Hoe lang wordt je dossier
bewaard?
We bewaren je CLB-dossier tot tenminste tien
jaar na de datum van het laatst uitgevoerde
consult of vaccinatie. Daarna start de directeur
de procedure tot vernietiging, maar niet
vroeger dan het ogenblik waarop jij de leeftijd
van 25 jaar hebt bereikt (of 30 jaar in het
buitengewoon onderwijs).
Een aantal dossiers worden overgedragen aan
het Rijksarchief.

Je dossier
in het CLB

Je dossier
Elke stap in je begeleiding wordt genoteerd in een
«multidisciplinair dossier».
Jij hebt (onder bepaalde voorwaarden) recht op
toegang tot dit dossier. In deze folder vind je meer
informatie over welke deze rechten zijn en wanneer
ze gelden.

Wat staat er in je dossier?
In je dossier komt alles wat te maken heeft met de
begeleiding die we je bieden. Ondermeer volgende
gegevens komen aan bod:
•
•
•

wie ben je, waar woon je, hoe kunnen we je
bereiken, jouw gezin, …
conclusies en afspraken uit onze gesprekken
en resultaten van onderzoeken
gegevens aan ons bezorgd door andere
mensen die bij je begeleiding betrokken zijn,
een logopedisch verslag bijvoorbeeld

De CLB-medewerkers mogen in het dossier enkel
gegevens opnemen die van belang zijn voor de
begeleiding.
Je mag zelf gegevens laten toevoegen aan je
dossier.

Is ‘toegang’ tot het dossier
hetzelfde als ‘inzage’?
Neen, toegang betekent niet dat jij of een
andere rechthebbende zomaar «inzage»
hebben.

Het volledige CLB-dossier lezen, er een kopie van
krijgen of er naar kijken op een computerscherm,
heet «inzage» hebben en dat kan niet zomaar.
Waar heb je geen toegang toe?
Informatie…

 die bezorgd is door iemand anders die dat
vertrouwelijk wil houden

 die enkel over iemand anders gaat
 waarvan het op dit moment niet in je belang is
je daarover te informeren

 in documenten bestemd voor het gerecht
«
«Toegang» tot het dossier door jou of iemand anders
die daar recht toe heeft kan gebeuren op 3 manieren:
inzage
inzage, gedeeltelijke inzage of rapportage.
Afhankelijk van de aard van de gegevens wordt door
onze medewerkers b
bepaald op welke manier je
toegang krijgt tot informatie in je dossier.

Wie heeft er recht op toegang?
Als bekwame minderjarige (vermoeden vanaf 12 jaar)
oefen je zelf het recht op toegang uit. Dit gebeurt
altijd samen met een CLB
CLB-medewerker die je uitleg
kkan geven rond de inhoud van je dossier. Indien je dit
vraagt, moet de CLB
CLB-medewerker daar binnen de tien
werkdagen voor zorgen.
Voor gegevens over je gezondheid ligt het anders.
Rond deze specifieke informatie kan de arts of
verpleegkundige van het CLB je inlichten.
Indien je onbekwaam bent wordt jouw recht op
toegang in principe uitgeoefend door je ouders.

Iedereen die in je dossier vermeld wordt heeft
toegang tot gegevens die enkel op hem
betrekking hebben.

Wat gebeurt er met je dossier als je
overgaat
overgaat naar een school die niet
door ons CLB wordt begeleid?
Wanneer je overgaat naar een school die niet
door ons CLB wordt begeleid, is de directeur van
ons CLB verplicht het multidisciplinaire dossier
over te dragen aan het CLB dat jouw nieuwe
school begeleidt.
begelei
Jij kan je als bekwame minderjarige hier tegen
verzetten. Indien je niet bekwaam bent kunnen je
ouders zich verzetten tegen overdracht.
Dit moet schriftelijk gebeuren binnen de 10 dagen
nadat je op de hoogte werd gebracht van de
geplande overdracht (bvb
(b bij inschrijving in de
nieuwe school, schoolreglement).
Je kan je niet verzetten tegen overdracht uit je CLBCLB
dossier van volgende gegevens:






identificatiegegevens;
vaccinatiegegevens;
gegevens in het kader van de verplichte
begeleiding
van
leerlingen
met
leerplichtproblemen;
gegevens in het kader van de medische
onderzoeken.

