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GO! CLB Oudenaarde-Geraardsbergen is op zoek naar een arts, die kan starten op 1 september 
2020. Tewerkstellingstijd tot 18u (2.5 dagen per week) in vestiging Zottegem (Wurmendries 44). 

Contract voor 1 schooljaar (1 september t.e.m. 31 augustus) met grote kans op verlenging.  

 

Doel van de functie 

De arts in het CLB zet zijn/haar medische expertise in de preventieve jeugdgezondheidszorg in voor 
de begeleiding van leerlingen ten behoeve van een optimale participatie op school en in de 
maatschappij. De arts doet dit door het bewaken, beschermen en bevorderen van de totale 
ontwikkeling van de leerlingen en het verhogen van hun welbevinden. Vanuit een holistische 
benadering heeft de arts consequent aandacht voor de leerling en zijn leefomgeving. De arts werkt 
preventief en draagt zorg voor leerlingen bij wie gezondheidsproblemen het schoolse en 
maatschappelijk functioneren bemoeilijkt wordt. 

Als CLB-arts maak je deel uit van het medisch team (verpleegkundige en arts) dat instaat voor de 
systematische contacten (medisch onderzoek) en de vaccinaties.  

Daarnaast werk je samen met het multidisciplinair team (arts, paramedisch werker, psycho-
pedagogisch consulent/werker en maatschappelijk werker). Samen met je teamleden sta je als 
trajecter in voor de begeleiding van de leerlingen binnen onze scholen in de regio Geraardsbergen. 
Je hebt ook een belangrijke taak in de doorverwijzing naar externe hulpverlening.  

Resultaatgebieden 

Tijdige detectie van problemen van groei en ontwikkeling 

De arts draagt bij tot het bewaken en beschermen van de groei en ontwikkeling teneinde het groei en 
ontwikkelingsproces te bevorderen, maximaal ontwikkelingsproblemen te voorkomen of de impact 
ervan op het functioneren op school tijdig in kaart te brengen, te verminderen of te compenseren. 
De arts neemt taken op binnen de systematische contacten voor zover het handelingen betreft die 
noodzakelijk zijn volgens de standaarden jeugdgezondheidszorg en door een arts moeten worden 
uitgevoerd (conform KB 78). De arts staat in voor de nazorg na de systematische contacten voor 
zover dit specifieke medische expertise vereist en/of beschreven is als vervolgbeleid in de 
standaarden JGZ. 

Beschermen tegen infectieziekten 

De arts bepaalt op basis van de Vlaamse vaccinatiekorf en de wetenschappelijke richtlijnen welke 
leerlingen in aanmerking komen voor het aanbod van vaccinatie door het CLB teneinde kinderen en 
jongeren te beschermen tegen infectieziekten. 

De arts bepaalt de profylactische maatregelen die een school moet treffen teneinde de verspreiding 
van bepaalde infectieziekten te voorkomen. 

 

 

Vacature CLB Arts 
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     Bijdragen tot de handelingsgerichte diagnostiek 

De arts draagt bij tot de multidisciplinaire diagnostiek teneinde de onderwijs-, ondersteunings- en 
opvoedingsnoden in kaart te brengen en de passende hulp te kunnen bieden ten behoeve van een 
optimale maatschappelijke participatie. 

    Begeleiden  

De arts begeleidt de leerling en/of ouders teneinde hen te motiveren, te sensibiliseren of hen te 
versterken in hun besluitvormingsproces. 

Informatieverstrekking 

De arts informeert over de gezondheidszorg- en welzijnsstructuren teneinde leerlingen en hun ouders 
te versterken in het besluitvormingsproces en zelfzorg. 

Netwerking  

De arts initieert en onderhoudt een samenwerking met partners in de gezondheidszorg teneinde een 
zinvol partnerschap uit te bouwen ten behoeve van de individuele en populatiegerichte 
leerlingenbegeleiding.  

 

Taken 

Universeel aanbod: 

 De arts voert bij alle kinderen van het eerste leerjaar of de 6-jarigen een oogstandonderzoek 

(covertest) uit. 

 De arts onderzoekt alle leerlingen van het 3e jaar Secundair Onderwijs of de leeftijdscategorie 

14 jarigen en bespreekt eventuele zorgwekkende signalen.  

 De arts bepaalt de maatregelen die de school dient te nemen m.b.t. de beperking van de 

verspreiding van infectieziekten. 

Bijkomend aanbod: 

 De arts analyseert en beslist of een leerling met een positieve risico-analyse voor een 

vaccinatie, al dan niet gevaccineerd mag worden door het CLB. 

 De arts voert de otoscopie uit bij een selectie van kinderen van het eerste leerjaar waarbij een 

resultaat ‘Fail’ werd genoteerd bij de audiometrie. 

 De arts biedt bij leerlingen die op basis van de procedure gewicht geselecteerd zijn door de 

verpleegkundige, een vervolgcontact aan voor gewicht met de bedoeling om de nood aan zorg 

met de leerling/ouder te bespreken. 

 De arts beoordeelt, na triage van de groeicurves door de verpleegkundige volgens de 

procedure gestalte & groei, een selectie van de groeicurves. Indien nodig, biedt de arts een 

vervolgcontact aan om de nood aan zorg met de leerling/ouder te bespreken. 

 De arts bestudeert het dossier van de leerlingen met een verslag en verkent het therapeutisch 

netwerk rond het kind en de mate waarin kind en ouders compliant zijn aan de 

controleonderzoeken.  

Individueel aanbod: 

 De arts maakt in het kader van (vermoeden van) kindermishandeling een vaststelling. 
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 De arts heeft een bijdrage in de strategie- en integratiefase van de HGD-trajecten voor 

volgende thema’s: ontwikkelings- en gedragsproblemen, schoolverzuim, 

mentale/psychiatrische problemen, lichamelijk gezondheidsprobleem, chronisch ziek kind 

 De arts draagt in de onderzoeksfase van HGD-trajecten bij voor oa. : aanvragen van een 

multidisciplinair onderzoek door revalidatiecentrum, bij ziekte en/of medicatiegebruik 

informeren bij de behandelende arts(en), de arts kan samen met leerling/ouders en 

behandelende arts nagaan of de leerling met een chronische ziekte de gepaste zorg krijgt, 

klinisch onderzoek 

 Samen met het team draagt de arts bij tot het toelichten van het (gemotiveerd) verslag aan 

ouders, ondersteuningsteam en school BuO. Op die manier is de arts mee betrokken 

(adviesfase HGD-traject) om de noden van de leerling en aanbevelingen te duiden. 

Overige taken: 

 De arts analyseert en interpreteert data met betrekking tot gezondheid gegenereerd uit de 

werking van het CLB.  

 De arts levert advies aan binnen het medisch domein ter ondersteuning van een 

stimulerende, veilige en gezonde school. 

 De arts bouwt een netwerk op met bv huisartsen, tandartsen, NKO-artsen, 

kinderartsen, COS, ziekenhuizen, CAR,… 

 

Competenties 

 Inleven : Alert zijn op gevoelens en behoeften van anderen en daar adequaat op reageren. 

 Samenwerken : Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, 
ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is. 

 Verantwoordelijkheid nemen : Handelen in overeenstemming met de belangen, waarden 
en normen van de organisatie. 

 Communiceren : Informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk overbrengen. 

 Analyseren : Een probleem duiden in zijn verbanden en op een efficiënte wijze op zoek 
gaan naar aanvullende relevante informatie.  

 Er wordt van alle CLB-medewerkers verwacht deze gedragscompetentie tot op het 1e niveau 
te beheersen. 

 Resultaatsgerichtheid : Concrete en gerichte acties ondernemen om doelstellingen te 
behalen of te overstijgen. 

 Plannen en organiseren : Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de nodige 
acties, tijd en middelen aangeven om deze op een efficiënte wijze te kunnen bereiken. 

 Kwaliteitsvol : Werkt nauwkeurig, stipt, deskundig, kritisch, evaluerend en resultaatsgericht  

 Bezit basiscomputervaardigheden (Word, gebruik mailsysteem en internet) 
 

Diplomavereisten 

Huisarts of basisarts  

Een bijkomend ManaMA diploma  jeugdgezondheidszorg is een meerwaarde.  

 

Interesse? 

Neem contact op met de directeur (nils.strumane@clboudenaarde.be). 

mailto:nils.strumane@clboudenaarde.be

