De Koepelvereniging van
de Vrije Centra voor Leerlingenbegeleiding
Met raad en daad voor de centra
De Vrije-CLB-Koepel vzw (VCLB vzw) verenigt alle vrije centra voor
leerlingenbegeleiding en hun besturen. Net zoals in de centra berusten alle
activiteiten op dezelfde ultieme drijfveer: elke leerling de beste kansen bieden
voor de toekomst.
De taak van de koepel is de centra versterken, met raad en daad de centra
verenigen, ondersteunen en hun belangen verdedigen. Zodat de centra er staan
voor de leerling. Ze houdt de vinger aan de pols in het vakgebied en bij
belangengroepen. VCLB vzw staat in voor continue ontplooiing van VCLB’ers en
hun vakgebied. Ze doet dat door wetenschappelijke inzichten op te volgen, te
informeren en nascholing te organiseren.
Bezoek de website! www.vclb-koepel.be

Materialen: de VCLB Service
De VCLB Service cvba biedt publicaties, materialen, diensten en infrastructuur die nuttig zijn voor leerlingenbegeleiding
in de ruime zin. Ze richt zich in de eerste plaats tot centra voor leerlingenbegeleiding en onderwijs, maar ook naar
andere organisaties, ouders en leerlingen. Zo geeft de VCLB-Service bijvoorbeeld de “Op Stap”-reeks uit,
begeleidingsmateriaal bij studiekeuzebegeleiding en ”Caleidoscoop”, het vaktijdschrift over leerlingenbegeleiding.
Ontdek dat en nog veel meer op de website: www.vclb-service.be .

Samen informatie verstrekken voor de leerling: Onderwijskiezer
Onderwijskiezer.be van de centra voor leerlingenbegeleiding is op nog
geen 2 jaar uitgegroeid tot de referentie op vlak van studie-informatie.
Onderwijskiezer biedt informatie over alle studierichtingen in Vlaanderen,
alle scholen, hogescholen en universiteiten, over alle niveaus en alle
onderwijsvormen en -types, met beschrijvingen, toelatingsvoorwaarden en vervolgmogelijkheden. Alle internaten,
MPI's en CLB's zijn opgenomen, net als alle infomomenten van alle instellingen. Er zijn voor verschillende niveaus
belangstellingstesten online beschikbaar en de jongere kan zo het onderwijslandschap zelfstandig verkennen. Er zijn ook
instrumenten aan boord voor het meten van de studiehouding en –methode.
En de site blijft uitbreiden. Elke maand komen er nieuwigheden bij en stijgen de bezoekerscijfers. Zeker de moeite!
Onderwijskiezer is een initiatief van de Vrije-CLB-Koepel (VCLB) en de centra voor leerlingenbegeleiding van het GO!
met de medewerking van de CLB’s van het Provinciaal Onderwijs (POV) en het Onderwijs voor Steden en Gemeenten
(OVSG). Met de steun van de Vlaamse overheid.

