De CLB's in cijfers
Schooljaar 2020-2021

De impact van corona
op de CLB-werking

Inleiding
Tijdens het schooljaar 2020–2021 kregen de CLB's de opdracht om in te staan voor
de contracttracing binnen onderwijs, met als doel de verspreiding binnen de
scholen en internaten te beperken en scholen zo langer te kunnen openhouden.
De CLB’s kregen voor deze extra opdracht bijkomende middelen. Alles samen werd
ongeveer 12 miljoen euro vrijgemaakt door minister van Onderwijs Ben Weyts en de
Vlaamse Regering. Het merendeel van dit budget werd ingezet voor het aanwerven
van extra medewerkers voor het opnemen van de opdracht in het
contactonderzoek. Bijkomend werd 120 000 euro geïnvesteerd in het digitaal
leerlingendossier LARS. Dankzij deze investering werd een rechtstreekse verbinding
gemaakt met de databanken van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Positieve
indexen (zowel leerlingen als leerkrachten) werden op deze manier automatisch aan
het CLB gemeld. Het CLB kon op zijn beurt zorgen voor de aanmaak van testcodes
(PCR-codes) en quarantaineattesten. Het resultaat van het contactonderzoek door
het CLB werd tenslotte automatisch uitgewisseld met de overheid en bezorgd aan
het COVID-19-callcenter. Deze maximale afstemming van digitale systemen
zorgde voor efficiëntiewinst door een optimale uitwisseling van gegevens. De
aanpassingen in het elektronisch leerlingendossier stelden de CLB’s en de minister
bovendien in staat om op tweewekelijkse basis te rapporteren over de
besmettingscijfers in het onderwijs. Op deze manier werd de evolutie van de
pandemie binnen onderwijs van zeer nabij opgevolgd, een doelstelling die door
weinig andere sectoren in dit land werd gerealiseerd.

Gedurende het volledige schooljaar werkte de CLB-sector nauw samen met het
kabinet en departement onderwijs. De extra investering maakte het mogelijk om
vanuit de CLB’s versterkt in te zetten op het contactonderzoek en de aanpak van
corona binnen onderwijs. Dit neemt niet weg dat de situatie (binnen de hele
maatschappij) bijzonder complex was. Ondanks de extra middelen had de
pandemie dan nog steeds een belangrijke impact op de reguliere werking van de
CLB’s. Met dit jaarverslag willen we hierop een inkijk geven.
Veel leesplezier,
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COVID-19
Contacttracing

69 991
leerlingen

12 106

personeelsleden

Tijdens schooljaar 2020-2021 werd door de CLB's sterk ingezet op
contacttracing binnen onderwijs, met als doel de verspreiding van het
coronavirus binnen de scholen en internaten te beperken en scholen zo
langer te kunnen openhouden.
Bij 69 991 leerlingen en 12 106 personeelsleden die positief getest hadden
op COVID-19, werd een contactonderzoek gedaan door het CLB. 260 570
leerlingen en 9118 personeelsleden werden hierop in quarantaine gezet.

COVID-19
Inzet sneltesten in onderwijs

53
testlocaties

3248 sneltesten voor hoogrisicocontacten
2492 sneltesten i.k.v. preventie personeelsleden

7016
vrijwilligers

In de periode januari-mei 2021 rolden de CLB's mee het gebruik van sneltesten binnen onderwijs uit.
Dit gebeurde in nauwe samenwerking met het Rode Kruis. Er werden 53 testlocaties ingericht en
opengesteld, waar leerlingen en leerkrachten die een hoogrisicocontact hadden op school, konden
getest worden. Hiervoor werden 7016 vrijwilligers opgeleid.
In de periode februari-april 2021 werden zo 3248 sneltesten afgenomen van leerlingen en
leerkrachten die een hoogrisicocontact hadden op school. In de periode april-mei 2021 werd de focus
verlegd naar het preventief testen van personeelsleden: er werden toen 2492 personeelsleden
getest.
Door afname van de sneltesten konden de CLB's sneller op de bal spelen, verdere verspreiding
voorkomen en zo scholen langer openhouden.

COVID-19-contacttracing
Impact op de CLB-werking
Het contactonderzoek en het project rond sneltesten hebben een grote impact gehad op de
werking van de CLB's. De reguliere werking van de centra werd aangepast.
In het begin van het schooljaar werd vaak nog een
inhaalbeweging gedaan, waarbij vaccinaties en
kleuterconsulten werden ingehaald. Naarmate de
contacttracing in intensiteit toenam, moesten er
prioriteiten gesteld worden. De systematische
contactmomenten van sommige leeftijdsgroepen,
vooral het vierde en zesde leerjaar, konden vaak
niet doorgaan. Ook binnen de vraaggestuurde
werking werd gewerkt met prioritering voor
bepaalde doelgroepen/problematieken.
Het CLB moet er kunnen staan voor ouders en
leerlingen. Het niet kunnen opnemen van de
reguliere opdracht heeft een directe impact op (de
begeleiding) van leerlingen en hun ouders.
Daarom blijft het belangrijk om voldoende
middelen te voorzien voor de CLB's om hun
werking kwaliteitsvol te kunnen opnemen.

Contact met leerlingen binnen de
vraaggestuurde werking
De vraaggestuurde werking van de CLB's richt zich op de vier begeleidingsdomeinen van de
leerlingenbegeleiding: leren en studeren, onderwijsloopbaanbegeleiding, preventieve gezondheidszorg en
psychosociaal functioneren.
Tijdens het schooljaar '20-'21 werd voor 226 449 unieke leerlingen of 21,55 % van de totale leerlingenpopulatie
een vraag aan het CLB gesteld. Voor deze leerlingen registreerde het CLB gemiddeld 4,91 interventies per
leerling. Zowel het aantal leerlingen waarvoor een vraag gesteld wordt aan het CLB als het aantal interventies
per leerling is dus gestegen.
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Gemiddeld aantal interventies per leerling binnen vraaggestuurde werking
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Bovenstaande evolutie bevestigt enerzijds het buikgevoel van de CLB's dat de zorgzwaarte jaar na jaar toeneemt,
waarbij casussen alsmaar complexer worden en er meer interventies vanuit het CLB nodig zijn. We merken dat de
inhoud van het CLB-werk doorheen de laatste jaren gewijzigd is. Dat is o.m. een gevolg van de grotere aandacht
voor leerlingenbegeleiding op school, waardoor de school zelf meer zorgvragen opneemt. Ook nemen de CLB's een
grotere rol op binnen de integrale jeugdhulp. Hiernaast ontvangen CLB's al meer dan 20 jaar hun omkadering
binnen een geslotenenveloppefinanciering. We stellen vast dat de maximumcapaciteit sinds enkele jaren is
overschreden.

781 531

leerlingen kwamen tijdens schooljaar 2020-2021 in
contact met hun CLB, los van de Covid-19contacttracing. Dit is 64 % van de schoolpopulatie.

21,55 %
van de totale leerlingpopulatie kwam
in contact met de vraaggestuurde
werking.

55,35 %
(tegenover 36,49 % vorig schooljaar)
van de totale leerlingpopulatie kwam
in contact met de medische werking.

Het CLB registreert gemiddeld 4,51
interventies per leerling met een
zorgvraag. Dat is een stijging
tegenover de voorgaande schooljaren.

De medische werking bevat
de systematische contactmomenten
en de profylaxie van besmettelijke
ziekten.

Psychosociaal functioneren

Emotionele problemen (26.47%)
Sociale problemen (37.76%)
Problemen thuis (27.14%)
Verontrusting (8.63%)

Binnen de vraaggestuurde werking van het CLB rond
psychosociaal functioneren zien we vooral veel vragen
rond sociale problemen (gedragsproblemen). Dit betreft
meer dan een derde van de vragen. 26,47 % van de
vragen rond psychosociaal functioneren gaat over
emotionele problemen, 27,14 % gaat over problemen
thuis en nog eens 8,63 % gaat specifiek over
verontrustende thuissituaties.

Welbevinden kinderen en jongeren:
emotionele problemen
Zowel voor angstproblemen, stemmingsproblemen als persoonlijkheidsproblemen
zagen we het voorbije schooljaar een
opvallende stijging van het aantal leerlingen
dat met deze problematieken wordt
aangemeld. Voor angstproblemen zien we een
stijging van 3015 leerlingen naar 5322
leerlingen. Bij stemmingsproblemen gaat het
van 3509 naar 6699 leerlingen.
Persoonlijkheidsproblemen zijn gestegen van
852 naar 1813 leerlingen.
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Deze resultaten liggen in lijn met de resultaten in het jaarverslag van het kinderrechtencommissariaat. Heel veel jongeren
zochten psychologische hulp en vonden die niet snel genoeg. Er zijn lange wachtlijsten in jeugdhulp. Volgens cijfers van het
agentschap Opgroeien stonden op 31 december 2020 liefst 6 113 kinderen en jongeren op een wachtlijst voor nietrechtstreeks toegankelijke jeugdhulpvoorzieningen, CKG’s, centra voor integrale gezondheidszorg, GES+-voorzieningen en
pleegzorg. De Vlaamse Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychiaters telde in april 2021 meer dan 23 700 kinderen en
jongeren die wachtten op psychologische ondersteuning. Professor Ronny Bruffaerts (KU Leuven) zegt dat in Vlaanderen
zo’n 69 000 jongeren die behandeling nodig hebben, die behandeling de eerste 12 maanden niet krijgen. (Bron: jaarverslag
Kinderrechtencommissariaat 2021).
Door de vele wachtlijsten merken we dat de draaischijffunctie van het CLB niet meer kan werken. Vele hulpvragen blijven bij
het CLB zitten. Er is nood extra middelen om die wachtlijsten aan te pakken. We moeten op tijd gepaste hulp kunnen bieden
aan kinderen en jongeren zodat de problemen niet escaleren. Het is belangrijk dat er kan worden ingezet op preventie en
ambulant begeleiden.

Psychosociaal functioneren - verdeling jongens/meisjes
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Stemmingsproblemen - verdeling jongens/meisjes
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Welbevinden kinderen en jongeren:
stemmingsproblemen

Door corona kan ik mijn
vrienden veel minder zien. We
hebben vaak afstandsonderwijs. Ik krijg veel stress
door al die taken en online
lessen. Ik voel me steeds
verdrietiger en heb geen zin

Op vlak van stemmingsproblemen zien we
opvallende
stijgingen
van
het
aantal
begeleidingen met leerlingen op vlak van
zelfverwondend gedrag, depressieve gedachten
alsook zelfdoding.
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Welbevinden kinderen en jongeren:
gedragsproblemen

me beter te voelen. Ik word
dan boos op iedereen die me
niet begrijpt. Maar dan krijg ik
alleen maar meer ruzie en
voel ik me nog slechter.
Pieter-Jan - 17 jaar

In schooljaar 2020-2021 werden 16 576 leerlingen
begeleid in het kader van gedragsproblemen. Omgekeerd
dan bij emotionele problemen zien we hier dat hier het
grootste deel jongens betreft. Jongens externaliseren hun
problemen vaker dan meisjes die eerder internaliseren,
wat we zien bij emotionele problemen.
De cijfers rond psychosociaal functioneren tonen aan dat
er nog steeds een grote nood is om te werken rond
welbevinden van kinderen en jongeren. Het is duidelijk
dat de coronacrisis een grote impact had (en nog steeds
heeft) op het welbevinden van kinderen en jongeren. De
CLB-sector was een van de allereerste om dit aan te
kaarten op basis van onderbouwd cijfermateriaal. In
samenwerking met het kabinet Ben Weyts werden deze
signalen gedurende het schooljaar 2020-2021 op
verscheidene beleidsfora aangekaart. Op het einde van
het schooljaar werden door de minister verschillende
maatregelen uitgewerkt met het oog op het schooljaar
2021-2022. Over de uitvoering hiervan rapporteren we in
het volgende jaarverslag. Hiervoor kreeg het CLB in 20212022 relancemiddelen om in te zetten op dit welbevinden
van kinderen en jongeren.

Ik voel me vaak slecht en weet
dan niet wat ik kan doen om
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Voor het vijfde jaar op rij zien we weer een stijging in
het aantal chatgesprekken. In schooljaar 2020-2021
werden er 10 951 chatgesprekken gevoerd, een stijging
met 2331 gesprekken.

CLBch@t

De meerderheid van de chatgesprekken gaat over studiekeuze. Naast gesprekken rond
seksualiteit, verliefdheid en relatievaardigheid, komen ook de onderwerpen interactie gezin,
zelfmoordgedachten en depressie vaak aan bod.

CLBch@t

In een derde van de gesprekken werd info en advies gegeven. Daarnaast werd in 27,59 %
van de gesprekken emotionele steun gegeven. Bij de andere gesprekken werd er
doorverwezen naar het CLB, het eigen netwerk, de leerlingenbegeleiding op school of
naar Onderwijskiezer.

Verontrusting en problemen thuis
Wanneer de ontwikkelingskansen en/of de integriteit van een minderjarige bedreigd zijn, is er sprake van
verontrusting. In dat geval heeft iedere hulpverlener de plicht om de nodige stappen te nemen zodat de veiligheid
van de minderjarige gewaarborgd wordt.

Aantal interventies rond verontrusting

Aantal unieke leerlingen verontrusting per schooljaar
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De CLB's nemen hun opdracht en verantwoordelijkheid inzake verontrusting ernstig. Dit blijkt uit de verdere
toename van het aantal leerlingen waarvoor het CLB een opdracht opnam in het kader van verontrusting. Tijdens
het schooljaar '20-'21 gebeurde dit voor 10 689 leerlingen (stijging van 28 %). Dit aantal stijgt jaar na jaar. Het aantal
interventies voor leerlingen in deze moeilijke situaties is op 5 jaar tijd dan ook viermaal zoveel geworden, van 9133
interventies in 2015-2016 naar 50 722 interventies in 2020-2021. Hiernaast werden 33 681 leerlingen begeleid in
kader van problemen thuis (t.o.v. 27 524 leerlingen in 2019-2020). Hierbij werden 117 633 interventies gedaan.

Problemen thuis - opvoedingsaanpak
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Naast de opvallende stijging van de
begeleidingen
rond
verontrustende
thuissituaties zien we ook een stijging van
het aantal vragen rond opvoedingsaanpak
en interactieproblemen in het gezin.
Voor 1253 leerlingen werd een M-doc
opgemaakt, waarmee een gezin wordt
aangemeld voor verdere hulpverlening. Voor
115 leerlingen werd een melding aan het
parket gemaakt. Dit is een verdubbeling in
vergelijking met het schooljaar daarvoor.
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Gemotiveerde verslagen
18 778
15 939
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Na een daling in schooljaar 2019-2020 zien we voor
schooljaar 2020-2021 een opvallende stijging
(37 %) van het aantal gemotiveerde verslagen.
Tijdens de lockdown van schooljaar 2019-2020
waren leerlingen minder op school aanwezig,
waardoor ook minder leerlingen werden
aangemeld voor trajecten die leiden tot
ondersteuning. Hierdoor bleven meer leerlingen
onder de radar in dat schooljaar, met een toename
in het schooljaar erop. Daarnaast was er door de
lockdown ook een gebrek aan mogelijkheden
diagnostiek, wat mede de toename kan verklaren.
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Wat betreft de nodige deskundigheid,
beschrijft iets meer dan een derde van de
gemotiveerde verslagen een nood aan
expertise type 9 (5386 verslagen). Ook
expertise vanuit type 3 (4278), type
basisaanbod (3954) en type 7 (3212) werd
vaak omschreven in het gemotiveerd verslag.
We merken vooral een opvallende stijging
type basisaanbod (van 2577 naar 3954), type 2
(van 158 naar 302), type 3 (van 3100 naar 4278,
schooljaar daarvoor 5163), type 7 (van 2249
naar 3212) en type 9 (4159 naar 5386).

Verslagen M-decreet
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Er werden het voorbije schooljaar weer meer verslagen M-decreet geschreven. Vooral bij de
types basisaanbod, type 2, type 3 en type 9 zijn we een stijging van het aantal uitgeschreven
verslagen M-decreet. Om de taakbelasting van de CLB's wat te verminderen, werd voor
schooljaar 2020-2021 beslist om de herevaluatie van het type basisaanbod te beperken. Er
werden dat schooljaar 606 herevaluaties gedaan (t.o.v. 5052 herevaluaties type basisaanbod in
2019-2020).

Onderwijskiezer

1487
vragen werden beantwoord

382 730

online vragenlijsten
werden ingevuld op
Onderwijskiezer

via de vraagmodule van
Onderwijskiezer

In schooljaar 2020-2021 maakten 2 500 736 mensen gebruik van de website
www.Onderwijskiezer.be.
1487 vragen werden via de vraagmodule van Onderwijskiezer beantwoord.
382 730 online vragenlijsten (rond belangstelling, studiemethode/motivatie en studiekeuze)
werden ingevuld op Onderwijskiezer.
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De meerderheid van de cijfers zoals gepubliceerd in dit
jaarverslag, werden gegenereerd uit het elektronisch
leerlingendossier dat door alle CLB's gehanteerd wordt (LARS).
Meer info via www2.clb-lars.be
Het volledig jaarverslag van CLBch@t kan worden geraadpleegd via
https://www.clbchat.be/jaarverslagen.
Bij het luik 'welbevinden kinderen en jongeren' werd de link gelegd naar de
gegevens van het jaarverslag van het kinderrechtencommissariaat. Dit jaarverslag
kan je vinden op https://www.kinderrechtencommissariaat.be/jaarverslagen
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