
W E R K V E L D P R O F I E L

Bachelor Toegepaste Psychologie binnen een 

centrum voor 
leerlingENbegeleiding 

(clb)
WAt WAAr Wie Hoe

GERIchT OP VIER WERKInGsDOmEInEn: 

1. Psychosociaal functioneren (vragen m.b.t. depressie,
angst, pesten, …)
• begeleidende	gesprekken met leerlingen, ouders en leer-

krachten;
• diagnostiek van emotionele, gedrags- en opvoedingsproble-

men;
• coaching van leerkrachten i.v.m. de aanpak van leerlingen;
• kortdurende begeleidingsactiviteiten, individueel of in groep;
• schoolondersteunende taken (mDO’s, antipestbeleid, draai-

boek suïcide, …).

2. Onderwijsloopbaan
• informeren (bv. over studiemogelijkheden, beroepsuitwegen);
• keuzeprocesbegeleiding bij leerlingen en/of ouders;
• schoolinterne begeleiding om keuzeproces te optimaliseren;
• diagnostiek van leerlingkenmerken (aanleg, capaciteiten,

interesses).

3. leren en studeren
• gesprekken over dyslexie, studiemethode, Ass, …;
• diagnostisch onderzoek naar ontwikkelings-, leer- en studie-

problemen;
• ondersteunen van leerkrachten bij ontwikkelings-, leer- en

studieproblemen.

4. Preventieve gezondheidszorg
• ondersteunen	van	schoolprojecten rond preventieve ge-

zondheidszorg. 
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Dit teamlid werkt als psychopedagogisch werker (PPW) in 
een multidisciplinair team met een arts, verpleegkundige 
en een maatschappelijk werker, verbonden aan één of 
meerdere scholen. samen met psychologen en pedagogen 
maakt de psychologisch consulent volwaardig deel uit van 
de psychologische discipline.

Als ‘psychologisch consulent’1 kan je aan de slag in een 
multidisciplinair team in een centrum voor Leerlingbe-
geleiding. Elk cLB is verbonden aan scholen voor basis-
onderwijs, secundair onderwijs en/of buitengewoon 
onderwijs. 

1. voorheen Gegradueerde Assistent in de Psychologie of Bachelor in de 

Toegepaste Psychologie

De ‘psychologisch consulent’ neemt als PPW-er in een 
cLB taken op binnen de uitgebreide zorg voor leerlingen 
met	specifieke	noden. Deze situeren zich binnen de vier 
werkingsdomeinen van het cLB en dit op het niveau van 
de leerling, ouders, de leerkracht en de school. 

Troeven van de psychologisch consulent in een cLB:
•	 is	vertrouwd	met	de	Handelingsgerichte	Diagnostiek	of	

het handelingsgericht Werken;
•	bouwt	kennis	op	van	een	grote	verscheidenheid	aan	

zorgvragen van leerlingen en heeft inzicht in aanpak;
•	 is	een	meerwaarde	in	een	multidisciplinair	team	

omwille van de sterke diagnostische en begeleidende 
vaardigheden;

•	heeft	zich	methodieken	eigen	gemaakt	in	functie	van	
kortdurende hulpverleningstrajecten (bv. gespreks-
voering en coaching);

•	 is	direct	inzetbaar	dankzij	de	praktijkgerichte	
opleiding (bv. vertrouwdheid met psychodiagnostische 
instrumenten en observatiemethodieken);

•	werkt	evidence-based.

W I EW A A RW A T

centrum voor leerlingbegeleiding


