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 CLBch@t is gegroeid uit een aantal lokale chatinitiatieven
 September 2013: SCLB Antwerpen en VCLB Limburg starten met een 

chathulpverlening (enkel op woensdag)

 Januari 2014: ook VCLB West-Vlaanderen gaat op woensdag online 
met een chatdienst

 September 2014: integratie initiatieven VCLB Limburg en WVLA

 1 februari 2016: start proefperiode van het netoverstijgend CLBch@t
project, uitbreiding openingsuren 

 1 september 2016: definitieve start CLBch@t

 1 feb 2017: uitbreiding openingsuren tot 21u + permanentie 
vakantie

Het project: achtergrond



 CLBch@t = een netoverstijgend initiatief

Het project: achtergrond



 CLBch@t is een groeiend project

 Steeds aandacht voor verbetering en bijsturing

 Sinds 1 september ontvangen we een projectsubsidie van het 
Departement Onderwijs

 Volstaat voor aanwerving 2 FTE’s: inzet in coördinatieteam 

 Voltijdse coördinator

 40% medewerker kwaliteit en ontwikkeling 

 50% medewerker communicatie en ICT

 Doel: borgen van huidige werking, verdere uitbouw CLBch@t en 
verkennen/uitwerken verdere mogelijkheden online hulpverlening 
binnen CLB

Het project: achtergrond



 Openingsuren CLBch@t

 Maandag, dinsdag, donderdag: 

17u - 21u 

 Woensdag:

14u – 21 u 

 Chatmedewerkers

 Vanaf 1 sep. telt het project 120 CLB-medewerkers die chatten

 Afspraken verschillen per net

Het project: achtergrond



 Gezamenlijke coördinatie van het CLBch@t project

Vanaf 1 oktober: coördinatieteam

1 FT en 2 PT ( Tom, Ern, Stefan)

En 120 CLB-medewerkers ( Psycholoog, Pedagoog, Maatschappelijk 
werker, Arts, Verpleegkundige…)

Het project: achtergrond



In de periode 1/9/16 t.e.m. 31/8/17 …

 Vonden in totaal 3.136 chatgesprekken plaats

 Dit betekent gemiddeld 26 gesprekken per chatblok

 Een gesprek duurt gemiddeld 19 minuten

Op 22 maart ‘16, de dag van de aanslagen in Brussel, vonden er 
maar liefst 60 gesprekken plaats. De chatcapaciteit werd die 
avond en de rest van de week verdubbeld. 

Het project: enkele cijfers



Enkele opmerkelijke cijfers…

 Chat = anoniem, dus veel bezoekers geven hun leeftijd niet

 Van 1 bezoeker op 3 weten we de leeftijd niet

 Gemiddelde leeftijd is 14,25 jaar

 1 chatter op 10 is jonger dan 12 jaar

 We chatten niet alleen met leerlingen, maar ook met 
ouders/leerkrachten/buurvrouw/schooldirecteur…

 3 % van de oproepen komen van ouders

Het project: enkele cijfers



Met welke vraag komen de bezoekers naar de ch@t? Top 10

Het project: enkele cijfers

Onderwerp Aantal gesprekken

Studiekeuze, schoolloopbaan 400 (= 13 %)

Verliefdheid 293

Seksualiteit 268

Relatievaardigheid 267

Interactie binnen het gezin 266

(Cyber)pesten 236

Zelfmoordgedachten 164 (= 5 %)

Medisch onderzoek 144

Zelfverwonding 139

Depressie 112



Voorbeeld gespreksonderwerpen van een doorsnee chatavond:

 Liefde/verliefd zijn 

 Pesten (sinds de start: 626 gesprekken ivm dit thema!)

 Ik voel me niet goed in mijn vel 

 Wat is een examencommissie?

 Medisch onderzoek 

 Ik voel me onzeker op school

 Gezondheid 

 Ik heb schrik voor spuitjes

 Ik heb de eerste keer mijn regels

 Ouder met vraag over GON-begeleiding

 Ouder met vraag over verontrustende situatie

 Seks / misbruik / …

 Ik wil veranderen van studierichting

Het project: enkele cijfers



 Wat kan CLBch@t bieden?

 1 gesprek op 3: info en advies

 1 gesprek op 4: (emotionele) ondersteuning

 1 gesprek op 10: doorverwijzing naar het netwerk

 Er was in 16 gesprekken sprake van een crisissituatie 

 Bij 597 leerlingen (13,5 %): doorverwijzing naar het CLB

 Nepoproepen?

 Bij 4 % van de oproepen had de chatbeantwoorder het 
vermoeden dat het over een nepoproep ging

Het project: enkele cijfers



 Tevredenheid van de bezoeker

 De meerderheid vult geen score in (het venster wordt te snel 
gesloten, chatgesprek werd vroegtijdig beëindigd, men wil 
geen evaluatie invullen…)

 Indien wél een score toegekend:

 De helft geeft het gesprek 5 ***** (= maximum)

 87% geeft een score van 3 *** of meer!

Het project: enkele cijfers



 Leerlingen kunnen hun beoordeling (sterretjes) ook ‘met woorden’ 
toelichten

 Enkele van deze reacties:
• Ik vind het heel fijn dat je met iemand er kan over praten!
• Gaf me het gevoel dat ze je echt begrijpt, en snapt hoe je het probleem verder moet 

aanpakken
• Dankjewel voor je hulp!
• vriendelijke mensen met een luisterend oor
• je word heel goed geholpen
• de max deze job helpen kinderen goed
• ze is super behulpzaam
• Ik ben echt heel goed geholpen/geïnformeerd geweest, al een hele pak stress waar ik 

me zorgen om maakt is verdwenen :) heel erg bedankt!

Het project: enkele cijfers



 CLBch@t biedt geen begeleiding!

 Wat de chat wél biedt:

 Breed onthaal 

 Vraagverheldering

 Info & advies

 Doorverwijzing (zowel naar het CLB, als naar het netwerk)

 (Emotionele) ondersteuning

 Vaak volstaat een babbel voor de lln, de chat biedt een 
luisterend oor

De plaats van de chat binnen CLB 



Soms volstaat een babbel… 

 Danku, ik voel me vele beter!

 Dit helpt super

 Het deed deugd om te praten

 Dankjewel voor al de info, ik ben toch al wat stappen verder ☺

 Dankjewel je hebt me echt goed geholpen

Doel van de chat: de bezoeker een stap verder helpen

De plaats van de chat binnen CLB



Waarom een CLBch@t?

 Laagdrempelige toegang

 Mogelijkheid tot anonimiteit, de bezoeker stelt vragen die hij 
anders misschien niet durft te stellen

 CLB bereikbaar buiten de openingsuren

 Op maat van de lln: anno 2017 is dit niet meer weg te denken uit 
de leefwereld van kinderen en jongeren

 Brede instap

De plaats van de chat binnen CLB



Meer info:




