UITNODIGING voor de pers

Leerlingenbegeleiding in de toekomst

Schrijf online in: www.vclb-koepel.be/pers

10 jaar geleden ontstonden de huidige Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
uit de toenmalige PMS en MST. Dat is voor de Vrije-CLB-Koepel vzw hét moment
om eens stil te staan. Hoe doe we het? En vooral: waar gaan we in de toekomst
naartoe?
Tijdens een perslunch kijken we graag met u samen vooruit naar
leerlingenbegeleiding in de toekomst. Daarbij gaan we de pijnpunten niet uit de
weg. Integendeel… En nadien bespreken we alles in een academische zitting
waar we met onze stakeholders in debat gaan. Onverbloemd.

Vrijdag 25 juni  12u
1. VCLB Perslunch
12u-12u30 Leerlingenbegeleiding in de toekomst
12u30-13u: gelegenheid tot vragen, gesprek
Met lunch.
De Adellijke Belofte
Naamsestraat 60, 3000 Leuven


PERSLUNCH
Medisch onderzoek
We gaan in op de o zo fel besproken en door leerlingen heftig bekritiseerde medische
onderzoeken. We zien ze ook anders. Relevanter. Constructiever. Zinvoller.

Studiekeuzebegeleiding
“Studiekeuze” werd 10 jaar geleden een vakoverschrijdende eindterm. Toch laat VCLB niet
los. Op stap naar een bewuste en weldoordacht studie- en beroepskeuze, vandaag en in de
toekomst. Zodat jongeren er staan in de maatschappij van morgen.

Netoverschrijdende objectieve informatie
Krijgen leerlingen wel alle informatie over de richtingen die ze kunnen volgen? Komaf met
twijfels! Uiteraard krijgen leerlingen die. We staan er garant voor. En o ja, we brengen ze
samen met GO!

2. Academische zitting
13u30 onthaal
14u-15u30: referaat en debat
K.U.Leuven Promotie- en jubileumzaal
Naamsestraat 22, 3000 Leuven


Contact:
annelies.degraeve@vclb-koepel.be
02 240 07 67

ADHD, ASS, dyspraxie, dysfasie… STOP de etiketten!
Maak van de leerling weer gewoon een leerling. In heel Vlaanderen over alle netten heen: leerlingen zijn geen probleem, te zware focus op etiketten
wel.

Zorg op school en hulpverlening bij het CLB
Interne leerlingenbegeleiding bestaat, maar hoe die ingevuld moet worden is niet geregeld. VCLB wil haar rol opnemen en pleit voor een duidelijke
rolverdeling. Leerlingen moeten weten waarvoor ze bij wie terechtkunnen. Het spreekt vanzelf dat we dat dan zelf ook moeten weten.

Leerlingenbegeleiding en jeugdhulpverlening: hand in hand
Veel meer dan vroeger kloppen jongeren aan bij het CLB met vragen van psychosociale aard. Dat is logisch: het CLB is de grootste rechtstreeks
toegankelijke hulpverleningsorganisatie waar jongeren gratis met zulke vragen terechtkunnen. Het CLB is verondersteld door te verwijzen als
langdurige begeleiding nodig blijkt. En daar knelt een schoentje. De jeugdhulpverlening in Vlaanderen kampt vandaag met enorme wachtlijsten. Dat
zet de leerling dan in de kou.

ACADEMISCHE ZITTING EN PANELGESPREK MET DE STAKEHOLDERS
Professor Dr. Karine Verschueren – Schoolpsychologie K.U.Leuven
Op een academische zitting luisteren we eerst naar de inzichten uit wetenschappelijke hoek. Professor Dr. Karine Verschueren zal in haar referaat
onverbloemd de leerlingenbegeleiding en de rol van het CLB bespreken.

Panelgesprek
Tijdens een debat met vertegenwoordigers van al onze stakeholders gaan we in op leerlingenbegeleiding vandaag en in de toekomst. Hoe zien zij het?
Wat vinden de leerlingen? Wat vinden ouders? En onderwijs? Politici? Vakbond?
Het beloofd een pittig gesprek te worden onder leiding van Indra Dewitte (VRT).

Panelleden
Mieke Vanhecke (VSKO)
Ann Demeulemeester (ACW)
Kathleen Helsen (Vlaams parlement)

Jos Goffin (VCOV)
Timur Michelashvili (VSK)
Christine Tielemans (VCLB)

