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Brussel, 25/11/2019 

 

Chathulp van de CLB’s: nu ook voor ouders 
Met CLBch@t zetten de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) nu ook in op het 

ondersteunen van ouders. Ouders maken dankbaar gebruik van dit 

laagdrempelige, effectieve en preventieve aanbod.   

 
Lancering nieuwe website 

Net vandaag, 25/11, wordt de vernieuwde website, clbchat.be, gelanceerd. 

De rustige en heldere vormgeving past bij de uitstraling van CLBch@t. De 

website spreekt zowel leerlingen als ouders aan. De bezoeker kan op elke pagina 

een chatgesprek opstarten. De site is geschikt voor mobiel, tablet en pc.  

 
Leerlingen en ouders kunnen er voor een chatgesprek terecht op maandag, 

dinsdag en donderdag van 17-21u en op woensdag van 14-21u.  

 

Enkele cijfers 

Het aantal oproepen tijdens het schooljaar 2018-2019 steeg met 25% ten 

opzichte van vorig schooljaar. 153 CLB-medewerkers verzorgden in totaal 5465 

chatsessies. Het aantal gesprekken met ouders steeg met 138% waardoor 
het  aandeel ouders in verhouding tot de totaliteit van de gesprekken steeg van 

5% in 2017-2018 naar ruim 9% in 2018-2019. Ook dit schooljaar blijft CLBch@t 

inzetten op de bekendmaking aan ouders. 

 

Grote tevredenheid bij ouders 

Na elk chatgesprek geven bezoekers feedback. Ouders gaven vorig schooljaar 
gemiddeld een erg mooie beoordeling van gemiddeld 4,5 sterren op een 

schaal van 1 tot 5.   

 

Chatonderwerpen ouders 

Ouders chatten meestal over schoolse onderwerpen zoals studiekeuze, 

leermoeilijkheden, studiemethode en studiemotivatie. Maar ook meer emotioneel 
geladen thema’s komen, zoals conflicten met de kinderen, komen ruim aan bod. 

 

Minister Weyts aan het woord: 

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (5/11/2019):  

 

"Het is heel goed dat de CLB’s over de netten heen de krachten gebundeld 

hebben om er samen te staan voor leerlingen en ouders die nood hebben aan 
een goed gesprek”  

 

Samenwerking over de CLB-netten heen 

De Centra voor Leerlingenbegeleiding breidden in 2016 hun werking uit met een 

chataanbod. CLBch@t is als gezamenlijk initiatief van de CLB netten. Leerlingen 

en ouders kunnen chatten met een CLB-medewerker. En dit buiten de 
gebruikelijke CLB-openingsuren. Dankzij CLBch@t kunnen ze op een moderne, 

laagdrempelige en vertrouwde manier terecht bij het CLB. 

 



 

Enkele getuigenissen van ouders: 

 

- “Proficiat voor de professionele aanpak!” 

- “Er wordt geluisterd, en mee naar een oplossing gekeken. Snelle en 
vriendelijke antwoorden!” 

- “Heel duidelijk en snel antwoord. Ik vind deze service top!” 

 

 

Meer info? 

 

Tom Billiet, coördinator CLBch@t, Tel: 0485 81 27 66, tom.billiet@clbonline.be.  
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