
 

Van zeven naar vijf keer ‘op medisch onderzoek’… 

Door een nieuw decreet van de Vlaamse Regering zullen leerlingen in de toekomst tijdens hun schoolloopbaan 

nog vijf in plaats van zeven keer onderzocht worden door de jeugdverpleegkundige en/of jeugdarts van het 

Centrum voor Leerlingbegeleiding. De vier huidige vaccinatiemomenten blijven gewoon bestaan. 

In het kader van de preventieve gezondheidszorg zijn scholen, ouders en leerlingen -ook zij die thuisonderwijs 

krijgen- wettelijke verplicht om mee te werken aan de systematische contactmomenten én aan alle 

maatregelen om overdracht van besmettelijke ziekten te voorkomen. De medische onderzoeken plannen we 

bij voorkeur klasgroepgebonden binnen een bepaald leerjaar. Leerlingen met een aangepaste schoolloopbaan 

of binnen buitengewoon onderwijs krijgen een strikt leeftijdsgebonden aanbod. 

Dit schooljaar wordt een overgangsjaar met vier verplichte contactmomenten naast een aangepast 

vrijblijvend aanbod voor specifieke doelgroepen. Dit is nodig én sterk aanbevolen zodat we voor elke 

individuele leerling een goede opvolging van groei en ontwikkeling in de tijd kunnen verzekeren. 

Dé grootste verandering is het belang dat we hechten aan de aanwezigheid van ouders tijdens het eerste 

contactmoment van hun 3-jarige kleuter met het CLB. Op dat ogenblik nemen we de voorschoolse rol van Kind 

en Gezin over en willen we graag uitgebreid kennismaken. We rekenen op de medewerking van de school om 

de aanwezigheid van ouders bij het onderzoek te promoten. 

Sommige onderzoeken en vaccinatiemomenten organiseren we op school, andere plannen we in de eigen 

daartoe uitgeruste lokalen van het CLB. De data waarop contactmomenten en vaccinaties doorgaan bepalen 

we in overleg met de school. 

Op de volgende bladzijde vinden jullie een samenvattend overzicht van de contact- en vaccinatiemomenten 

met en door het CLB. Voor vragen richten jullie zich bij voorkeur tot de verpleegkundige verbonden aan de 

eigen school. 

We zullen alle scholen binnenkort contacteren voor concrete afspraken en willen alvast iedereen bedanken 

voor een aangename samenwerking. 

Met vriendelijke groeten, 

 

Het voltallige M-team van artsen en verpleegkundigen van VCLB Waas en Dender. 
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