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INLEIDING
Dit verslag is het resultaat van de opvolgingsdoorlichting van uw instelling1 door de
onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap. Het decreet betreffende de kwaliteit
van onderwijs van 8 mei 2009 geeft haar de opdracht hiertoe.
Als een instelling bij een doorlichting een beperkt gunstig advies kreeg, volgt na de
periode, vermeld in het advies, een opvolgingsdoorlichting. Tijdens een
opvolgingsdoorlichting gaat de onderwijsinspectie na of de bij de voorgaande doorlichting
vastgestelde tekortkomingen voldoende werden geremedieerd.
Het referentiekader dat de onderwijsinspectie gebruikt bij een (opvolgings)doorlichting is
opgebouwd rond de componenten context, input, proces en output:
 context: de omgevingskenmerken en de kenmerken van administratieve, materiële,
bestuurlijke en juridische aard die de instelling karakteriseren
 input: kenmerken van het personeel en van de leerlingen of cursisten van de instelling
 proces: initiatieven die een instelling neemt om output te realiseren, rekening houdend
met haar context en input
 output: de resultaten die de instelling met haar leerlingen of cursisten bereikt.
Meer info over het CIPO-referentiekader vindt u op www.onderwijsinspectie.be.
Tijdens het opvolgingsbezoek verzamelt het inspectieteam bijkomende informatie via
observaties, gesprekken en analyse van documenten.
De opvolgingsdoorlichting resulteert in een opvolgingsverslag dat bestaat uit een
concluderend gedeelte en een advies.
Het concluderende gedeelte omvat de conclusies van de opvolging.
Het opvolgingsverslag eindigt met een advies dat betrekking heeft op alle of op
afzonderlijke structuuronderdelen van de instelling. De onderwijsinspectie kan twee
adviezen uitbrengen:
 een gunstig advies: het inspectieteam adviseert gunstig over de verdere erkenning van
de instelling of van structuuronderdelen
 een ongunstig advies: het inspectieteam adviseert om de procedure tot intrekking van
de erkenning van de instelling of van structuuronderdelen op te starten.
Bij een ongunstig advies beoordeelt de onderwijsinspectie bovendien of de instelling de
vastgestelde tekorten zelfstandig kan wegwerken.
Binnen een termijn van dertig kalenderdagen na ontvangst van het definitieve verslag
informeert de directeur van de instelling leerlingen, ouders en/of cursisten over de
mogelijkheid tot inzage. De directeur van het centrum voor leerlingenbegeleiding
informeert de centrumraad.
Binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst moet de directeur van de instelling het
verslag volledig bespreken tijdens een personeelsvergadering. Het bestuur van de
instelling of zijn gemandateerde tekent het verslag voor gezien. Het bestuur stuurt het
binnen dertig kalenderdagen na ontvangst terug naar de onderwijsinspectie en maakt
eventueel melding van zijn opmerkingen.
De instelling mag het verslag niet gebruiken voor publicitaire doeleinden.

1

Instelling: onderwijsinstelling of CLB (Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs, artikel 2, 11°).
Onderwijsinstelling: een pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt en waaraan een uniek
instellingsnummer toegekend is (Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs, artikel 2, 13°).
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Meer informatie?
www.onderwijsinspectie.be en www.doorlichtingsverslagen.be

4

114991 - Vrij CLB Leuven te Leuven

1.

HISTORIEK

Het vorige doorlichtingsbezoek vond plaats van 04/10/2010 tot 08/10/2010 en werd
afgesloten met een beperkt gunstig advies. Vanaf 01/09/2011 moet de instelling kunnen
aantonen dat de tekorten die aan de basis lagen van dit advies, in voldoende mate
werden geremedieerd. Dit verslag beschrijft in welke mate de instelling daarin is geslaagd.

2.

TE REMEDIEREN TEKORTEN

x
Infrastructuur
Infrastructuur: taken kwaliteitsvol uitvoeren en privacy garanderen

omwille van
x

3.

ZIJN DE TEKORTEN GEREMEDIEERD?

3.1

Infrastructuur: taken kwaliteitsvol uitvoeren en privacy garanderen

Voldoet

Vastgestelde tekorten:
 De medische circuits in de hoofdzetel alsook het medisch circuit in de vestigingsplaats

te Heverlee en te Kortenberg voldoen niet aan de regelgeving (Besluit van de Vlaamse
regering betreffende de inrichting en de uitrusting van de infrastructuur voor de
uitvoering van medische consulten door de centra voor leerlingenbegeleiding dd
14.11.2008).
De visuele en auditieve privacy voor de leerlingen is onvoldoende gegarandeerd.
 Indien de infrastructuur gedeeld wordt met andere organisaties (bvb in Kortenberg)
dient het centrum erover te waken dat de beschikbare ruimte en tijd voldoende moeten
zijn om de centrumeigen taken en opdrachten prioritair en kwaliteitsvol te kunnen
uitvoeren.
 Een aantal leerlingen van de school voor buitengewoon onderwijs Ter Bank (OV1 type
2) krijgen een medisch consult op school. De lokalen die momenteel gebruikt worden
voldoen niet aan de regelgeving teneinde een kwaliteitsvol onderzoek te kunnen
uitvoeren. Bijgevolg kunnen de bijzondere consulten er niet langer doorgaan.
 Het is aangewezen ook volgende aandachtspunten in acht te nemen:
o een temperatuurmeting voorzien in de gang, het lokaal van de verpleegkundige
en het lokaal van de arts om de voorgeschreven temperatuur te garanderen
zowel in het CLB als op de school
o visuele privacy voor de leerlingen voorzien en benutten in het dokterslokaal en
het biometrielokaal. (scherm of paravan)
o deontologisch verantwoord handelen: o.a. transparant communiceren met
ouders over het assisteren door therapeut of begeleider bij bijzondere
consulten.
o Schriftelijke afspraken met de scholen omtrent de gebruikte infrastructuur en
werkwijze op basis van onderstaand BVR en onder de eindverantwoordelijkheid
van de coördinerend arts strekt tot aanbeveling.
Inbreuken tegen de regelgeving
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 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inrichting en de uitrusting van de

infrastructuur voor de uitvoering van medische consulten door de centra voor
leerlingenbegeleiding dd 14.11.2008.
Tijdens de opvolgingsdoorlichting is gebleken dat de tekorten voldoende geremedieerd
werden.
 In de volgende locaties werden de nodige aanpassingen uitgevoerd waardoor de
auditieve en visuele privacy gegarandeerd worden conform de regelgeving:
 Hoofdzetel Leuven
 Vestiging Kortenberg
 Vestiging Heverlee
 In de school voor buitengewoon onderwijs Ter Bank worden er voor de consulten nu
andere lokalen gebruikt waardoor ook hier de visuele en auditieve privacy
gerespecteerd worden. Met de school werden afspraken gemaakt m.b.t. de
communicatie met ouders over de aanwezigheid van een therapeut of begeleider bij
sommige consulten.
 Temperatuurmeting is voorzien in alle lokalen waar consulten doorgaan.

4.

ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het
advies voor erkenning van de tekorten zoals vermeld in punt 2 van dit verslag
GUNSTIG

5.

REGELING VOOR HET VERVOLG

Nihil
Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Regine Vandervee
Datum van verzending aan de directie en het bestuur van de instelling:
Voor kennisname
Het bestuur of zijn gemandateerde

Naam:
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