CLB’s (h)erkennen werkdruk crisisteams, kinderen en jongeren blijven eens te
meer in de kou staan!
Gisteren vernamen we via de pers dat het crisismeldpunt in de provincie Antwerpen
gedurende een week de deuren sluit wegens hoge werkdruk. De CLB’s van de officiële
centra1 van de provincie Antwerpen vrezen dat hierdoor leerlingen in de kou blijven staan.
Als eerste opvangnet voor leerlingen met dringende problemen betekent dit dat CLB’s zelf
naar oplossingen zullen moeten zoeken. Dit terwijl het decreet op de integrale jeugdhulp ons
steeds gegarandeerd heeft dat er geen problemen zouden zijn bij de opvang van leerlingen
met acute nood aan ondersteuning of zorg.
Hierbij moet benadrukt worden dat de nakende besparingen die in het vooruitzicht worden
gesteld, de CLB’s in een situatie brengen waarbij ze hun rol bij de ondersteuning van
minderjarigen in crisis niet kunnen opnemen.
Bijgevolg hebben wij begrip voor de actie van het crisisteam in Antwerpen. Ook wij ervaren
een steeds groeiende werkdruk en een complexer wordende problematieken. Het
aanmelden bij het crisisteam is pas een laatste maatregel in een traject dat met de leerling
wordt gelopen, waarbij eerst nagegaan wordt of er geen minder ingrijpende alternatieven
voorhanden
zijn.
Wij moeten echter vast stellen dat wij worden geconfronteerd met steeds meer leerlingen
waarvoor geen alternatieven beschikbaar zijn en bijgevolg moeten doorgestuurd worden
naar crisishulp. Dit bewijst nogmaals dat de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp, inclusief
de CLB’s, versterkt moet worden om te voorkomen dat jongeren moeten worden
doorverwezen naar meer ingrijpende hulp zoals crisisopvang.
Wij roepen de verantwoordelijke ministers (Welzijn en Onderwijs) op om de nodige
maatregelen te nemen zodat leerlingen met problemen de juiste opvang kunnen krijgen
binnen het onderwijs- en jeugdhulplandschap.
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Dit zijn de CLB’s van het Gemeenschapsonderwijs (GO!), het Provinciaal Onderwijs (POV) en het Stedelijk CLB
Antwerpen.

