
Waarover het gaat
CLBch@t & blended hulpverlening in de 
CLB-sector
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veerkrachtige 
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Sessie ‘interventies 

om emotionele 

problemen 

(vroegtijdig) op te 

sporen’.



1. CLBch@t



CLBch@t: Wat?

netoverstijgend 

initiatief

anoniem chatonthaal 170 à 180 professionele 

chatmedewerkers 

(multidisciplinair)

gericht op leerlingen 

én hun ouders



CLBch@t werkt 

drempelverlagend 
➢ Vroegdetectie

signalen

➢ Hoe: 

➢ leerlingen & 

ouders een stap 

vooruit helpen

➢ Tijdig verwijzen 

waar nodig

CLBch@t: Waarom & hoe?



Openingsuren CLBch@t

• Tijdens de schooldagen:
• ma, di, do: 17-21u 

• wo: 14–21u

• Tijdens de schoolvakanties (behalve tijdens 
de decretale sluitingsdagen): 
• ma-di-wo-do: 14-21u



▪CLBch@t is gegroeid uit een aantal lokale 
chatinitiatieven (2013-2014): SCLB 
Antwerpen , VCLB Limburg, VCLB West-
Vlaanderen chatten op woensdagen

▪ 1 september 2016: na proefperiode volgt 
definitieve start CLBch@t

▪ 2017-2018: projectsubsidie toegekend

Achtergrond van CLBch@t



2021-
2022:



Het project in cijfers
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Hoe vonden leerlingen & ouders de 
weg naar CLBch@t in 2021-2022?
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chatthema’s…



Top 10 chatthema’s per doelgroep



Resultaat van de chatgesprekken



Nepoproepen – onlosmakelijk 
verbonden met anonieme chathulp



Ondersteuning 
van 
chatmedewerkers



SIT-Tool – de chatsoftware



De plaats van CLBch@t in het netwerk

▪CLBch@t = 1 van vele chataanbieders in Vlaanderen

▪OHUP = netwerkvorming 
• Gezamenlijke afspraken

• Afstemming chathulp op elkaar

• Uitwisselen van ideeën

• …



Uitdagingen voor CLBch@t:

• Weerstanden leerlingen 
verwijzing -> fysieke 
hulpverlening

• Drempel fysiek gesprek bij 
CLB verlagen

• Financiën / 
projectsubsidiëring



Vragen over CLBch@t?



2. Blended hulpverlening



Blended hulpverlening =?

We spreken over blended hulpverlening 
wanneer face-to-face gesprekken worden 
afgewisseld met de inzet van onlinehulp. 

Online tools gericht op:

▪online communicatie

▪ inhoudelijke meerwaarde



Onlinehulp is niet meer weg te 
denken

2021: 99% van 
de gezinnen 
met kinderen 
heeft internet-

aansluiting

2022: kinderen 
krijgen 

gemiddeld op 
6 jaar en 3 

maanden hun 
eerste tablet

2022: kinderen 
krijgen 

gemiddeld op 
8 jaar en 4 

maanden hun 
eerste 

smartphone

2022: 99,7% 
van de 

jongeren uit 
het secundair 
onderwijs bezit 

een 
smartphone



Waarom blended hulpverlening en 
niet enkel louter online zelfhulp?

ONDERZOEK 2019: 60+ apps met 10.000 of meer 

installaties gericht op angst, depressie of 

emotioneel welzijn -> gebruik nagegaan.

CONCLUSIE: Zeer weinig cliënten houden deze 

online zelfhulp vol zonder ondersteuning.

-> BELANG BLENDED 

HULPVERLENING!!!



Blended hulpverlening heeft 
belangrijke voordelen
Vanuit cliëntperspectief Vanuit perspectief CLB

Leerlingen en ouders zijn meer en meer 

vertrouwd met online communicatie & tools

Hulpverlening kan nog kwalitatiever worden 

door integratie van onlinehulp

Het is minder opvallend (niet uit klas gehaald 

worden, kan van thuis uit…)

Hulpverlening van het CLB wordt 

toegankelijker gemaakt

Gevoelens online verwoorden lukt soms beter 

dan face-to-face

Sommige online tools/toepassingen verlagen 

de werkdruk, bv door de verplaatsingstijd van 

medewerkers te beperken

Werkt drempelverlagend – sluit aan bij actuele communicatievormen

Het is efficiënter (keuze tijdstip, kan ook ‘s avonds, snellere opvolging,… -> flexibiliteit)



Implementatie van blended 
hulpverlening in de CLB-sector

Focusgroepen en 
gesprekken met 

experts, jongeren, CLB-
medewerkers, 

directies,…

Ontwikkeling en 
bijsturing van een visie 

op Blended 
hulpverlening in CLB

Verkenning van online 
tools 

Selectie van online 
tools op basis van 6 

kwaliteitscriteria

Vorming voor CLB-
medewerkers en voor 

directies & 
middenkader

E-learnings (bv i.f.v. 
blended chatten)

Lerende netwerken 
met aanspreekpunten 

implementatie 
blended hulpverlening

Chat-met-je-CLB: een 
chatbox pér CLB



Online tools die actief gepromoot worden
Tool CLB

begeleidingsdomein(en)

Onderwijsniveaus /

leeftijdsbereik

M-Path 2.0 PGZ, PSF, L&S, OLB BaO, SO

Pak-aan PGZ, PSF Ouders van lln 8-14j

Onderwijskiezer PSF, L&S, OLB BaO, SO

Noknok PSF, PGZ SO / 12-16 jaar

Conflicthelden PSF SO / 13-18+

Tools van de zelfmoordlijn PSF SO (en 18+)

Geluksdriehoek PSF, PGZ SO / 16+

MoodSpace PSF, PGZ, L&S SO / 16+

Blended chatten PGZ, PSF, L&S, OLB BaO, SO

Beeldbellen PGZ, PSF, L&S, OLB BaO, SO

8 inhoudelijke 

tools

2 communicatie-

tools



Samenwerking met partners uit het 
hoger onderwijs
▪ KU Leuven – m-Path

▪ Ugent: Pak-Aan programmma voor ouders

▪ Samenwerking ifv sociale kaart onlinehulp met onlinehulp-
apps.be. 
• Favorietenpagina voor leerlingen met het oog op zelfhulp
• Favorietenpagina voor CLB-medewerkers (blended hulpverlening)

▪ SIHO: MoodSpace – uitrol 3 programma’s voor alle leerlingen 
SO = voorzien:
• LifeCraft (goed omgaan met je tijd & energie)
• Gezonde levensstijl
• Stress & Angst

https://www.onlinehulp-apps.be/favorieten/clb-zelfhulp-leerlingen
https://www.onlinehulp-apps.be/favorieten/clb


Juni 2022: bevraging implementatie blended 
hulpverlening in de CLB-sector (n=856)



Conclusies bevraging implementatie 
blended hulpverlening juni 2022
▪ Kennis van online tools evolueert goed

▪ Tevredenheid over online tools zit goed

▪Gebruik van online tools in de praktijk: Nog werk aan de 
winkel!

Via lerende netwerken stimuleren en inspireren we 

de aanspreekpunten blended hulpverlening om 

blended HV uit te rollen, intervisies te organiseren, 

enz.



Uitdagingen blended hulpverlening:

• Omgaan met weerstanden 
bij CLB-medewerkers

• Nog meer CLB-medewerkers 
mee krijgen in de visie van 
blended hulpverlening.

• Hoge werkdruk CLB-
medewerkers – minder ruimte 
voor begeleidingswerk en 
dus voor blended HV



Vragen over blended hulpverlening?



3. Tot slot: Het CLB online platform

• Brug leerling – ouder – school 
– CLB

• Leer-ID

• Porfolio

• Laagdrempelig afspraak 
maken

• Informatie 

• Online tools

• Meer info? Blog: 
https://clbonlineblog.wixsite.
com/clbonline

https://clbonlineblog.wixsite.com/clbonline
https://clbonlineblog.wixsite.com/clbonline


Vragen?
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