VCLB Weimeersen vzw
Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding
Zuiderlaan 42
8790 WAREGEM

tel.: 056 60 23 93
info@vclbweimeersen.be
www.vclbweimeersen.be

nieuwe regelgeving
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
of General Data Protection Regulation (GDPR)

Informatie inzake het verwerken en uitwisselen van uw persoonsgegevens
Het CLB houdt voor elke leerling een leerlingendossier bij. In dit dossier worden persoonsgegevens
bijgehouden en de gegevens betreffende de CLB-interventies. Het dossier bevat o.m. medische
gegevens, sociale en psychologische gegevens, verslaggeving. De CLB-medewerkers springen uiterst
zorgvuldig om met deze privacygevoelige gegevens.
Bij de verwerking van deze gegevens houden de CLB-medewerkers zich aan de toepasselijke
regelgeving inzake de leerlingenbegeleiding en de regelgeving inzake de privacy. Binnen het centrum
werden hiervoor de nodige maatregelen genomen.
Bij het uitwisselen van leerlingengegevens zijn de CLB-medewerkers gebonden door het
beroepsgeheim. Zij wisselen enkel relevante gegevens uit met de school en met externe hulpverleners
in het kader van een onderzoek of begeleiding.
Wanneer leerlingen van school veranderen is het CLB verplicht het dossier over te dragen naar het CLB
dat de nieuwe school begeleidt. De ouders of de +12-jarige leerling kunnen zich verzetten tegen deze
overdracht van het dossier, behalve voor wat betreft de identificatiegegevens, gezondheidsgegevens
en de gegevens inzake leerplichtbegeleiding.
Ouders of +12-jarige leerlingen hebben inzagerecht in hun dossier. Een verzoek hiertoe kan ingediend
worden bij de CLB-directie.
Het CLB houdt het dossier bij tot ten minste 10 jaar na het laatste consult of de laatste vaccinatie.
Daarna wordt het vernietigd. Uitzondering: voor leerlingen buitengewoon onderwijs wordt het dossier
bewaard tot deze de leeftijd van 30 jaar bereikt hebben.

Wenst u hierover meer informatie, neem dan contact met ons op via e-mail, telefonisch of kom eens
langs. Het centrum is geopend op:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

8u30 – 12u
8u30 – 12u
8u30 – 12u
8u30 – 12u
8u30 – 12u

13u30 – 18u
13u30 – 17u
13u30 – 17u
13u30 – 17u
13u30 – 16u

