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7 soruda 
Öğrenci Rehberlik Merkezleri (CLB) 

 
1 CLB ne anlama gelmektedir? CLB, öğrenci rehberlik merkezleridir. Flemenk 
Bölgesi�nde bulunan her okul, böyle bir rehberlik merkeziyle birlikte çalõşma 
yapmaktadõr. Rehberlik merkezi bünyesi; doktor, bakõcõ, sosyal görevli, psikolog 
ve pedagoglarõn bulunduğu bir ekipten oluşmaktadõr. Çocuğunuzun okuldaki 
bilgi, beceri ve kabiliyetinin en iyi şekilde gelişmesini okul ve bu ekip birlikte 
sağlamaktadõrlar. 
 

2 Bende CLB�ye gelebilir miyim? Elbette gelebilirsiniz. Anne ve babalar, öğretmenler, çocuklar veya 
gençlerin bilgi alma, yardõm isteme ve rehberlik çalõşmalarõna katõlmak amacõyla buralara gelmeleri 
serbesttir. Bazõ CLB�ler bünyesinde çok kültürlü personel çalõştõrmaktadõrlar. Böylece, farklõ kültürlere 
sahip insanlarõn buralara gelmeleri kolaylaştõrõlmõştõr. 
 
3 Hangi problemlerim için CLB�ye baş vurabilirim?  

! Çocuğunuzun okuma, yazma, öğrenme zorluğu ve ders çalõşamama gibi problemleri olduğunda � 
! Meslek seçimi , okul seçimi, sertifika ve diploma gibi konularda sormak istediğiniz sorularõnõz 

olduğunda �  
! Yüksek stres, başarõlõ olamama, alay edilme, kavga etme, okuldan kaçma gibi çocuğunuzun 

okuluyla alakalõ davranõş bozuklukları olduğunda � 
! Aşõ olma, vücut gelişimi, uyuşturucu kullanõmõ, aşõrõ kilo gibi, çocuğunuzun sağlõğõyla ilgili bir 

takõm sorunlarõ olduğunda � 
 
4 CLB�nin hizmetlerinden nasõl yararlanabilirim? Şayet, sormak istediğiniz bir takõm sorularõnõz veya 
problemleriniz varsa, öncelikle bunlarõ çocuğunuzun okuluyla konuşmanõz en doğru yöntem olacaktõr. Size 
genelde okullarda (rehberlik) öğretmeni veya müdür yardõmcõ olacaktõr. CLB-görevlisi sorununuzu 
dinledikten sonra, sizinle birlikte çözüm yollarõna bakar. CLB tarafõndan bazen çocuğunuza ekstradan bazõ 
testler yaptõrõlõr. Sorunun ciddi olduğu bazõ durumlarda, sorunun çözümü için bir uzmana baş vurma 
ihtiyacõ doğabilir. İşte tüm bu sebeplerden dolayõ CLB�ler konusunun uzmanõ olan, Öğrenim problemleri 
Muayene Merkezi, Ruh Sağlõğõ Kurumu ve Rehabilitasyon Merkezleri gibi bir çok değişik kurumlar ve 
alanõnda uzman olan kişilerle sõkõ iş birliği içinde çalõşmaktadõr � 
 
5 Çocuğumu sağlõk muayenesinden geçmesi için CLB�ye götürmeye mecbur muyum? Evet, Felemenk 
Bölgesi�nde yaşayan tüm anaokulu ikinci sõnõf, beşinci sõnõf ve ortaöğretimin birinci ve üçüncü sõnõf 
öğrencilerinin CLB�lerde sağlõk taramasõndan geçmeleri zorunludur. Bu kanuni bir zorunluluktur. CLB-
doktorlarõ, çocuklarõ görme ve işitme testinden geçirip, boy ve ağõrlõk ölçülerini alõrlar. Ayrõca, diş ve vücut 
yapõlarõ incelenir ve çocuğun gelişiminin normal olup olmadõğõ kontrol edilir. Böylece olabilecek 
aksaklõklar önceden teşhis edilerek, daha fazla ilerlemesinin önüne geçilmiş olunur. Okul doktorunun 
çocuğunuzun sağlõğõyla ilgili bir problem teşhis veya tahmin etmişse, bu durumda daha detaylõ bir 
araştõrmanõn yapõlmasõ için, bir uzmana sevk edebilir. Doktor çocuğunuzun yapõlmasõ gerekli aşõlarõnõ takip 
eder. Çocuğunuzun muayenelerin CLB- doktorlarõ tarafõndan yapõlmasõnõ istemiyorsanõz, sağlõk 
taramalarõnõ ve aşõlarõnõ ev doktorunuza yaptõrabilirsiniz. Ev doktorunuzda aynõ testleri yapmasõ gerekir. Ev 
doktorunuz, çõkan sonuçlarõ CLB- doktorlarõna bildirmek zorundadõr. 
 
6 CLB�nin yaptõğõ hizmetlerin parasõnõ ödemem gerekiyor mu? Hayõr, CLB�nin çocuğunuzla ilgili 
yaptõğõ tüm hizmetler parasõzdõr.  
 
7 CLB�leri nerede bulabilirim?  

- CLB- görevlilerinin isimleri ve adresleri okullarõn katologlarõnda mutlaka yazõlõdõr.  
- Genelde CLB-görevlileri belli gün ve saatlerde okullarda da muayene düzenlemektedirler.  
- Bir CLB-merkezine ziyaret ediniz. Buralar okullarõn açõk olduğu her gün açõktõr. Ayrõca, okullarõn 

tatil olduğu bazõ günlerde, buralarda görevliler bulunmaktadõr. 
 

 

Bu yazõ, �15 soruda CLB�nin anlatõmõ� adlõ broşürün kõsa bir özetidir. Broşür herkesin anlayabileceği kolaylõkta bir 
Hollandaca ile hazõrlanmõştõr. Belki broşürün Hollandaca metnini de bu broşür yardõmõyla okumaya çalõşõrsõnõz. Eğitim ve 
öğretim sadece okulda olan bir durum değildir.. Hollandaca öğrenmek ister misiniz?  Size en yakõn yeri bulabilmeniz için 
buradan www.huizenvanhetnederlands.be veya çocuğunuzun okuduğu okuldan bilgi alabilirsiniz. 


