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Lokale Ondersteuning 
 
LOKALE ONDERSTEUNING IN HET CLB 
 

INHOUD 

Lokale ondersteuning is een vorm van begeleiding die de POC biedt aan een 
centrum. Het doel van de ondersteuning is CLB-medewerkers te versterken 
in het uitvoeren van hun opdrachten die uitgebreid beschreven worden in 
decreten, uitvoeringsbesluiten, omzendbrieven en protocollen. Bij een 
aanbod ‘lokale ondersteuning’ is de hamvraag niet zozeer WAT je moet doen 
maar wel HOE je de dingen doet, rekening houdende met de lokale context. 
De context wordt gemaakt door de kenmerken van het eigen CLB (aantal 
medewerkers, organisatiestructuur, teamconcept, …), van de scholen, de 
leerlingen, de ouders (de schoolfoto). 

Een lokale ondersteuning is dus steeds een begeleiding op maat van je 
centrum, op maat van de noden ter plekke. 

Je kan rekenen op de POC voor hulp bij: 

- Reflectie over het ‘hanteren’ van het beroepsgeheim in je concrete 
praktijk. Hoe gaan we om met het beroepsgeheim in de samenwerking met onze 

scholen? Wat met het beroepsgeheim binnen het nieuw landschap IJH? Aan de 
hand van jullie casussen en ervaringen gaan we aan de slag met het 
beroepsgeheim en alle relevante regelgeving; 

- Het ontwikkelen van een werking met aandacht voor prioritaire 
doelgroepen. We denken hierbij onder meer aan BOS-leerlingen, leerlingen met 

een chronische ziekte, gelijke onderwijskansen, …; 

- Het opstellen van een noodplan bij een langdurig personeelstekort; 

- Het organiseren van een kwaliteitsvol kleuterconsult met ouders; 

- Het realiseren van schoolondersteuning op maat van de scho(o)l(en); 

- Het ontwikkelen van de schoolloopbaanbegeleiding op maat van je 
leerlingen; 

- Het implementeren van stappenplannen, protocollen; 

- Het implementeren van archiefbeheer; 

- ….. alle vragen waar wij nu niet meteen aan denken maar jullie wel… 

Bij de begeleiding hanteren we steeds de basisprincipes van het 
handelingsgericht werken en hebben we bijzondere aandacht voor de 
meerwaarde van het multidisciplinair samenwerken. Daarom werken we 

ook zeer nauw samen met de collega’s van de PBD-CLB. 

WERKVORMEN 

Hoe gaan we te werk? 
We komen naar je centrum om helder te krijgen wat er precies verwacht 
wordt en wat jullie nodig hebben. In functie daarvan kunnen/zullen we: 

- Knelpunten en sterktes in kaart brengen, het probleem analyseren; 

- Prioriteiten stellen; 

- Een actieplan opstellen; 

- Begeleiden bij de uitwerking van het plan; 

- Evalueren…. 

Dit alles met maximale betrokkenheid van alle CLB-medewerkers. 

Fiche Professionalisering 

http://www.g-o.be/poc


 

Permanente Ondersteuningscel Centra voor Leerlingenbegeleiding GO!  2/2 

Huis van het GO! – Willebroekkaai 36 – 1000 Brussel  F AA Blanco formulier – 0 – 20140205 

Tel. 02 790 93 13  http://www.g-o.be/poc  Fiche_LO_Lokale_ondersteuning_in_CLB.docx 

DOELGROEP Alle CLB-medewerkers 

PLAATS  
en DATA 

In overleg met het CLB dat de aanvraag doet. 

COÖRDINATOR : ARTS, POC GO! katelijne.van.hoeck@g-o.be  Katelijne Van Hoeck

PRAKTISCHE 
MODALITEITEN 

 Indien interesse, gelieve contact op te nemen met de coördinator 
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