
 

 

 
STAGE LOPEN IN VRIJ CLB MEETJESLAND 

 

Regelmatig mogen wij een aantal toekomstige collega’s verwelkomen in ons centrum voor leerlingen-

begeleiding. Weet je niet of je met jouw diploma terecht kan in ons CLB ? Klik dan bij 

http://www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/ op bekwaamheidsbewijzen.  

 

Wat is een centrum voor leerlingenbegeleiding? Wat is eigen aan CLB-begeleiding? 

Zie folder en PowerPointpresentatie op onze website. 

 

Op welke domeinen is een CLB actief? 

 leren en studeren  

 schoolloopbaanbegeleiding  

 preventieve gezondheidszorg  

 psychosociaal functioneren  

Zie folder en PowerPointpresentatie op onze website. 

 

 

Wie zijn wij ? 

40 CLB-medewerkers van Vrij CLB Meetjesland helpen mee aan de leerlingbegeleiding van 12.500 kinderen en 

jongeren in het Meetjesland verspreid over 38 basisscholen (zeven scholengemeenschappen) en 9 secundaire 

scholen (één scholengemeenschap) in het Meetjesland: 

 in het basisonderwijs: kleuters en lagere schoolkinderen in het gewoon onderwijs, lagere schoolkinderen in 

het buitengewoon onderwijs; 

 in het secundair onderwijs: adolescenten in het gewoon secundair onderwijs. 

 

Wat is eigen aan de CLB-werking in Vrij CLB Meetjesland? 

We profileren ons als autonoom CLB met een specifieke missie voor het Meetjesland: 

 een breed en geïntegreerd CLB dat samen met zijn scholen en andere netwerkpartners een effectieve 

bijdrage levert aan de samenlevingsopbouw in het Meetjesland; 

 een breed CLB dat de zorg voor de opgroeiende kinderen en jongeren in hun gezin en scholen 

laagdrempelig maakt en houdt in het Meetjesland; 

http://www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/


 het CLB kiest met haar schaalgrootte voor een slagkrachtige en dynamische ontwikkeling; 

 het CLB ambieert een centrale en bepalende positie in het onderwijslandschap en in het netwerk van de 

welzijnsorganisaties in het Meetjesland. 

 

Het doel van de stage: leren werken in een centrum voor leerlingenbegeleiding 

In functie van uw basisopleiding kunnen we in overleg specifieke accenten leggen in uw stage.  

Wij denken hierbij aan volgende doelen: 

 specifiek voor psychologen en pedagogen: psychodiagnostisch onderzoek bij schoolgaande kinderen en 

adolescenten;  

 specifiek voor artsen en verpleegkundigen: preventief onderzoek naar de gezondheid bij schoolgaande 

kinderen en adolescenten;  

 informeren van en kortdurende begeleiding van kinderen, adolescenten, ouders; 

 verantwoordelijkheid opnemen voor een “totaal” traject: aanmelding, vraagverheldering, teambespreking, 

en verdere aanpak. Bv. intake, diagnostisch onderzoek, doorverwijzing, begeleiding i.s.m. ouders en 

school; 

 leren in een CLB-team of schoolteam een rol als CLB-medewerker op te nemen; 

 schoolondersteuning en projectwerking: afstemming leerlingenzorg van de school en door het CLB, 

medewerking aan preventie, informeren over specifieke onderwerpen, enz.; 

 centrumtaken in een CLB leren opnemen: administratieve taken, onthaal, uitwerken van projecten (zie link 

“projecten” op website) , enz.; 

 … 

Voorwaarden kandidaat-stagiairs voor VCLB Meetjesland 

 U woont bij voorkeur in het Meetjesland. Gent en Brugge lukt ook; 

 U beschikt over eigen vervoer (gezien de uitgestrektheid van ons gebied); 

 U houdt van zelfstandig werken en flexibel inspelen op vragen; 

 U kan inhoudelijk en praktisch een meerwaarde bieden aan ons centrum; 

 U stelt zich schriftelijk kandidaat: waarom wenst u stage te lopen in een CLB? Waarom Vrij CLB 

Meetjesland? In het BaO of het SO? Beschrijf ook kort uw visie op de stagedoelen en hoe u de realisatie 

ervan ziet. Voeg aan uw kandidatuur zeker een CV toe; 

 We organiseren eerst een sollicitatiegesprek; indien we het samen zien zitten, wordt u aanvaard. 

 

Gegevens van de instelling voor stagebegeleiding 

 Naam: Vrij CLB Meetjesland 

 Adres: Visstraat 14, 9900 Eeklo (Oost-Vlaanderen) 

 Telefoon: 09/376.70.50 

 Mail: info@vclbmeetjesland.be   

mailto:info@vclbmeetjesland.be

