoek
- groei
- visus
- kleurenzicht
- gehoor
vaccinatie PODITEPER
(polio/difterie/tetanus/k
inkhoest)

3de secundair
Arts + verpleegkundige
zonder ouders
- uitgebreid onderzoek
- groei
- visus op indicatie
- gehoor
- pubertaire ontwikkeling
vaccinatie DITEPER
(difterie/tetanus/kinkhoest)

5de leerjaar
enkel
vaccinatie

6de leerjaar
aanbod-niet
verplicht

Arts +
Verpleegkundige
verpleegkundig
e
Zonder ouders zonder ouders zonder ouders
vaccinatie
- beperkt
MBR
onderzoek
(mazelen/bof/r - groei
ubella)
- visus

1. Planning van de onderzoeken
1.1.
•

•

1.2.
•
•

Het bezorgen van de vragenlijsten:
De CLB-verpleegkundige bezorgt de vragenlijsten voor de ouders ongeveer
één maand en uiterlijk 14 dagen op voorhand aan de school en deze
worden via de leerkrachten aan de leerlingen meegegeven.
De ingevulde vragenlijsten worden ten laatste één week voor het
onderzoek terug aan het CLB bezorgd rekening houdend met de privacy
van de leerlingen en hun ouders (enveloppen blijven gesloten).
Toezicht tijdens de verplaatsingen en consulten:
Het toezicht op de leerlingen tijdens de verplaatsingen en consulten valt
onder de verantwoordelijkheid van de school.
Het toezicht op de leerlingen tijdens het verblijf in de wachtruimte van het
medisch consult valt tevens onder de verantwoordelijkheid van de school.

1.3.
•

Nazorg algemeen consult:
De resultaten van het medisch onderzoek worden schriftelijk meegegeven.
De CLB-arts en verpleegkundige proberen deze brieven zo snel mogelijk te
bezorgen aan de leerling en/of hun ouders.

•

Naar aanleiding van de resultaten van een algemeen consult of op vraag
van leerling en/of ouders vinden ook selectieve consulten plaats. Deze
worden tussendoor gepland, net zoals opnieuw te plannen afwezigen. Voor
de praktische uitvoering kan hiervoor beroep gedaan worden op
medewerkers van de school. Leerling en/of ouders worden ook schriftelijk
op de hoogte gebracht van een selectief consult (wanneer en waarom)

1.4. Het Decreet aangaande de Rechtspositie van de Minderjarige
(DRM):
• Bij alle consulten houdt het CLB rekening met het DRM decreet: er kunnen
geen rechtstreekse resultaten van het medisch onderzoek doorgeven
worden aan de school zonder toestemming van de ouders. Indien
belangrijk voor de school worden de ouders geadviseerd om de resultaten
door te geven aan de juf of wordt door het CLB toestemming gevraagd
aan de ouders om informatie te mogen doorgeven aan de school.
2. Minimumvoorwaarden voor een medisch circuit op school (in het kader
van de algemene consulten):

De minimumvereisten waaraan een medisch circuit op de school dient te
voldoen, zijn de volgende:
• Twee gescheiden onderzoekslokalen
• Voldoende visuele en auditieve privacy (gordijnen, afgedekte ramen,
geluidswerende deuren,…)
• Goede verlichting
• Geluidsarm
• Hygiënisch

•
•
•
•
•

•
•

Grote tafels en stoelen (geen kindermeubilair)
Aangepaste temperatuur (minimum 20° C)
Mogelijkheid om de handen te wassen (lavabo, zeep, handdoek)
Minimaal 5m lengte
Het lokaal moet zich in de nabijheid van de te onderzoeken klas bevinden.
Indien dit niet kan, zal de school voorzien in begeleiding van de leerlingen
van de klas naar de onderzoeksruimte en omgekeerd.
Er wordt een internetaansluiting voorzien en bij voorkeur de mogelijkheid
tot printen.
De aanwezigheid van een onderzoekstafel is eveneens vereist om een
algemeen consult te kunnen uitvoeren. Deze wordt door het CLB geleverd.

3. Minimumvoorwaarden voor een onderzoekslokaal op school in het kader
van gerichte consulten:
• Om de gerichte consulten zo vlot mogelijk te laten verlopen en kwalitatief
goede resultaten te bekomen vraagt het CLB om de onderzoeken zo veel
mogelijk in een vast lokaal te laten doorgaan.
• Indien de school geen vast lokaal ter beschikking kan stellen, vragen we
dat ook een wisselend lokaal aan de onderstaande minimumvoorwaarden
voldoet, om een goede werking te garanderen en om onnodige
doorverwijzingen te vermijden:
o Het lokaal moet voldoende groot zijn: minimum 4 x 3 m .
o Het lokaal dient veilig bereikbaar te zijn voor de doelgroep.
Begeleiding door iemand van de school is gewenst bij sommige
leeftijdsgroepen.
o De privacy moet voldoende gewaarborgd zijn.
o De temperatuur ligt rond 20°C .
o Er moet voldoende licht zijn. De oogtest die gebruikt wordt op
school vereist 1000 lux. Wij beschikken over een luxmeter om de
aanwezige lichtsterkte na te gaan, indien onvoldoende is een extra
lichtbron nodig.
o Het lokaal dient geluidsarm te zijn, zodat de kinderen zich
voldoende kunnen concentreren op de test.
o Wat meubilair betreft: minimum 2 tafels en 6 stoelen. Als
elektriciteitsvoorziening beschikken we graag over 2 stopcontacten.
o Internet: Een vaste verbinding of draadloos netwerk.
o Het lokaal dient proper en opgeruimd te zijn.

4. Weigering medisch consult
• Het verplichte karakter van de medische consulten betekent dat het CLB
deze activiteit moet aanbieden en dat de school, de ouders en/of de
leerling deze activiteit niet kunnen weigeren.
• Toch is er nuancering aan te duiden in deze weigering.
1. Leerlingen en/of ouders kunnen weigeren het medisch consult te
laten uitvoeren door de specifieke arts, die het CLB aanduidt of
kunnen het medisch consult op zich weigeren. Hiervoor moet een

procedure worden gevolgd. Alle informatie hierover alsook een
model van attest voor de verschillende leeftijdsgroepen vind je op
de website van het ministerie van onderwijs:
http://www.ond.vlaanderen.be/clb/CLBmedewerker/Verplicht_consulten.htm.
2. Een leerling kan tijdens het consult sommige onderzoeksitems
weigeren. Dit wordt best besproken met de leerling en gemotiveerd
in het dossier.

