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In dit document bundelen we de laatste communicatie m.bt. Corona voor de CLB’s.  

Vragen? Opmerkingen?  

Inge – 0470/13.04.06 

Katelijne – 0478/23.80.72 

Lotte – 0497/88.64.51 

 

1. Algemeen: bronnen 

 Richtlijnen CLB:  

Onderwijs Vlaanderen - https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-richtlijnen-voor-clbs 

 Informatie voor gezondheidsprofessionals (o.a. definitie mogelijk geval, procedures voor 

contacten, …) 

Sciensano: https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV_procedures.aspx  

 Richtlijnen scholen/onderwijs 

Onderwijs Vlaanderen: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-richtlijnen-voor-scholen-en-clbs  

 FAQ’s vanuit GO! – antwoorden op veelgestelde vragen 

GO! pro: https://pro.g-o.be/crisis-op-school/corona/veelgestelde-

vragen?fbclid=IwAR0xLB5Wn72ySdrmrBQz7exfDIzCNj0wClsGbRT7Nw_WeU5malq4_mMikMc 

 Maatregelen binnen VAPH (-voorzieningen)  

https://www.vaph.be/maatregelen-corona-professionelen  

 Dienstverlening Kind&Gezin en Opgroeien 

https://www.opgroeien.be/coronavirus-dienstverlening-jeugdhulp-en-kind-en-gezin-blijft-gegarandeerd 

2. Werking CLB’s 

De nieuwe richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad (dinsdagavond 17 maart) hebben ook voor de 

CLB’s een impact. We vertalen ze hieronder naar advies voor de CLB’s: 

2.1. Maximaal telewerk 
De Nationale Veiligheidsraad roept op om: 

 Maximaal telewerk te organiseren voor alle medewerkers 

 Verplaatsingen tot het absolute minimum worden beperkt 

Update: Corona voor CLB  
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https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-richtlijnen-voor-clbs
https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV_procedures.aspx
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-richtlijnen-voor-scholen-en-clbs
https://pro.g-o.be/crisis-op-school/corona/veelgestelde-vragen?fbclid=IwAR0xLB5Wn72ySdrmrBQz7exfDIzCNj0wClsGbRT7Nw_WeU5malq4_mMikMc
https://pro.g-o.be/crisis-op-school/corona/veelgestelde-vragen?fbclid=IwAR0xLB5Wn72ySdrmrBQz7exfDIzCNj0wClsGbRT7Nw_WeU5malq4_mMikMc
https://www.vaph.be/maatregelen-corona-professionelen
https://www.opgroeien.be/coronavirus-dienstverlening-jeugdhulp-en-kind-en-gezin-blijft-gegarandeerd
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Op basis van bovenstaand advies, adviseren we jullie om alle medewerkers maximaal te laten thuiswerken 

en de CLB-gebouwen te sluiten.  

Opgelet: het CLB blijft bereikbaar (en dus operationeel). We beperken enkel de fysieke bereikbaarheid tot 

een minimum. Hou hier rekening mee in je communicatie (zie ook verder).  

2.2. Aandacht voor kwetsbare leerlingen 
In tijden van sociale isolatie is het belangrijk dat we oog blijven hebben voor de meest kwetsbare leerlingen . 

Moeilijke of verontrustende thuissituaties komen nog meer onder druk te staan. Ook leerlingen met psycho-

sociale hulpvragen kunnen veel minder snel terecht bij de hulpverlening.  

We willen oproep om maximaal aandacht te blijven hebben voor die leerlingen . Hou contact met de 

leerlingen die reeds in beeld zijn bij het CLB.  Op regelmatige tijdstippen een berichtje of een ‘hoe gaat het?’ 

kan veel betekenen.  

Nieuwe vragen kunnen onthaald worden via telefoon, e-mail of CLBch@t.  

 Er komt geen opnamestop voor residentiële voorzieningen minderjarigen (VAPH) – men verwacht 

zeker opnames ten gevolge van gerechtelijke beslissingen en opnames van kinderen en jongeren in 

bijzonder onveilige situaties. 

 De werking van het OCJ, SDJ en intersectorale toegangspoort blijft gegarandeerd. Alle kinderen, 

jongeren en gezinnen kunnen rekenen op de nodige ondersteuning.  

o Cliëntcontacten, overlegmomenten, permanentie … blijven maximaal gewaarborgd en we 

zetten in op alternatieven (Skype, telefoon …) waar mogelijk.  

o Essentiële huisbezoeken blijven doorgaan. Niet-essentiële huisbezoeken worden vervangen 

door alternatieven.  

o Wel beschermen we risicogroepen – uit zorg voor hen – in beide richtingen. Er zijn dus geen 

rechtstreekse cliëntcontacten meer als een minderjarige, of een persoon die bij hem 

inwoont, behoort tot een risicogroep en ook een personeelslid die behoort tot een 

risicogroep heeft geen directe cliëntcontacten meer. 

 

2.3. Kunnen gesprekken nog doorgaan?  
We bevelen aan om alle niet-dringende gesprekken uit te stellen. We vinden het echter belangrijk dat 

dringende gesprekken nog steeds kunnen doorgaan. Hierbij verwijzen we naar de richtlijnen zoals die door 

de overheid worden verspreid:  

 Gesprekken met leerlingen en ouders in het CLB kunnen doorgaan, als de leerling en de ouders niet 

ziek zijn. Het CLB maakt de afweging of het gesprek kan doorgaan of niet. 

 Het CLB houdt bij de gesprekken rekening met de bestaande richtlijnen rond hygiëne, afstand, 

ventilatie, etc., vastgelegd door gezondheidexperts van de federale overheid. 

We trekken deze lijn verder door: het CLB maakt ook de inschatting waar het gesprek kan doorgaan. Dit kan 

bijvoorbeeld in de lokalen van het CLB, de school (indien open), ... De CLB-directeur neemt hierin de (eind-) 

beslissingen.  

De bovenstaande redenering geldt ook voor gesprekken met/op de school.  

CLB-intern overleg gaat door via online en digitale kanalen (zie verder enkele tips).  

https://www.jeugdhulp.be/actua/nieuwsberichten/nieuwe-richtlijnen-voor-voorzieningen-en-diensten-jeugdhulp
https://www.jeugdhulp.be/actua/nieuwsberichten/nieuwe-richtlijnen-voor-voorzieningen-en-diensten-jeugdhulp
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-criteria-nieuwe-richtlijnen
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-criteria-nieuwe-richtlijnen
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2.4. Wat met huisbezoeken? 
Voor huisbezoeken volgen we het advies zoals hierboven. Maak als CLB (-directeur) de afweging: gaat het 

over een dringend gesprek, en waar kan dat dan het beste doorgaan?  

 

2.5. CLBch@t 
CLBch@t zal vanaf volgende week de bereikbaarheid verhogen en de uren verruimen: in een eerste fase 

opent CLBch@t van maandag t.e.m. donderdag vanaf 14 uur (tot 21 uur). We evalueren dit en breiden (indien 

daar vraag naar is) ook uit naar de voormiddag. 

Aan alle CLB’s waar chatters aan de slag zijn, willen we vragen om hen maximaal te laten deelnemen aan het 

onthaal via CLBch@t. Er zal een oproep komen naar extra bezetting om de uitgebreide uren te bemannen.  

 

2.6. En verder… 
Zoals eerder gecommuniceerd, worden alle vaccinaties, CLB-consulten (incl. kleuterconsulten) uitgesteld tot 

na de Paasvakantie.  

 

3. Communicatie over bereikbaarheid CLB 

We willen jullie vragen om bij de communicatie duidelijk te maken dat het CLB bereikbaar en operationeel 

blijft. Het CLB blijft eigenlijk gewoon ‘open’, alleen gaan de fysieke deuren gesloten.  

Hieronder een communicatie die je kan gebruiken. Pas dit gerust aan naar de context van jouw CLB. 

Het CLB (naar leerlingen/ouders: jouw CLB) blijft bereikbaar!  

 We sluiten onze gebouwen.  

 We blijven bereikbaar!  

o Bel ons: op het nummer xxx 

o Mail ons: via xxx 

o Chat met ons  

o Neem een kijkje op Onderwijskiezer voor alle informatie over studiekeuze en beroepen  

Denk zeker aan de volgende communicatie: 

 Hang een duidelijke boodschap aan de deur in alle vestigingen dat het CLB fysiek niet open is, maar 

bereikbaar is via…  

 Vermeld op de website (bv met een nieuwsflash-bericht) 

 Bericht via Smartschool aan alle leerlingen/ouders  

 Verwittig de scholen op welke manier je bereikbaar blijft  

 Vergeet de AD niet te betrekken in het overleg  
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4. Bereikbaarheid POC 

Het POC en de POC-medewerkers blijven bereikbaar per telefoon en e-mail.  

Alle professionaliseringsinitiatieven die gepland waren voor de Paasvakantie, worden uitgesteld. De 

deelnemers werden hiervan op de hoogte gebracht.   

 

5. Alternatieven voor face-2-face overleg? 

5.1. Blended chatten 
Kan ingezet worden als communicatiekanaal met leerlingen en ouders.  

Nu de lessen opgeschort worden, is het niet evident om face to face contact te hebben met leerlingen en 

ouders in begeleiding. Meer dan ooit kan blended chatten een oplossing zijn, waarbij je als CLB-

medewerker op afspraak chat met leerlingen en/of ouders. 

Hoe kan je als CLB-medewerker toegang krijgen tot blended chatten? 

1. Raadpleeg de handleiding blended chatten. Dit kan op 2 manieren: 

a) Door het lezen van de PDF handleiding 

b) Door het bekijken van de ingesproken presentatie (ca 17 minuten) waarin blended chatten wordt 

toegelicht. 

2. Doe de online test (die hebben we toegevoegd met het oog op kwaliteitszorg) 

3. Vraag je persoonlijke logingegevens aan. 

4. Zo snel mogelijk wordt je link bevestigd door het coördinatieteam. Er wordt manueel gecheckt of 

jouw mailadres effectief een CLB-mailadres is, waarna je een mail ontvangt met je logingegevens. 

Waar vind je de handleiding, de test en de link om de logingegevens aan te vragen? 

 Ga hiervoor naar deze website: https://chat.clbchat.be/blendedchat/new/handleiding.php  

Heb je vragen? Mail naar tom.billiet@clbonline.be 

 

5.2. Centrumintern overleg 

 Skype for Business (kan je groepsgesprekken mee organiseren, documenten delen en samen 

bewerken, presentaties geven, …), betalend, stopt in 2021 en wordt vervangen door Teams  

 Microsoft Teams (online samen werken aan documenten, chatten, omgeving opzetten, 

videogesprekken), betalend 

 Google Hangouts (berichten sturen, bellen en videogesprekken voeren).  

 Zoom (videoconferenties, webinars, chat), gratis basisversie  

 

5.3. Voor scholen 
De PBD GO! ontwikkelde de website digitaliseer je les!. Een site vol ondersteunende materialen die helpen 

de les te digitaliseren. 

https://chat.clbchat.be/blendedchat/new/handleiding.php
mailto:tom.billiet@clbonline.be
https://www.skype.com/nl/business/
https://products.office.com/nl-be/microsoft-teams/group-chat-software
https://hangouts.google.com/?hl=nl
https://zoom.us/ent?zcid=2582
https://sites.google.com/view/digitaliseer-je-les/homepage
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Je vindt er onder meer een link om je eigen filmmateriaal aan te maken (bv een powerpointpresentatie 

screencasten).  

 

6. FAQ’s 

Moet de school nog communiceren naar leerlingen/ouders indien een leerling of leerkracht positief of 

getest? Wat in geval van een vermoedelijke besmetting?  

Sinds vorige week is het niet langer nodig om te communiceren naar leerlingen, ouders of schoolpersoneel. 

Men gaat er inmiddels van uit dat het virus overal verspreid werd. Dit geldt zowel voor bevestigde positieve 

gevallen als voor vermoedelijke besmettingen.  

Wat blijft wel gelden?  

 De hygiënische voorschriften 

 De regel: “wie ziek is, blijft thuis”  

 

Welke maatregelen gelden voor personeelsleden? Wie moet komen werken? Wie blijft thuis?  

Aanwezigheid van je personeel 

 De overheid doet een beroep op de burgerzin van alle personeelsleden. 

 Alle personeelsleden die gezond zijn en niet tot de risicogroep behoren, werken . Wat ze doen en 

hoe ze dat moeten doen (thuis of in het CLB), hierover maak je afspraken in het lokaal 

onderhandelingscomité met je personeel. 

 Hou ook voor je personeel rekening met hygiënische voorzorgsmaatregelen en criteria als afstand, 

ventilatie ... (bv. in de koffiekamer). 

 Personeelsleden die zich zorgen maken dat ze meer risico lopen op besmetting  omwille van 

gezondheidsredenen (zogenaamde risicogroepen), nemen contact op met de arts. 

 Personeelsleden die preventief niet komen werken, omdat ze behoren tot de risicogroep  

(bevestigd door de arts – brief of attest) of omdat ze samenleven met iemand van een risicogroep  

(bevestigd door de arts – brief of attest), kunnen beroep doen op overmacht (DO 046 heirkracht).  

Daar kan de school een attest voor vragen. Je moet dit niet doorgeven aan je werkstation. Vervanging 

voor dit personeelslid kan volgens de bestaande regels. 

 Personeelsleden die ziek zijn, blijven thuis en bezorgen een ziekteattest aan de school. Zowel de 

school als het personeelslid volgen de gebruikelijke procedures.  

 Ook profylactisch verlof is een mogelijkheid 

 

Op het CLB hebben we een voorraad handschoenen en mondmaskers die we nu niet gebruiken. Delen we 

deze beter uit aan voorzieningen die er meer gebruik van kunnen maken?  

Alle CLB-consulten en vaccinaties zijn uitgesteld tot na de paasvakantie.  

De voorraad mondmaskers en handschoenen kunnen dus verdeeld worden naar andere voorzieningen. 

Uiteraard heeft iedere voorziening op dit moment nood aan dit materiaal.  

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/profylactisch-verlof-bij-risico-op-besmetting
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Op dit moment is er een grote nood aan mondmaskers en (in mindere mate) handschoenen in onze 

internaten aan IPO’s, die vaak ook leerlingen opvangen met zware zorgnoden. We bevelen jullie warm aan 

om eerst met een IPO of internaat in de buurt contact op te nemen.  

 

Hoe communiceren met anderstaligen? 

Het Agentschap Zorg & Gezondheid ontwikkelde affiches in meerdere talen en vertaalde antwoorden op 

veelgestelde vragen. Je kan ze hieronder terugvinden:  

https://www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info 

 

7. Bijlage: Microsoft Teams  

7.1. Gratis webinar Aurelium 

Livesessie - Met Microsoft Teams samenwerken in tijden van corona 
 

Nu de eerste technische issues wellicht opgelost zijn en iedereen zich een klein beetje heeft aangepast aan deze 
nieuwe situatie, leek het ons het geschikte moment om te kijken hoe we jullie kunnen helpen om een tool zoals 
Microsoft Teams correct en vooral efficiënt te benutten. 
  
Daarom organiseren we donderdag (19 maart) een gratis, en uiteraard online, sessie via een Live event in 
Teams. 
  
Wil je graag wat tips & tricks over hoe je met Microsoft Teams aan de slag kan om vlot en efficiënt in contact te 
blijven met je thuiswerkende collega's? Of vraag je je af hoe je die teams meetings nu best opzet? En waar moet 
je zoal op letten om een Teams meeting efficiënt te laten verlopen? 
  
Allemaal vragen waar onze specialisten op gaan inzoomen. En we voorzien bovendien ruim de tijd om ook jullie 
vragen te beantwoorden! 

 

Zorg zelf dus gewoon voor een goeie tas koffie en log in, komende donderdag vanaf 13:45u. De sessie start om 
14:00u (zorg voor niet teveel afleiding en regel eventueel een hoofdtelefoon, als je niet alleen zit), dan bekijken 
we samen hoe we het beste kunnen maken van de situatie! 
  
Microsoft heeft trouwens beslist de trial versie van Teams (die alle noodzakelijk functionaliteiten bevat) gratis 
ter beschikking te stellen gedurende 6 maanden. Reden te meer dus om even te komen meekijken of om ons te 
contacteren om te kijken hoe we specifiek voor uw bedrijf dit kunnen opzetten! Contacteer ons gerust 
via corona@aurelium.be. 

 

 

7.2. Ondersteuning voor medewerkers in het gebruik van Teams  
Allerlei links naar korte filmpjes (wel in het Engels) om van je beginner in Teams een senior te maken!  

Voor Teams Beginners:  
 How to create Teams and channels (3 min)  
 Teams & Channels overview (1,5 min)  
 Create a post (50 sec)  

https://www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info
mailto:corona@aurelium.be
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finfo.aurelium.be%2Fe2t%2Fc%2F*W4tqRVB8XJnQ6W5PwMBk89Fqb90%2F*W2jwzMk5hwXNjW6CZq896kPg6c0%2F5%2Ff18dQhb0S64D7wzbK-VM3Xjp3fLv6fVQxxrM54kCs6N1pPxk39jMxQW6wYYY785V-W7W3JHf3T7YsDMCW3MVyfz4sSlxTW8NPCjH2fhjqvW8Bd2Qy8MhQ_hW8K4y9f8QRBVVVGkcP04w9PpyW6XlyhX3vNZ2hW3n_q3v2QQ3KXW1pvs-_4PxwdMW49NL1c1z9-WGMlTdjJk-X56W2Pfs6h25CzxsW5gq6p_3HRzmbW1hpBQ75BNHtBMTZDQkp_HrHW4NSrLc1Dq6YZVZn_NK7CSrKVW3TqZKF5fkL0dW2vB76z5Wh50gW240Ss635g11RW6z6q456dJdmRMFxCrCk52XdW5Twy5t388qz8W35l3W02KCSWpW7jZB8H3Byr6bW6csdpN2JMrC8W4SSbKg22NR-NVRZtHx35gKMmVjyC6H4M5QfhW2FxjN618hjnkN1CfspfnLP55W80RYky4LnFKxW45VTd95LxVDwW91Rn2t5rYx7KW5HCNT569FFpnVcH7T07CLlWpW5wXDR25gvBKzW7Gtmdg4Zx5K6W2W59gx2b6GMwW9dsmtM6hDVmxW97K80-4mh--8W5qsDsC7BLp-zW49dtmQ73HJ-LW2_zvPt7L31P8W5yGqMR7pzFj-W2YNjGR1Y6-LvW71C3N53hrg6mVjmFQQ602B1qW6SsHmq4r9srYW1cZRLN80MpkxN7_4mCrykg56W3kq3Z935qkt3W9khJzr4w7L6rW12VNl258ZDc4VzVjcy2BT3LSVxzJj56L1-w9W5qhQsH2XjG17W4wFY0d8qHT8rW2fFNPD8qLRFkW4xmDFM927JLGW6hQtp_8Fn87kW7pMQfx4kHgL8W7r3TB93cX01cW3ph1PW8Wg9TXW4hQxcR7JFB8QW2XCdkN4GvdhTW4F39GX9722f_W6qny7D70l8DrW6c8s8T1C4kf8W4FC8X54ndhLd102&data=02%7C01%7CLotte.Meulewaeter%40g-o.be%7C51eb8cbcb7b44d90ae7c08d7cab22f83%7C31de13895990487fab198890ff9a2685%7C0%7C0%7C637200738969765719&sdata=bn6jhtZ3Mdd9Wz2qrg1dhUn9g5pFVFaUWs5d6BI0698%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finfo.aurelium.be%2Fe2t%2Fc%2F*W4tqRVB8XJnQ6W5PwMBk89Fqb90%2F*W1mvY331kQ7WJW5Fd5_92DwWRF0%2F5%2Ff18dQhb0S4HN2MQydyW12-kcQ2_XC5vW67M0qT4MzGKyW5MM7k-6sY7MmW7J_g977K-FPgW3M2NkN3TyyB5W85Lm6120z8CXW4MQhvH15GKwDMSvTqsJQdlzW8p_zkZ5_1Hh2W9llbCL9fH7pJW1FN0Qp5jQm7gW3g-3zH7pKQSHW2JW8lN5VPMRbN6RmLP219nHYW4B4Cvp1tyRTdVqgR4Q5X8SrmW8qNy2s16xl4hW8kfPKs8yCxv9W6k-TG357mlnYW4p5X789bkM3XW33Xk9V5K5j3RW6t-RtK1VsLczW7qkJ712cXbh9W3fxKqC1t1SB4VJKpKt5p5KgJVZY6W-5gXTZMV9kRBQ7LsWHJW8WwCvx8rDcVcN76NLlCR1NqMN5BZ5Nvg3Rx5W13_B8h5PD56nW5SjXFC1xXBL_VW6k4N6kjGHRW8fYtbt4-xpSGN1CXDrmkKBDtW49WFDK36rtgzN3h6JqnBQmlJW7C3Vqz6PQFm0N1-ZRPFtMN53W4RJrH41Z84wSW2_1xYb7WJGHvW7NxP5s3Yxzk4W53861b15sVB0W6Wlyz53GH6MFW3Htxvr6YJfHzW381c0W5XxwtsW1-TqH28tWKhYW5z0zzV74NBHzVCtjWm1lZsksW76q39T4wTTx9W4Kdlp93JL8ZHW2M0FhM7HssZ1W2nNz5f2l4MkZW2jWcYW8DKqdvVKmtcy9bPd8yW6MRTsZ10f407N8W6YhzdYVJCW1zKKtW37QkGrW4DtbXm5nqv7_W3-r-kV8KlkVcW6n9Dd15TGnnmW5MQQ022WXXf5W6cG6RT6C_8T1W4mLdB92jcQzqW6C274L3yk9CrW4rKgLM5nt34DW7s71ys74p9R6W5h10ZR8hKC6SW3SHL4v4dNwV-W675zp13sJFgQW4j3MKj2bSMwcW8fDyKV6FWBThW4H1SbD83f0TTN19k9tS3tz1Yf8h7dYR03&data=02%7C01%7CLotte.Meulewaeter%40g-o.be%7C51eb8cbcb7b44d90ae7c08d7cab22f83%7C31de13895990487fab198890ff9a2685%7C0%7C0%7C637200738969765719&sdata=44LwP80mqA7p3z105znknvHYyCL93CTJhLHMVcAaDwU%3D&reserved=0
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 Save a post or message (48 sec)  
 Upload & share files (1 min) 
 Collaborate on a file (55 sec) 

Chat, calls & meetings: 
 Start chats and calls (2 min)  
 Create online meetings (2,5 min)  
 Create a meeting in a channel (1,15min)  
 Participate to a Teams meeting (1,5 min) 
 Participate to a meeting from the Teams app (40 sec) 

Content sharing: 
 Share the screen during a meeting (47 sec) 

 Share PowerPoint slides (39 sec) 
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