INFOFICHE: HET MULTIDISCIPLINAIR
LEERLINGENDOSSIER (MDT)
INZAGERECHT
Vanaf 12 jaar heeft een ‘bekwame minderjarige’1 het recht om het multidisciplinair
leerlingendossier in te kijken. De ouders of de voogd hebben enkel inzagerecht mits
toestemming van de ‘bekwame minderjarige’.
Voor ‘onbekwame’ leerlingen of leerlingen jonger dan 12 jaar mogen de ouders of de voogd,
enkel in het belang van het kind én niet in strijd met het beroepsgeheim, het dossier
inkijken.
Wie inzage heeft in het dossier heeft recht op volgende informatie:







het bestaan van het dossier;
de gegevens over de leerling;
de reden waarom het CLB deze gegevens bijhoudt;
wat gebeurt met deze gegevens;
gezondheidsgegevens indien de arts daarvoor toestemming geeft;
uitzonderingen:
o informatie, bezorgd in vertrouwen;
o informatie over iemand anders, tenzij de leerling ermee samenwoont;
o informatie die de leerling zou kunnen schaden;
o informatie uit documenten bestemd voor het gerecht.

AANPASSINGEN IN HET DOSSIER
De leerling kan zijn gegevens laten verbeteren en aanvullen en kan vragen niet-relevante
informatie te verwijderen uit het dossier of deze er niet in op te nemen. Hiervoor is een
ernstige reden nodig. De resultaten van de medische onderzoeken en de
leerplichtbegeleiding zijn verplicht te verwerken door het CLB.
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Een 12-jarige is een ‘bekwame minderjarige’ als deze kan inschatten wat al dan niet goed voor
hem/haar is. Indien dit niet zo is dan zal een hulpverlener dit moeten aantonen (als zijnde
‘onbekwame minderjarige’). Het is niet zo dat de leerling voor alles en blijvend ‘onbekwaam’ kan
zijn.
Leerlingen jonger dan 12 jaar mogen, als ze dat willen, aantonen dat ze zelf kunnen beslissen zoals
een ‘bekwame minderjarige’.
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OVERDRACHT VAN HET DOSSIER
Bij de overstap naar een andere school wordt het dossier overgedragen naar het aan deze
school verbonden CLB.
Verzet is mogelijk, uitgezonderd voor verplichte gegevens zoals:





identificatiegegevens;
vaccinaties;
gegevens over de leerplicht;
resultaten van medische onderzoeken en de verdere opvolging hiervan.

Verzet dient2 schriftelijk en aangetekend binnen de 10 dagen te gebeuren aan het CLB,
verbonden aan de vroegere school, na de inschrijving in de nieuwe school.

BEWARING VAN HET DOSSIER
Het is wettelijk voorzien dat het CLB het leerlingendossier zal bijhouden:



tot 10 jaar na de laatste medische tussenkomst;
minstens tot de leerling 25 jaar is (voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs
tot de leeftijd van 30 jaar).

Nadien zal het dossier worden vernietigd.
Op aanvraag kunnen dossiergegevens naar een andere dienst of hulpverleningsinstantie
overgemaakt worden, mits toestemming van de leerling. Hiervoor is een procedure voorzien.
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Voor leerlingen jonger dan 12 jaar door de persoon die de ouderlijke macht uitoefent
Voor leerlingen vanaf 12 jaar door de leerling zelf.
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