
  

 

INTERESSANTE WEBSITES 
 

 

Algemene info 

 

www.vclb-koepel.be  

De Koepel van de Vrije CLB’s 

 

www.ond.vlaanderen.be/clb/  

De CLB site van het departement onderwijs 

 

www.ond.vlaanderen.be 

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 

 

www.schoolpsychologie-vvsp.be 

Vlaamse Vereniging voor Schoolpsychologie 
 

http://ond.vsko.be/portal/page?_pageid=1510,1&_dad=portal&_schema=P

ORTAL  

Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO) 

 

www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen    

Informatie over en aanvragen van de studietoelage 

 

www.vaph.be 

Vlaams Agentschap voor personen met een handicap 

 

www.welzijnsschakels.be  

Organiseren activiteiten die mensen in armoede samenbrengen, 

ondersteunen gezinnen en stimuleren cultuurparticipatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Deinze vzw 

Kattestraat 22  9800 Deinze 

Tel.: 09 381 06 80  Fax: 09 380 19 47 

E-mail: info@vclbdeinze.be   www.vclbdeinze.be 

 

http://www.vclb-koepel.be/
http://www.ond.vlaanderen.be/clb/
http://www.ond.vlaanderen.be/
http://www.schoolpsychologie-vvsp.be/
http://ond.vsko.be/portal/page?_pageid=1510,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://ond.vsko.be/portal/page?_pageid=1510,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen
http://www.vaph.be/
http://www.welzijnsschakels.be/
mailto:info@vclbdeinze.be
http://www.vclbdeinze.be/
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Juridische hulpverlening en bijstand 

 

www.rechtenverkenner.be  

Informatie over premies, kortingen, studietoelagen, … 
 

www.kinderrechten.be  

Internationaal verdrag over de rechten van het kind, vertaald op kinder- en 

jongerenmaat 

 

http://www.ond.vlaanderen.be/leerplicht/ 

Leerrecht - leerplicht 

 

 

Studiekeuze en opleidingsinitiatieven 

 

www.onderwijskiezer.be  

Objectieve, onafhankelijke en kwaliteitsvolle informatie over het gehele 

onderwijslandschap 

 

www.leertijd.be 

Voor jongeren vanaf 15 jaar: 4 dagen per week een vak leren bij een 

ondernemer, 1 dag per week les 

 

www.klaarvoorhogeronderwijs.be 

Informatieve website die u kan helpen bij de keuze voor hoger onderwijs. 

 

www.lerenenwerken-dbo.be  

Deeltijds Beroepssecundair onderwijs 

 

www.syntra.be 

Praktijkgerichte opleidingen in je buurt 

 

www.destapgent.be 

Wegwijs in alle mogelijkheden van volwasseneducatie 

 

www.basiseducatie.be 

Centrum voor basiseducatie biedt tweedekansonderwijs aan 

 

www.wordwatjewil.be 

Wegwijs in het onderwijslandschap voor volwassenen 

 

www.vdab.be 

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 

 

www.jobpol.be 

Opleidingen bij Politie 

 

www.mil.be 

Opleidingen bij Defensie 

http://www.rechtenverkenner.be/
http://www.kinderrechten.be/
http://www.ond.vlaanderen.be/leerplicht/
http://www.onderwijskiezer.be/
http://www.leertijd.be/
http://www.klaarvoorhogeronderwijs.be/
http://www.lerenenwerken-dbo.be/
http://www.syntra.be/
http://www.destapgent.be/
http://www.basiseducatie.be/
http://www.wordwatjewil.be/
http://www.vdab.be/
http://www.jobpol.be/
http://www.mil.be/


CLB Deinze               3 

 

 

Leren en studeren 

 

www.letop.be  

Website van vzw Die-’s-Lekti-kus over eerste hulp bij leerstoornissen en/of 

problemen bij het leren 

 

www.sprankel.be 

Vereniging van ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen 

 

 

www.dyspraxis.be  

Ouderwerkgroep van kinderen met coördinatie-ontwikkelingsstoornis DCD 

 

www.bekina.org 

Vereniging voor kinderen en adolescenten die hoogbegaafd zijn en/of 

uitzonderlijk getalenteerd en hun ouders, leerkrachten en opvoeders 

 

www.zitstil.be 

Centrum ZitStil geeft informatie, vorming, training, ondersteuning en 

onderneemt maatschappelijke actie voor alle personen die geconfronteerd 

worden met ADHD 
 

www.zoekbijles.be 

Verzameling van bijlesgevers 

 

www.auxilia-vlaanderen.be  

Onderwijshulp aan leerlingen die nergens anders terecht kunnen omwille van 

financiële, culturele of sociale redenen  

 

 

Opvoedingsondersteuning 

 

www.groeimee.be  

Opvoedinformatie in dossiers, filmpjes, vaak voorkomende vragen en 

antwoorden, …  

 

www.kindengezin.be 

Dienstverlening op gebied van preventieve gezinsondersteuning, 

kinderopvang en adoptie 

 

www.gezinsbond.be  

Dienstverlening, sociaal-cultureel werk, verenigingsleven en gezinspolitieke 

acties voor alle gezinnen in Vlaanderen en Brussel 

 

www.klasse.be/ouders  

Nieuwsbrief voor ouders over nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs, weetjes, 

opvoedingstips, … 

http://www.letop.be/
http://www.sprankel.be/
http://www.dyspraxis.be/
http://www.bekina.org/
http://www.zitstil.be/
http://www.zoekbijles.be/
http://www.auxilia-vlaanderen.be/
http://www.groeimee.be/
http://www.kindengezin.be/
http://www.gezinsbond.be/
http://www.klasse.be/ouders
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www.opvoedingspunt.be  

Gericht naar ouders met opvoedingsvragen uit de regio Deinze, De Pinte, 

Nazareth en Nevele. 

 

 

Vrije tijd 

 

www.pirlewiet.be  

Vakanties voor kinderen, jongeren en gezinnen die in armoede leven 

 

 

www.vakantieparticipatie.be  

Toeristisch aanbod voor mensen met een laag inkomen 

 

www.lejo.be  

Activiteiten voor jongeren 

 

http://deinze.rodekruis.be  

Rode Kruis vakanties voor kinderen die in armoede leven 

 

 

Anderstaligen 

 

www.hvnoostvlaanderen.be  

Huis Van Het Nederlands biedt cursus Nederlands voor anderstaligen (vanaf 

16 jaar) 

 

 

Kinderen en jongeren 

 

www.tele-onthaal.be  

Telefonische en online-hulp voor iedereen die nood heeft aan een helpend 

gesprek 

 

www.jac.be  

Het Jongeren Advies Centrum geeft informatie, advies en hulp aan jongeren 

van 12 tot 25 jaar 

  

www.sensoa.be  

Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid 

 

www.drugpunt.be 

Informatie, drugpreventie, advies en begeleiding bij beginnende 

drugproblemen  

 

www.yeti.be 

Maandblad voor leerlingen van het 5e en 6e leerjaar uitgegeven door Vlaams 

Ministerie van Onderwijs en Vorming 

http://www.opvoedingspunt.be/
http://www.pirlewiet.be/
http://www.vakantieparticipatie.be/
http://www.lejo.be/
http://deinze.rodekruis.be/
http://www.hvnoostvlaanderen.be/
http://www.tele-onthaal.be/
http://www.jac.be/
http://www.sensoa.be/
http://www.drugpunt.be/
http://www.yeti.be/
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www.maks.be 

Jongerenblad voor 14-19 jarigen uitgegeven door Vlaams Ministerie van 

Onderwijs en Vorming 

 

www.ontrackagain.be 

Website voor jonge suïcide pogers 

 

www.opnieuwverder.be 

Website voor ouders en scholen van jonge suïcide pogers 

http://www.maks.be/
http://www.ontrackagain.be/
http://www.opnieuwverder.be/

