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Les 1 – Inleiding en historiek 

1. Werkvelden in beweging 
5 werkvelden 

1. Opvang, begeleiding en ondersteuning voor personen met een beperking 

2. Preventie en hulpverlening i/h kader v.d. bijzondere jeugdzorg/jongerenwelzijn/jeugdhulp 

3. Buitengewoon, geïntegreerd en inclusief onderwijs 

4. Observatie, opvang en behandeling binnen de geestelijke gezondheidszorg 

5. Integrale jeugdhulp 

 

− Eerste vier kokers zijn de klassieke kokers 

− Verkokering 

− Zeer moeilijk om hulp te krijgen vanuit een andere koker 

− Ook zeer moeilijk om iemand i.d. juiste koker te steken 

− Oplossing: integrale jeugdhulp  

− Geen aparte sector! 

− Ontwikkeld door de overheid om de typische kokers beter op elkaar af te stemmen 

− 2016: ontstaan van zesde sector 

− Erkenning v.d. klinisch orthopedagoog als autonoom gezondheidsberoep 

 

Organisatie  

− Oprichting Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (1 april 2006) 

− Nieuwe Wet op de Jeugdbescherming (15 mei 2006) 

− Nieuwe reconversie i.d. GGZ (2011) 

− Implementatie Integrale Jeugdhulp (2014) 

− Nieuwe ‘potpourriwet’ internering (2017) 

− ‘Kind en Gezin’ en ‘Jongerenwelzijn’ smelten samen tot ‘Agentschap Opgroeien’ (2020) 

 

Dynamisch karakter, aanhoudende uitdagingen 

− Comités worden Ondersteuningscentra Jeugdzorg (maart 2014) 

− Uitrollen v.d. Integrale Jeugdhulp in Vlaanderen (2014) 

− Het M-decreet voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (2014-2015) > 

ondersteuningsnetwerken (2017) 

− Implementatie van artikel 107 i.d. GGZ (2016) 

− Klinisch orthopedagoog als GGZ-beroep (2016) 

− Persoonsvolgende financiering (januari 2017) 
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2. Organisatie van zorg in Vlaanderen 
Dit is een inleiding en beknopt overzicht. Al wat hier aangehaald wordt, zal in de volgende lessen 

duidelijker worden. 

 1. Hoe is zorg georganiseerd? 

 

 

− Residentieel 

− Opname met overnachting 

− Semi-residentieel 

− Dagopvang, nachtopvang, voor- of naschoolse opvang … 

− Ambulant 

− Hulpvrager gaat naar de hulpverlener 

− Pleegzorg, outreaching, bemoeizorg … 

− Hulpverlener gaat naar de hulpvrager 

− Case managment: persoon blijven opzoeken bij verslaving bv 

 

➔ Subsidiariteitsbeginsel 

− Zo kort, zo licht en zo vroeg mogelijke hulp 

− De minst ingrijpende hulp 
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Zorgverstrekkers in Vlaanderen 

Overheid (publieke 

sector) 

Privé-initiatief (vzw’s), 

non-profit 

Informele vs. formele zorg 

Openbaar Psychiatrisch 

Zorgcentrum  

− Geel 

− Rekem 

 

Gemeenschapsinstellingen 

− Mol 

− Ruiselede 

− Everberg 

 

OCJ en sociale diensten 

JRB 

Ontstaan vanuit caritas 

catholica 

 

Katholieken vs. 

vrijzinnigen 

Mantelzorg  

− Partners, kinderen, ouders en 

buren 

 

Vrijwilligerswerk 

− Ondersteuning van professionelen 

of zelf hulp verlenen 

− Belangrijke/onmisbare aanvulling 

op betaalde arbeidskrachten 

 

Zelfhulp- en belangengroepen  

− Aanvullende vorm van 

ondersteuning, naast professionele 

en informele ondersteuners 

− Belang van lotgenotencontact 

− Veel aandoeningen vereisen 

continue ondersteuning 

− Ontwikkelen zich spontaan 

− Aandacht voor 

ervaringsdeskundigheid 
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2. Zorg en ondersteuning voor personen met een handicap 

Het is een Vlaamse bevoegdheid door het Vlaams Agentschap voor Personen met een 

Handicap (VAPH). 

Opdrachten 

− Zorg en ondersteuning, geen tewerkstelling 

− Beschutte werkplaatsen vallen onder VDAB 

− Veranderd omwille van sociale inclusie 

− Iedereen op zoek naar werk kan terecht bij VDAB 

− Aanvraagprocedure  

− NRTH 

− Meerderjarigen 

− Van aanbodgestuurde zorg naar persoonsgebonden ondersteuning 

− O.a. PVF en PVB 

− Wachtlijsten wegwerken 

− Kwaliteitsdecreet (1997, 2011, 2017) 

− Elke voorziening moet kwaliteitsbeleid ontwikkelen en vastleggen i.e. 

kwaliteitshandboek opdat ze een erkenning kunnen krijgen 

− Zorgt voor een kwaliteitscontrole van alle organisaties en voorzieningen 

− Moeten verantwoording afleggen tegenover het VAPH 

− Doel  

− Verstrekken van verantwoorde hulp- en dienstverlening 

− Garant staan voor effectiviteit, efficiëntie en continuïteit v.d. 

aangeboden hulp 

− Erkenningsvoorwaarden 

− Verantwoorde hulp- en dienstverlening 

1. Gebruikersgerichtheid 

2. Maatschappelijke aanvaardbaarheid 

3. Doeltreffendheid 

4. Doelmatigheid 

5. Continuïteit 

− 2017: enkele aanpassingen n.a.v. invoering PVF 

 3. De bijzondere jeugdzorg 

− Intersectorale toegangspoort 

− OCJ en sociale diensten JRB 

− Voorzieningenbeleid 

− Private voorzieningen en projecten 

− Gemeenschapsinstellingen  
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4. Onderwijs voor leerlingen met een (functie)beperking 

− BKLO, BLO en BuSO 

− GON (tot 2017) 

− ION (tot 2017) 

− CLB 

− M-decreet (1 september 2015) 

− Ondersteuningsteams (2017) i.p.v. GON en ION 

− Basiszorg 

− Verhoogde zorg 

− Uitbreiding van zorg 

 5. De geestelijke gezondheidszorg 

− Vlaams niveau 

− Ambulante vs residentiële voorzieningen 

− Residentiële voorzieningen zijn federaal 

− Overlegplatforms GGZ 

− Reorganisatie v.d. GGZ 

− Artikel 107 binnen ziekenhuiswet (federaal) 

− Minder bedden zodat geld kan gebruikt worden voor mobiele 

outreaching 

− 5 basisfuncties 

− Versterken v.d. eerstelijn 

 6. Naar een ‘integrale jeugdhulp’ 

− Probleem  

− Verkokerd 

− Overlappingen/onvoldoende spreiding 

− Doorverwijzing bepaald door het bestaande aanbod i.p.v. door de eigenlijke 

vraag 

− Globale gegevens over zorgvraag ontbreken 

− Krachtlijnen 

− Er moet voldoende vroegtijdige hulp zijn 

− Het hulpaanbod moet vraaggericht zijn 

− De hulp moet zo licht mogelijk zijn, zo kort mogelijk en zo dicht mogelijk bij 

de cliënt 

− De hulp moet naadloos zijn. Er moet een goede samenwerking en 

doorverwijzing zijn 

− De hulp moet intersectoraal beter georganiseerd zijn 



 
6 

3. Historiek van de zorg 

 

Mensbeeld bepaalt definitie … 

    … definitie bepaald behandeling 

 1. Geschiedenis van de zorg voor 1900 

Klassieke oudheid 

− Segregatie 

− Uitschakelen 

− Verlaten 

− … 

 

Middeleeuwen 

− Vanaf 6de eeuw: gasthuizen (koosterordes) 

− Zieken, pelgrims en vondelingen 

− Vanaf 12de eeuw: godshuizen 

− Seculier initiatief  

− Daklozen, ouderen, armen 

− Werken van barmhartigheid 

− Kinderen niet onderscheiden van volwassenen 

 

Vroegmoderne tijd (15de – 18de eeuw) 

− Ontstaan van steden en meer complexe gemeenschappen 

− Beschermen v.d. maatschappij 

− Weeshuizen en oudeliedenhuizen 

− Bedelaars, armen, kreupelen 

− Botsen met stedelijke mentaliteit 

− Beteugeling van bedelarij in tuchthuizen/rasphuizen 

− Caritatieve aanpak van kloosterode verdrongen 
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Renaissance (15de – 16de eeuw) 

− Ontstaan van heropvoedingsgestichten 

− Dwangarbeid, discipline en strenge religieuze opvoeding zijn burgerlijke 

normen 

− Eten en onderdak maar geen medische noch pedagogische zorg 

 

Verlichting en industriële revolutie 

− Foucault: Le grand renfermement 

− Arbeidersproletariaat  

− Bedelarij en landloperij 

− Eind 18de eeuw: start revolutie in psychiatrie  

− Ontketening van krankzinnigen en geesteszieken 

 

19de eeuw in Vlaanderen 

− Wees- en vondelingenhuizen 

− Strenge discipline 

− Erbarmelijke leefomstandigheden 

− Collectivistisch, autoritair en repressief 

− Strikte dagindeling, strenge tucht en afzondering 

− Beroepsopleiding 

− Kannunik Triest 

− Hervormingsscholen 

− Van straffen naar heropvoeding 

− Tot 19de eeuw werden jeugdige delinquenten gestraft als volwassenen 

− 1849: start Ruiselede 

− Opvoeden tot nuttige burgers om armoede en bedelarij uit te roeien 

− Militair regime, godsdienstige opvoeding, onderwijs, beroepsopleiding en 

arbeid 

− Bescherming en verbetering  

 2. Eerste aanzetten vanaf 1900 

Vanaf de 20ste eeuw zijn er diverse stromingen. 

− Medische aanpak en passieve verzorging 

− Geen re-integratie mogelijk 

− Eugenetische beweging 

− Afwijkende mensen zijn waardeloos en gevaarlijk (Untermenschen) 

− Euthanasie en sterilisatie 

− ‘Nieuwe school’beweging 

− Totaalbenadering en aansluiten bij de leefwereld v/h kind 

− Cfr. Montessori, Jena-plan … 
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 3. WO II als keerpunt 

− Ontstaan v.d. verzorgingsstaat 

− Verbeteren van welzijn en gezondheid van alle burgers 

− Uitbouw voorzieningen 

− Redenen 

− Afschuw v.d. oorlog en erkentelijkheid t.o.v. slachtoffers 

− Nood aan wederopbouw v/h land 

− Nieuwe perspectieven 

− Kind in gevaar (wet jeugdbescherming 1965) 

− Pleegzorg 

− Reclassering minder-validen (voorloper VAPH) 

− Ontstaan v.d. orthopedagogiek (vanaf 1965) 

− Het buitengewoon onderwijs (1970) 

− Diensten voor GGZ (1975) 

 4. Recente geschiedenis 

− Vanaf jaren ’60 – ’70: afbouw residentiële zorg 

− Bowlby: attachment-theorie 

− Goffman: total instituitons 

− Systeemdenken: kind als symtoomdrager van gestoord gezinssysteem 

− Residentiële zorg pas nadat andere mogelijkheden zijn uitgeput 

− Financieel-economische motieven 

− Jaren ’80: ambulante en gemeenschapsgerichte voorzieningen 

− Normalisatie, participatie en integratie, emancipatie 

− Differentiatie en fragmentatie, gezinsgericht werken 

− Jaren ’90: beheersing v/h aanbod/coördinatie 

− Oprichting Vlaams Fonds voor Personen met Handicap 

− Gecoördineerde decreten BJB 

− Reconversie i.d. psychiatrie 

− Jaren ’00: kwaliteit en toegankelijkheid v/h aanbod  

− Kwaliteitsdecreet 

− Centrale registratie van zorgvragen (VAPH) 

− Integrale jeugdhulp 

− Jaren ‘10 

− Vermaatschappelijking v.d. zorg 

− Outreaching, case management en bemoeizorg 

− Perspectiefplan 2020 

− Zo veel mogelijk gewoon i.d. samenleving 

− Zo weinig mogelijk uitzonderlijk en afzonderlijk 

− Zorggarantie voor mensen met de grootste nood 

− Vraaggestuurd: PVF, PGB 
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Les 2 – Integrale jeugdhulp 

1. Situering 
In 1998 komt er vanuit de commissie welzijn een nota, namelijk de maatschappelijke beleidsnota 

jeugdzorg. Er zijn heel wat zaken die niet goed lopen. 

1. Verkokering 

− De werking van kinderen met gedragsproblemen lijkt los te staan v.d. werking v/h 

VAPH, CLB, GGZ … 

− De verschillende kokers draaien op zichzelf 

− Voor elk specifiek probleem moet je je tot een andere sector wenden 

2. Ondoorzichtig kluwen 

− Geen transparantie i/h systeem 

3. Restgroepen 

− Veel jongeren komen i/h systeem niet tot de juiste hulp 

4. Aanbodgestuurde hulp 

− Oorzaak ontstaan restgroep 

− Er zijn voorzieningen die een vast aanbod hebben en dus weinig flexibel en op maat 

v.d. persoon zijn 

 

➔ Dit is de aanleiding voor de uitbouw v.d. integrale jeugdhulp 

 

Het doel is om de jeugdhulp vraaggerichter te maken d.m.v. meer samenwerking en afstemming 

tussen de verschillende sectoren die jeugdhulp aanbieden. 

 

Van versnipperde sectoren … 

 

 

  

− Twee slagbomen 

− Verschillende ingangen voor 

verschillende soorten 

aanbod 

➔ Als je aanbod nodig zou 

hebben uit twee sectoren, 

was dit bijna onmogelijk 
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…  naar samenwerkende netwerken RTH en een nieuwe toegangspoort 

 

 

Trechtermodel 

 

− Brede instapmogelijkheden 

− Jongeren moeten op eenvoudige wijze toegang hebben tot ondersteuning 

− RTH 

− Aanbod van sectoren die laagdrempelige hulpverlening mogelijk maken 

− Via voorzieningen van RTH kan er een aanmelding voor NRTH gemaakt worden 

− Hoe meer naar rechts, hoe meer vernauwing 

➔ Men probeert toe te leiden naar de juiste soort specialisme dat men nodig heeft om in te 

kunnen gaan op de vraag van jongeren. 

  

− Meer denken in termen 

van netwerken 

− Regionale netwerken 

van RTH 

− Eén slagboom/ 

toegangspoort voor 

NRTH 
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Kritiek 

1. Tijd: het duurt veel te lang voor je de juiste hulp krijgt 

− Er gaat veel tijd verloren bij de registratie bij de ITP 

− Veel wachtlijsten bij de NRTH 

− Toeslibben van bepaalde soorten aanbod waardoor een jongere met een bepaalde 

vraag zeer lang moet wacht voor er een aanbod vrij komt 

2. Drempels: de drempel voor kinderen en jongeren is veel hoger dan men vermoedt 

− Drempel om de vraag te stellen door drempels in taal, afstand, bereikbaarheid … 

− Hierdoor filtert men al zonder besef 

 

Taal binnen integrale jeugdhulp 

Men heeft een nieuw jargon ontwikkeld om de nieuwe structuren beter met elkaar te laten 

communiceren. Daarvoor was er in elke koker een eigen jargon. 

− Typemodules  

− Algemene formulering v.e. aanbod  

− Op sectorniveau  

− Los v.e. voorziening 

− WAT 

− Cfr. Indicatiestelling 

− Modules 

− Concretisering v.e. typemodule 

− Op organisatieniveau 

− Verschillende modules mogelijk 

− WAAR 

− Cfr. Jeugdhulpregie 
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2. Doelstellingen integrale jeugdhulp 
Eén integrale jeugdhulp waarbinnen alle betrokken actoren kunnen samenwerken en jongeren 

sneller en beter worden geholpen. Daarbij gaat de integrale jeugdhulp uit van 6 cliënt- en 

resultaatgerichte doelstellingen 

 

 

1. Vermaatschappelijking van de jeugdhulp 

− Lineair trechteridee 

− Beginnend bij het netwerk, de familie, de maatschappij 

− Als we daar versterken dan is hulp misschien niet nodig 

− Krachten v/h eigen systeem inschakelen 

− Jeugdhulpverlening moet dichter aansluiten bij de context van kinderen, 

jongeren en het gezin 

− Ontwikkelen/introduceren van nieuwe methodieken 

− Familie Netwerk Beraad, Nieuwe Autoriteit … 

− Verslag over krachtgericht werken bij aanmelding ITP of GV 

− Men had vroeger weinig zicht wat de verschillende actoren al gedaan 

hadden 

− Bij een aanmelding gaat men kijken wat er al gebeurd is voordat men 

oplossingen gaat bedenken 
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2. Tijdige toegang tot de jeugdhulp 

− Men wil beter werk maken v.d. toegankelijkheid v.d. NRTH d.m.v. ITP 

− De jeugdhulp koppelt aan elke hulpvraag zo snel mogelijk en in zo weinig mogelijk 

stappen het minst ingrijpende en meest gepaste beschikbare hulpaanbod 

− Hulp die voldoet aan de 7 b’s 

− Bruikbaar 

− Bereikbaar 

− Beschikbaar 

− Begrijpbaar 

− Betaalbaar 

− Betrouwbaar 

− Bekend 

− Brede instap 

− Versterken v.d. eerstelijns hulp 

− Moet ervoor zorgen dat het gemakkelijker is om een vraag te stellen 

 

3. Hulpcontinuïteit waarborgen 

− Multi Functionele Centra (MFC’s) met verschillend aanbod residentieel of ambulant 

− MFC’s zijn voorzieningen die een breed scala aan mogelijkheden aanbieden 

− Kan flexibel ingezet worden 

− Spelen met modules zodat er op die manier zo goed mogelijk 

voldaan wordt aan de vraag v.d. cliënt 

− Fragmentering tegengaan 

− Van hieruit kijkt men welke hulp nodig is 

− Cliëntoverleg  

− Georganiseerd door de Afdeling Continuïteit en Toegang (ACT) 

− Ondersteuningsfunctie  

− Alle partners gaan aan tafel zitten zodat het hulpaanbod beter op elkaar 

afgestemd is 

− Case managment bij de Gemandateerde Voorzieningen (GV’s) 

− Hebben het mandaat om in te grijpen i.e. situatie 

− Observerend case managment 

− Case manager gaat de situatie vanop afstand volgen 

− Interveniërend case managment 

− Case manager gaat vrij intensief mee op stap i.d. begeleiding of gaat 

op zoek naar gepaste vorm van hulp/overdracht 
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4. Op een gepaste wijze omgaan met verontrusting 

− Integriteit v.e. minderjarige in gedrang 

− Gedeelde zorg over sectoren heen als uitgangsprincipe 

− Gedeelde verantwoordelijkheid 

− Eerst praten 

− Indien zorg te groot: GV 

− Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) en OndersteuningsCentrum 

Jeugdzorg 

− Kunnen hulpverlening opleggen 

 

5. Voorzien in een aanbod crisisjeugdhulp  

− 24/24 en 7/7 

− Snel inzetbare hulp 

− Crisisinterventie 

− Kortdurende tussenkomst v.e. aantal dagen i.d. context v.d. 

minderjarige 

− Crisisbegeleiding 

− Mobiele en/of ambulante begeleiding voor een maand 

− Crisisopvang  

− Residentieel aanbod van maximum 7 dagen 

− Doel: snel gepast hulp bieden in crisissituaties  

− Bedoeling: crisis aanpakken en dan iets anders presenteren 

 

6. Maximale participatie van een minderjarige en zijn gezin 

− Op casusniveau 

− Inspraak van cliënten op wat er met hen gebeurt 

− Geven mee vorm aan hun hulpverlening 

− Problematisch door inboxvisie 

− Je mag iets zeggen zolang je binnen de contouren blijft v.d. 

hulpverleningsgrenzen 

− Op voorzieningenniveau 

− Impact van cliënten op keuzes v.e. voorziening 

− Op beleidsniveau 

− Impact op beleidsbeslissingen 

− Problematisch omdat je een box creëert waar je jaren voor moet studeren 

voor je het begrijpt 

− Hoe kan je dan participeren als niemand het begrijpt? 
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3. Rechtstreeks toegankelijke hulp 

 

Hieronder worden de verschillende onderdelen van de rechtstreeks 

toegankelijke hulp uitgelicht. 

Brede instap 

− Algemeen 

− Hier kan je als cliënt terecht met alle hulpvragen! 

− Aanbod vanuit drie sectoren 

− CLB 

− AWW  

− K&G 

− Drie kernopdrachten 

− Vraagverheldering 

− Informatieverstrekking 

− Kortdurende hulp 

− Waarom een brede instap? 

− Doelstellingen 

− Verbeteren v.d. toegang 

− Vermijden dat cliënten de sociale kaart moeten kennen om de juiste hulp te 

vinden 

− Met zo min mogelijk stappen tot de juiste hulp 

− Moeilijkheden 

− Door het feit dat men het zo breed houdt, kunnen de jongeren het gevoel 

hebben dat ze niet meteen geholpen worden 

− Stigmatisering 

− Oplossingsstrategie matcht niet met het probleem zoals de jongere het 

ervaart doordat alles te snel gaat → jongeren vertellen niet alles omdat het 

een tijd duurt voordat die de hulpverlener vertrouwt 

 

− Alles voor de poort 
− Vrij toegankelijk voor de 

cliënt 
− Je hebt niemand 

nodig om die 
toegang te krijgen 

− Zonder beslissing v.d. poort 
− RTH heeft de 

opdracht om de 
toeleidingsrol op te 
nemen indien NRTH 
vereist is 

− Brede instap 
− Probleemgebonden hulp 
− Multidisciplinaire Team 

(MDT) 
− Staan in voor de 

diagnostiek 
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− Werkingsprincipes  

− Optimale toegankelijkheid (7 b’s) 

− Maximale aandacht voor de eigen krachten v.d. cliënt 

− Participatie stimuleren 

− Gepast omgaan met verontrustende situaties 

− Continuïteit van hulp realiseren 

− Op een goede manier doorverwijzen naar andere vormen van hulpverlening 

− Contactpersoon en aanmelder naar de ITP, OCJ en VK indien nodig 

− Systematische kijk 

 

Probleemgebonden hulp 

− Er is een specifiek gedefinieerd probleem 

− Rechtstreeks toegankelijk 

− Ofwel via doorverwijzing Brede Instap ofwel zelf binnenstappen  

− Zelfde werkingsprincipes Brede Instap 

− Brede Instap zal samen met de jongere en context de hulpvraag en het aanbod verhelderen 

− Eenvoudig advies/kortdurende hulp 

− Indien nood aan specifieker aanbod: probleemgebonden hulp 

 

Multidisciplinair team 

= Gespecialiseerde teams voor diagnostiek 

− Onderworpen aan kwaliteitseisen 

− Diverse teams qua expertise en specialisatie 

− Ruime doelgroep v.d. jeugdhulpverlening en/of doelgroep met bijzondere hulpvragen 

− MDT’s staan in voor aanmelding bij de ITP 

− Komen op verschillende plaatsen voor 

− Binnen IJH 

− Buiten IJH: kinderpsychiatrische dienst, revalidatiecentra … 

− MDT georganiseerd door de overheid 

− GV 

− Sociale diensten v.d. JRB 

− Drie taken 

− Minderjarigen aanmelden bij ITP 

− Opmaak indicatievoorstel bij aanmelding ITP 

− Aanleveren van diagnostiek aan ITP 

− Werkingsprincipes 

− Diagnostiek voor verdere hulpverlening in RTH of NRTH 

− Besluitvorming gebeurt in teamverband 

− Zorgintensiteit bepalen 

− Contact en aanmelder bij de ITP (A-doc) 

− De cliënt wordt maximaal betrokken 
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Balk onderaan 

− Crisisjeugdhulp 

− Cliënten kunnen rechtstreeks aanmelden 

− Wijziging met het vorige decreet 

− Cliëntoverleg 

− Afstemming tussen hulpverleners rond één specifieke situatie 

− Bemiddeling 

− Inzetbaar bij vastgelopen hulpverlening 

− Rekening houdend met het subsidiariteitsprincipe 

− Niet ingrijpen voorkeur op ingrijpen 

− Vrijwillige boven gerechtelijke hulp 

 

4. Intersectorale toegangspoort 

 

Belangrijk principe 

Scheiding tussen 

− Indicatiestelling (IS) 

− Welke hulp is nodig? 

− Jeugdhulpregie (JHR) 

− Zoeken naar het realiseren van deze hulp 

 

➔ Belangrijke wijziging: combinaties tussen typemodules zijn mogelijk, los v.d. sectoren 

➔ Doel: streven naar hulp dat onafhankelijk is v/h beschikbare aanbod 

➔ Gevolg: vraaggerichter werken en inspelen op tekorten 

 

  

− Wanneer context en 

aanbod RTH ontoereikend 

is 

− Nood aan meer zorg 

− Opname MPI, 

begeleidingstehuis 

… 

− Toegang tot meer 

ingrijpende HV 

− Eén uniforme toegang 

voor alle RTH 

− Stap naar ITP is 

toestemming van cliënt 
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Aanmelders 

− Wie? 

− Jeugdhulpaanbieders uit RTH of NRTH 

− Jeugdhulpaanbieders buiten het toepassingsgebied van IJH 

− Voorzieningen erkend als MDT 

− Voorwaarde: E-health registratie voor toegang tot het A-doc 

− De aanmelder is voor alle partijen het aanspreekpunt tijdens de behandeling v.d. aanvraag 

− Dus ook verantwoordelijk voor de hulpcontinuïteit 

− Start voor priorisering 

− Bij crisissituaties 

− Aanmelden bij meldpunt crisis 

− Bij verontrustende situaties 

− Aanmelden bij GV 

− Bij noodsituaties 

− Aanmelden bij parket 

− Wanneer aanmelder en cliënt niet (langer) op dezelfde lijn zitten, kan er beroep 

gedaan worden op de functie bemiddeling 

 

Einddoel 

− Opmaak indicatiestellingsverslag (ISV) 

− Team indicatiestelling beschrijft in een ISV de wenselijke hulp, uitgedrukt in 

typemodels 

− Als wenselijke hulp niet meteen beschikbaar is 

− Aangeven welke hulp er dan wel ingezet kan worden 

− Kan RTJH zijn of hulp buiten toepassingsgebied van IJ 

− Herindicatiestelling 

− Wanneer verdere hulp nodig blijft na verlopen van de termijn van de eerste 

IS 

− Of bij wijzigingen situatie jongere 

− ISV goedgekeurd (na seconde opinion)? 

− Dossier wordt overgedragen naar jeugdhulpregie 

− Gaat na of de voorgestelde hulp door team IJ effectief gerealiseerd kan 

worden 

− Timing: 30 dagen 

− Interactief proces tussen betrokkenen 
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A-document 

− Bestaat uit 3 luiken 

− Identificatie 

− Vraagverheldering en/of diagnostiek 

− Motivatie 

− Bijkomende gegevens en indicatiestelling 

− Enkel erkende MDT’s kunnen een voorstel voor indicatiestelling uitwerken → 

Welke hulp is het meest aangewezen? 

− Word ingedeeld in 

− Besprekingsdossiers 

− Wanneer cliënt overleg wil 

− Wanneer onvoldoende inhoudelijke motivatie of ontbreken van diagnostische 

info 

− Consensusdossiers 

− Cliënt wil geen overleg + opgesteld door MDT 

 

5. Niet-rechtstreeks toegankelijke hulp 
− Alles na de ITP 

− Pleegzorg, opvang en begeleiding in residentiële setting, langdurig verblijf in CKG, 

combinaties van verschillende modules …  

 

Gemandateerde voorzieningen 

− Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) 

− Minderjarigen waarvan de ontplooiingskansen/integriteit bedreigd zijn 

− Verontrustende leefsituaties die de jongeren schaden 

− Kan bij twee situaties tussenkomen 

▪ Minderjarigen waarvan de ontplooiingskansen/integriteit bedreigd zijn 

▪ Verontrustende leefsituatie die de jongeren schaden 

− Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) 

− Situaties van kindermishandeling 

➔ Ze hebben een verschillende expertise maar hetzelfde mandaat en regelgevend karakter 

− Basisprincipes 

− Belang minderjarig staat centraal 

− Maximaal contextgericht en subsidiair 

− Maximale informatie (voorspelbaarheid) 

− Gedeelde besluitvorming 

− Maximale participatie aan het proces 

− Onafhankelijk v/h hulpaanbod v.d. sectoren 
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Gerechtelijke jeugdhulp 

− Politie/burger bij een Misdaad Omschreven Feit (MOF) 

− Hulpverlener bij noodtoestand (ernstige verwaarlozing) 

− GV als 

− Er MaNO is (besproken met de cliënt) 

− De minimale veiligheid niet gegarandeerd is 

− Er geen medewerking voor onderzoek MaNO is 

− Indien geen oplossing na overleg met GV 

Betrokkenheid jeugdrechter 

− Vordering v/h parket na doorverwijzing vanuit GV 

− Procedure hoogdringendheid 

− Beoordeelt ernst v.d. situatie 

− Kan gedwongen/gerechtelijke hulp afdwingen en vonnis uitspreken 

− Meestal verplichting tot NRTH 

− Minderjarigen die MOF pleegden 

Sociale dienst JRB 

− Soortgelijke rol GV langs justitiële zijde 

− Uitzondering bij MOF 

− Gaat via ITP 

− Gemeenschapsinstellingen niet via ITP omwille van federale materie 

− Aanmelding gebeurt via Centraal informatie- en Aanmeld Punt (CAP) v.d. GI 

6. Kritieken 
− Teveel nadruk op systematische 

− Continuïteit vooral bekeken vanuit management perspectief i.t.t. perspectief van 

jongeren 

− Bepaalde doelen blijven onderbelicht, ook in de nieuwe structuur 

− Vermaatschappelijking? 

− Veel kritiek vanuit cliëntperspectief 

− Ondoorzichtigheid, kluwen 

− Weinig flexibele inspraak en weinig zicht op echte verandering 

− Flexibiliteit? 

− Bv. ambulante hulp voor de TP vooraf beperkt in aantal contactmomenten 

− Reeds meer dan 10 jaar in ontwikkeling maar top-down 

− Voorveld te weinig betrokken 

− Straathoekwerkers, opbouwwerk … 

− Bepaalde jeugdhulp valt niet onder beleidsbevoegdheid en werd minder meegenomen in proces 

− Kinder- en jeugdpsychiatrie, drughulpverlening 

  



 
21 

Les 3 – Beleid in Vlaanderen ten 

aanzien van mensen met een beperking 

1. Paradigma omslag 

 

Dit kader gaat weg van het deficit-denken omdat het plaats maakt voor een sociaal-ecologische 

benadering waar ondersteuningsdenken centraal staat. 

− Kijken niet enkel naar de persoon en zijn kenmerken, maar ook naar zijn omgeving die de 

beperking al dan niet in stand houden 

− Beperking krijgt een bredere betekenis 

− Het gaat over de interactie tussen de persoon en zijn omgeving 

− Beperking is een sociaal construct 

− Het is minstens de context en de manier waarop de persoon kan participeren die 

maken dat je v.e. beperking kan spreken 

 

Drie belangrijke ontwikkelingen 

1. Sociaal-ecologische benadering van handicap 

− Het gaat niet enkel over persoonskenmerken maar ook over omgevingscondities 

2. Ondersteuningsdenken 

− Cfr. Thompson 

− Universeel kader 

− Iedereen heeft ondersteuning nodig, maar mensen met een beperking 

hebben meer of op andere vlakken ondersteuning nodig 

− Idem bij QOL 

3. QOL-construct 

− QOL staat voorop 

 

  

Individueel

Functioneren

V.      Context

IV.   Gezondheid

III.   Participatie,

Interactie & Sociale rollen

II. Adaptief gedrag

I.          Verstandelijke

mogelijkheden

Onder-

steuning

AAMR model ‘verstandelijke handicap’
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Opeenvolgende paradigma’s 

Vanaf de jaren ’50 is er een grote aanleiding tot omwenteling door de (de-)institutionalisatie 

(Hoffman). Wolfensberger zegt in de jaren ’70 om te gaan normaliseren. Shalock heeft dit 

opgenomen en heeft hier een meetbaar discours van gemaakt. 

− Burgerschapsparadigma 

− Maatschappelijke ontwikkelingen 

− Emancipatie 

− Gelijkwaardigheid 

− Rechten 

− QOL 

− VN-verdrag voor rechten v.e. persoon met een beperking 

− Ecologisch paradigma 

− Wetenschappelijke ontwikkelingen 

− Kennis v.d. etiologie 

− Medische en revalidatietechnologie 

− Gedragswetenschappelijke theorieën en instrumenten 

− Ondersteuningsparadigma 

− Organisatorische ontwikkelingen 

− Vermaatschappelijking 

− Decentralisatie 

− Vraagsturing 

− Inclusief beeld 

− Klant- en marktgerichtheid 

 

➔ Van alles-overnemende zorgsystemen naar ondersteuning op maat 

 

Het is een reactie op 

1. Deficit denken het medische model 

2. Diagnosticering, classificatie, institutionalisering, segregatie 

 

Het gevolg hiervan is 

1. De-institutionalisering 

2. Capability-approach 

− Mensen in vrijheid hun leven vorm kunnen geven 

3. Ondersteuningsdenken 

4. Persoonlijke regie 

− Cfr. PVF 
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2. Historische duiding 
− Gemeentefonds en Speciaal Onderstandsfonds 

− RSRMV 

− Rijksfonds voor Sociale Reclassering voor Minder Validen 

− Federaal  

− Hier kon je terecht voor alles wat met uitkeringen en hulpmiddelen te maken had 

− Individuele en collectieve prestaties 

− Fonds 81 

− Eerste autonome gehandicaptenbeleid 

− Vanaf de jaren ’80 de bevoegdheid v.d. gemeenschappen 

− Hier kon je terecht voor alles wat met wonen te maken heeft 

− VFSIPH 

− Vlaams Fonds voor Sociale Integratie voor Personen met een Handicap 

− Overheid heeft dit fonds opgericht omdat je daarvoor moest aankloppen bij twee 

verschillende instanties 

− VAPH 

− Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 

− Ontstaan in 2006 

− Nog niet helemaal op punt omdat de inkomen vervangende tegemoetkoming nog 

steeds federaal is 

3. Het VAPH 
De definitie die het VAPH hanteert voor de term beperking. 

“Elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een persoon dat te wijten is aan het samenspel 

tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het 

uitvoeren van activiteiten, en persoonlijke en externe factoren.” 

− Het gaat zowel over de ernst als de langdurigheid v/h probleem 

− Een definitie houdt altijd een uitsluiting in 

− Discussie over CVS, aangeboren hersenletsel 

− Vroeger geen doelgroep, maar nu wel 

 

  



 
24 

Wat doet (deed) het VAPH? 

Het gaat eigenlijk over wat het VAPH deed tot 2017 omdat sinds de komst van het persoonsvolgend 

budget het een beetje anders is. 

Het VAPH krijgt een grote portemonnee die verdeeld wordt over deze drie categorieën. 

− Diensten en voorzieningen 

− Subsidiëren van diensten en voorzieningen i.d. vorm van vergunningen aan diensten 

die een bepaald aanbod konden doen 

− Hulpmiddelen en aanpassingen 

− Er zijn fondsen voor mensen die dit nodig hebben 

− Persoonlijk-assistentiebudget (PAB) 

− Experimenteel 

− Een kind van down gaat naar een gewone school. De ouders doen beroep op een 

persoonlijk assistent om assistentie te geven in de klas. Het geld ging dus niet naar 

een voorziening waar dat kind zijn zorg kon gaan halen. 

− In 2017 komt hier een kruis door voor volwassenen  

− Nu persoonsvolgend budget (PVB) 

− VAPH gaat zijn portemonnee op een andere manier verdelen 

 

Organisatie VAPH 

Dit is de situatie voor het PVB. 

− Vlaamse openbare instelling 

− Het is dus Vlaamse materie 

− Afdeling in elke provincie 

− Provinciale Evaluatie Commissie (PEC) komt samen om de aanvraag van dossiers te 

bespreken 

− Registreren van zorgvragen, zorgafstemming, zorgbemiddeling en zorgplanning 

− Programmatie en beleid 
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Voorzieningen 

Ook hier gaat het over de situatie van de zorg voor 2017. Ze maken een onderscheid tussen 

1. Collectief gerichte prestaties 

− Sector zorg 

− Wonen 

− Residentiële, semi-residentiële of ambulante zorg 

− Sector tewerkstelling 

− Voor 2006 werden ook beschutte werkplaatsen door het VAPH gesubsidieerd  

− Overgeheveld naar sociale economie 

Ambulant Semi-residentieel Residentieel 

Pleegzorg  MPI (SI) 

Medisch-Pedagogisch 

Instituut (Semi-internaat) 

MPI (I) 

Internaat 

COS  

Centra voor 

OntwikkelingsStoornissen 

 Observatie-centrum 

Zelfstandig wonen  Kort verblijf 

WOP 

Wonen met Ondersteuning 

v.e. Particulier 

  

Begeleid wonen  TNW 

Tehuis Niet-Werkend 

Nazorgdienst Dagcentra  

Beschermd wonen   

 

➔ Eerste potje geld v/h VAPH 

2. Individu gerichte prestaties 

− PAB 

− Zelf een assistent kunnen inschakelen 

− PVF 

− PAB werd later PersoonsVolgende Financiering  

− IMB 

− Individuele Materiële Bijstand 

− Tweede budgetpost 

− Alles wat met hulpmiddelen te maken heeft 

− Deze mensen komen niet in voorzieningen terecht 

− In 2012 is er een revolutie in dit landschap door PVF 

 

➔ Tweede potje geld v/h VAPH dat naar het individu zelf gaat 
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4. Actuele ontwikkelingen 
De paradigma-omslag noemen we het nieuwe ondersteuningsdenken. Ze zijn nog bezig voor de 

implementatie voor minderjarigen. Voor meerderjarigen is het sinds 2017 uitgerold. 

Perspectief 2020 

− VN-verdrag 

− Omslag van aanbodsgestuurde zorg naar vraaggestuurde ondersteuning 

− Zegt dat het geld geven aan de gebruiker zodat die zelf zijn zorg kan inkopen de eerste 

belangrijke stap is naar autonomie 

− Krachtlijnen 

− Inclusie 

− Regie in handen van gebruiker 

− Sociaal ondernemerschap  

− Voorzieningen treden op als sociaal ondernemer 

− Gaan zich op de markt moeten profileren  

− Kunnen enkel geld verdienen als de cliënt voor hem kiest i.p.v. vanuit hun 

luie zetel subsidies innen 

− Doelstellingen 2020 

− Zorggarantie 

− Wachtlijsten wegwerken 

− Vraaggestuurde zorg 

− PVF 

 

Het project PVF 

− Budget aan de gebruiker 

− Voucher of cash 

− Bij voucher gaat de instelling de kosten activeren 

− Bijstandsorganisaties 

− Gaan de persoon helpen om dit in te kleden 

 

➔ Probleem is dat heel veel mensen die voor 2017 al in een voorziening verbleven, hebben 

gekozen voor een voucher om gewoon in diezelfde instelling hun diensten in te kopen. Voor 

veel mensen is er dus niets veranderd. 
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Hoe besteden? 

− Dagondersteuning 

− Woonondersteuning 

− Individuele psychosociale begeleiding 

− Individuele praktische hulp 

− Globale individuele ondersteuning 

− Oproep permanentie 

 

➔ Die voorzieningen bewegen zich nu vanuit verschillende modules waardoor er geen all-in 

pakketten meer zijn 

 

Hoe moeten we het PVF verdelen? Vandeurzen werkt met twee trappen. 

Trap 1: het basisondersteuningsbudget 

− Forfait van €300 

− Uitgekeerd via de zorgverzekering 

− Erkende handicap 

− Beperkte ondersteuningsnood 

− Middel om wachtlijsten weg te werken 

− Vrij te besteden 

− Opgericht om mensen op de wachtlijst met een minimum aan budget uit acute nood te 

helpen 

 

Trap 2: het persoonsvolgend budget 

− OndersteuningsPlan Persoonsvolgend Budget (OP – PVB) 

− Dienst ondersteuningsplan, dienst maatschappelijk werk 

− Proces van vraagverheldering 

− MultiDisciplinair verslag (MDV) en Zorg-Zwaarte Instrument (ZZI) 

− Als je meer nodig hebt dan €300 BOB, dan gaat er een budgetbepaling zijn d.m.v. een 

ZZI 

− Beslissing van budgetcategorie en prioriteit 

− Addertje onder het gras 

− Niet iedereen die budgetcategorie in theorie toegekend krijg, gaat dat krijgen omdat 

er nog altijd een prioriteit nodig is v.e. wachtlijst 

Dit wordt in de volgende les duidelijker. 
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Concentrische cirkels 

− Zelfzorg 

− Gebruikelijke zorg (gezin) 

− Zorg en ondersteuning geboden door familie, vrienden, collega’s … 

− Professionele zorg en ondersteuning vanuit de algemene zorg en dienstverlening 

− Professionele zorg en ondersteuning gefinancierd door het VAPH 

 

➔ Paradoxaal effect: ontneemt dat niet de zelfstandigheid van het individu? 

− Het is niet omdat je een goede thuis hebt, dat je zin hebt dat je moeder de koffie zet 

als iemand op bezoek komt 

 

➔ Gevaar: gaan we wachten tot mantelzorgers hun draagkracht kwijt zijn en dan pas een hoger 

budget geven? 

5. Opportuniteiten en uitdagingen 
Het gaat hier over de impact van PVF 

− Voor de cliënt 

− Het zal het best werken bij mensen die al autonoom denken zodat ze een kritische 

werkgever kunnen zijn 

− Het budget in handen geven v.d. gebruiker vergroot de autonomie en 

beslissingskracht v.d. gebruiker 

− Voor de ondersteuner 

− Mensen die niet autonoom zijn, kunnen zich laten bijstaan maar bij mensen met een 

ernstige VB zal de impact op die vertegenwoordigers veel groter worden 

− Het netwerk wordt kritisch bevraagd 

− Hun verantwoordelijkheid i.d. zorg wordt groter 

− Voor de organisatie 

− Heel wat mensen blijven kiezen voor het vouchersysteem omdat ze zekerheid willen, 

omwille van die wachtlijsten 

− Orthopedagogen moeten zich positioneren/profileren op de markt 

− Opboksen tegen charlatans die geen diploma hebben en hun diensten 

goedkoper aanbieden 
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Les 3 – Werkcollege rechtstreeks 

toegankelijke hulp 

1. Inleiding 

1. Definiëring van het begrip ‘handicap’ 

De definitie die het VAPH hanteert, vind je hierboven terug. 

Belangrijk is dat het om een langdurig en belangrijk participatieprobleem gaat. 

2. De zorg aan personen met een handicap 

 

Men verwacht steeds meer van de omgeving. Men probeert zo weinig mogelijk 

gespecialiseerde zorg aan te bieden. 

We moeten ervoor zorgen dat de gespecialiseerde zorg en dienstverlening onze hoofdmaal is 

en de omgeving het dessert. 

In de buitenste cirkel zit zowel RTH als NRTH van het VAPH. 
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3. Rechtstreeks toegankelijke hulp versus niet-rechtstreeks toegankelijke hulp 

Rechtstreeks toegankelijke hulp Niet-rechtstreekse toegankelijke hulp 

Beperkte ondersteuning Veel ondersteuning 

Laag intensief Zeer intensief – langdurig 

Minstens een vermoeden v.e. handicap Een erkenning als een persoon met een 

handicap 

Zonder het doorlopen van procedures 

Men kan rechtstreeks aanmelden bij een 

voorziening 

Meerderjarigen: een inschrijvingsprocedure 

of een procedure zorgregie bij het VAPH 

Minderjarigen: indicatiestelling en 

toewijzing via de ITP 

 

➔ Voor NRTH moet je voorbij de slagboom gaan: het VAPH moet jouw beperking 

erkennen. Er zijn heel veel wachtlijsten waardoor men RTH heeft ingeroepen. 

 
− BasisOndersteuningsBudget (BOB) 

− Voorbij de slagboom 

− €300 per maand 

− Uitbetaald door ziekteverzekering 

− ZZI gaat bepalen of je recht hebt op en hoeveel op PVB 

− Probleem PVB: mensen die door voorgaande zorg zo zelfstandig zijn 

geworden en zo goed functioneren nu minder recht hebben op PVB net 

omdat ze zo goed functioneren 

− Paradoxaal effect 

− Dienst OndersteuningsPlan (DOP) 

− Niet verplicht maar vooral voor mensen met VB 

− Ze gaan samen met de context en de cliënt rond de tafel zitten om een plan 

te maken hoe ze dat PVB gaan invullen 

− Begeleiding duurt een jaar 

2. Wat is rechtstreeks toegankelijke hulp? 
= beperkte handicapspecifieke ondersteuning voor wie af en toe ondersteuning nodig heeft. 

Er hoeft géén aanvraag ingediend te worden bij het VAPH. 
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3. De doelstellingen van rechtstreeks toegankelijke hulp 

1. Het ‘dubbele’ doel van rechtstreeks toegankelijke hulp 
1. Laag intensieve of laagdrempelige ondersteuning vlot toegankelijk maken voor 

personen met een handicap, zodat hij vlot kan geholpen worden zonder het 

doorlopen van procedures 

2. Vermijden dat personen met een beperkte ondersteuningsvraag onnodig of te vroeg 

gebruik maken van NRTH of op de wachtlijst staan van NRTH 

− Cfr. subsidiariteitsprincipe  

2. Rechtstreeks toegankelijke hulp als hefboom voor vermaatschappelijking van 

de zorg 
− Principe van vermaatschappelijking van de zorg is dat zorg en ondersteuning bij 

voorkeur worden opgenomen in de eigen, natuurlijke, lokale context van de 

persoon 

− Eerste drie concentrische cirkels 

− RTH kan ervoor zorgen dat zelfzorg, gebruikelijke zorg en informele zorg binnen de 

langdurige context kunnen worden gerealiseerd 

− Het netwerk ondersteunen zodanig dat zij het langer kunnen volhouden 

4. De zorgaanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp 
Wie biedt RTH aan? 

1. Multifunctionele Centra (MFC’s) 

− Vervangers v.d. MPI’s 

2. Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM’s) 

− Gaat men eerder gebruiken in modules 

3. Thuisbegeleidingsdiensten 

 

➔ Deze voorzieningen zijn erkend door het VAPH 

 

Hoe wordt dit gefinancierd? 

Penhouders 

= zorgaanbieders aan wie de middelen RTH worden toegekend 

− Een penhouder mag de RTH-middelen inzetten binnen de eigen voorziening  

− Een penhouder mag de RTH-middelen inzetten binnen de eigen voorziening, maar mag ook 

een deel doorgeven aan een andere VAPH-voorzieningen 

− Een VAPH-voorziening moet geen penhouder zijn om RTH aan te bieden 

 

➔ VAPH geeft een pot geld aan een penhouder die dat zelf gebruikt voor zijn voorziening en/of 

doorgeeft aan andere voorzieningen 
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Regionale samenwerkingsverbanden 

= verschillende VAPH-voorzieningen die samenwerken om RTH-middelen in te zetten. Eén van de 

voorzieningen is de penhouder. 

 

Voorbeeld 

RTH Groot-Gent is een samenwerking tussen  

− OBRA|Baken vzw 

− Den Dries vzw 

− Zonnehoeve/Living+ vzw 

− GVT Gandae vzw 

Het zijn allemaal VAPH-voorzieningen die RTH aanbieden. OBRA is de penhouder. Zij krijgen de pot 

en regelen de financiën. 

5. Voor wie is rechtstreeks toegankelijke hulp? 

1. Personen met een beperkte ondersteuningsvraag 

 

Wanneer is dat dan? Wat is beperkt? Wat vraagt veel ondersteuning? 

2. De 5 voorwaarden voor rechtstreeks toegankelijke hulp 

1. De persoon moet een (vermoeden) van een handicap hebben 

2. De persoon moet jonger zijn dan 65 jaar 

− Uitzondering: als de persoon door het VAPH erkend is als een persoon met 

een handicap dan speelt leeftijd geen rol 

3. De persoon moet in Vlaanderen of in het Brussel Hoofdstedelijk gewest wonen 

4. De persoon mag geen budget hebben van het VAPH 

− Persoonlijk-assistentiebudget of persoonsgebonden budget 

− Deze twee budgetten krijg je enkel in NRTH dus dan mag je hier geen beroep 

op doen 

5. De persoon mag nog geen ondersteuning hebben via FAM, MFC of intensieve 

thuisbegeleiding 

− Mag wel als je ondersteuning krijgt van jeugdhulp 

− Enkel niet als je voorbij de slagboom van het VAPH zit  
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6. Het aanbod rechtstreeks toegankelijke hulp 
Er zijn 4 modules van RTH waarbij een combinatie van de verschillende ondersteuningsfuncties 

mogelijk is. 

1. Begeleiding (ambulant/mobiel) 

= de algemene psychosociale ondersteuning van minimaal één uur en maximaal 

twee uur 

− Mogelijke invullingen 

− Meerderjarigen: organisatie huishouden, budget, werksituatie, leren 

zelfstandig wonen, opvoeding van kinderen … 

− Minderjarigen: aanvaarding v.d. handicap, leren omgaan met de handicap, 

toekomst, opvoedingsondersteuning en psychosociale begeleiding v.d. 

ouders …  

2. Dagopvang 

= de ondersteuning overdag voor een aangepaste opvang of een aangepaste 

dagbesteding 

3. Verblijf 

= het verblijf met overnachting en ondersteuning gedurende de ochtend en de 

avonduren 

4. Outreach (ambulant/mobiel) 

= de kennisoverdracht van minimaal één uur en maximaal twee uur naar ene groep 

van minimaal drie ondersteuners van personen met een handicap, die nood hebben 

aan handicapspecifieke knowhow 

− Let op! Outreach mag niet verleend worden i.f.v. 1 persoon 

− Leerkrachten i.e. bepaalde school hebben problemen met één leerlingen en 

ze willen meer weten over probleemgedrag bij autisme. Dit mag niet! Dat 

mag wel als er meerdere leerlingen met autisme zijn waarvoor ze een 

vorming willen. 

− Mogelijke ontvangers 

− Kinderopvang, voorzieningen BJ, school, CAW, VAPH-voorzieningen, 

zelfstandige (para) medici …  

 

7. De maxima ondersteuning per gebruiker 
Iedere gebruiker krijgt per kalenderjaar maximaal 8 RTH-punten. Afhankelijk van welk aanbod ze 

kiezen, betalen ze een bepaald aantal punten. 

8. De financiële bijdrage van de gebruiker 
− De voorziening mag een bijdrage vragen aan de gebruiker 

− De voorziening mag zelf bepalen hoeveel hij aan de gebruiker vraag 

− De voorziening moet enkel rekening houden met de maximale bijdrage die opgelegd werd 

door het VAPH 

1. RTH wordt betaald vanuit die pot van de penhouder, maar mag ook een bijdrage vragen aan 

de gebruiker, binnen de limieten. 
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9. Oefeningen rechtstreeks toegankelijke hulp 
1. Bart is een jongen van 8 jaar met autisme en gaat naar het reguliere onderwijs. In de 

vakanties en op woensdagnamiddag gaat hij meestal naar zijn grootouders. Maar een aantal 

dagen in de vakantie en woensdagnamiddagen zijn moeilijk voor de grootouders. In totaal 

zoekt zijn mama opvang voor 30 dagen en 20 woensdagnamiddagen.   

→ RTH is mogelijk 

 

2. Saar is een meisje van 16 jaar met gedragsproblemen. De ouders hebben nood aan een 

adempauze en zijn op zoeken naar een voorziening waar Saar twee weken kan verblijven 

zodat beide partijen weer een beetje op adem kunnen komen.  

→ RTH is mogelijk 

 

3. Karen is een vrouw van 25 jaar met een verstandelijke beperking. Haar ouders zijn op zoek 

naar een VAPH-voorziening waar hun dochter kan gaan wonen. 

→ RTH is NIET mogelijk 

 

4. Fien is een jonge vrouw die blind werd na een ongeval. Ze mag niet blijven werken bij haar 

huidige werkgever en stelt de vraag om nieuw werk voor haar te vinden. 

→ RTH is mogelijk (via regulier circuit VDAB) 

 

5. De ouders van Frank zijn op zoek naar een dagcentrum waar hun zoon dagelijks naar toe kan 

gaan. 

→ RTH is NIET mogelijk 
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Bij de volgende situaties mag je er vanuit gaan dat het over een persoon met een vermoeden van 

een handicap of een persoon met een handicap gaat. 

1. Een  cliënt meldt zich aan bij een voorziening met een bepaalde zorgvraag. Op basis van zijn 

ondersteuningsvraag vindt de voorziening dat deze vraag past binnen het aanbod niet-

rechtstreeks toegankelijke hulp. De vraag van de cliënt is erg dringend en de cliënt heeft 

nood aan direct inzetbare hulp. De cliënt dient een aanvraag in voor niet-rechtstreeks 

toegankelijke hulp. De voorziening beslist om toch meteen aan de slag te gaan met de cliënt 

via de middelen rechtstreeks toegankelijke hulp, in afwachting van een beslissing. 

→ RTH is mogelijk 

 

2. Een cliënt meldt zich aan bij een voorziening met een vraag naar begeleiding. Op basis van 

zijn ondersteuningsvraag vindt de voorziening dat deze vraag past binnen het aanbod 

rechtstreeks toegankelijke hulp. De cliënt verblijft in een voorziening binnen de bijzondere 

jeugdzorg. De voorziening beslist om de cliënt te helpen via rechtstreeks toegankelijke hulp . 

→ RTH is mogelijk (Instinker! Verkokering van aparte sectoren) 

 

3. Een cliënt meldt zich aan bij een voorziening met een vraag naar begeleiding. Op basis van 

zijn ondersteuningsvraag vindt de voorziening dat deze vraag past binnen het aanbod 

rechtstreeks toegankelijke hulp. De cliënt verblijft/woont in een VAPH-voorziening. De 

voorziening beslist om de cliënt te helpen via rechtstreeks toegankelijke hulp. 

→ RTH is NIET mogelijk 

 

4. Een cliënt meldt zich aan bij een voorziening voor rechtstreeks toegankelijke hulp. De cliënt 

heeft een ticket voor niet-rechtstreeks toegankelijke hulp en staat op de wachtlijst. De 

voorziening beslist om deze cliënt te helpen via rechtstreeks toegankelijke hulp. 

→ RTH is mogelijk 

 

5. Een cliënt meldt zich aan met een vraag naar verblijf. Op basis van zijn ondersteuningsvraag 

vindt de voorziening dat deze vraag past binnen het aanbod rechtstreeks toegankelijke hulp. 

De cliënt krijg mobiele begeleiding vanuit een VAPH-voorziening, wekelijks komt er een 

begeleider bij hem langs.  

→ RTH is NIET mogelijk 
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Stellingen financiële bijdrage en outreach 

1. Voorzieningen zijn verplicht  om een financiële bijdrage te vragen voor rechtstreeks 

toegankelijke hulp. 

→ Fout 

 

2. Voorzieningen mogen zelf bepalen hoeveel ze vragen aan cliënten, rekening houdend met de 

maximale bijdrage (per ondersteuningsfunctie) opgelegd door het VAPH. 

→ Juist 

 

3. Kaat is een meisje van 14 en krijgt mobiele begeleiding, via rechtstreeks toegankelijke hulp.  

De leerkrachten van Kaat stellen volgende vraag: ‘Hoe kunnen wij het best omgaan met 

Kaat?’ De voorziening mag de zorgvraag van de leerkrachten beantwoorden via 

mobiele/ambulante outreach (rechtstreeks toegankelijk hulp). 

→ Fout 

 

4. Het OCMW ondervindt bij een aantal van hun cliënten met een verstandelijke beperking 

gedragsproblemen. Men wil deze mensen graag verder blijven helpen. Men vraagt om mee 

te zoeken naar een manier om om te gaan met de frequente woedeaanvallen en de 

tientallen telefoontjes per dag. De voorziening mag de vraag van het OCMW beantwoorden 

via mobiele/ambulante outreach (rechtstreeks toegankelijke hulp) 

→ Juist 
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Les 4 – De-institutionalisatie 
 

Er kunnen drie belangrijke principes onderscheden worden in het proces van de-institutionalisatie. 

1. Visieontwikkeling: emancipatie van mensen met een verstandelijke beperking en de 

nadruk op kwaliteit van bestaan 

− Visie waar emancipatie centraal staat 

− Nadruk op bevorderen van QOL 

2. Ontmantelen van de instituut zorg en ontwikkelen van een ondersteuningsmodel 

− Sluiten van instituten is niet de juiste oplossing omdat er wel een andere 

ondersteuning moet komen voor deze mensen 

− Er moet een ander ondersteuningsmodel ontwikkeld worden als vervanging v.d. 

instituten 

3. Werken aan inclusie én community building 

− Een samenleving waar iedereen erbij hoort omdat we allemaal simpelweg mensen 

zijn 

 

➔ We moeten van institutionalisatie naar de-institutionalisatie naar recommunalisatie 

(mensen een plek i.d. samenleving geven) 

Let op! Een valkuil hier is dat de-institutionalisatie zou kunnen ontaarden in 

transinstitutionalisatie (een instituut cultuur inrichten in kleinere woningen) 
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1. Principe 1  
Deze ontwikkelingen hebben geleid tot het inzicht dat we van denken in termen van zorg moeten 

switchen naar denken in termen van ondersteuning. 

1. Mensenrechtenverdrag (1948) en U.N. Conventie voor de rechten van mensen met een 

beperking (2006) 

2. Veranderende opvattingen over de aard v.e. VB 

VAN NAAR 

Vast kenmerk (trait) Een toestand (state) 

Hij/zij is verstandelijk gehandicapt en heeft 

sociale beperkingen 

Deze persoon behoeft op deze gebieden 

ondersteunen, met deze mate van 

intensiteit 

Interactie tussen individu en omgeving 

Deficit-denken: mensen met absolute 

beperkingen 

Sociaal ecologische benadering: mensen 

met mogelijkheden 

− Supportsparadigma  

− Sociaal-ecologische beandering 

− Een handicap dient niet meer gezien te worden als individueel probleem, 

maar als een sociaal construct 

− Het product v.e. sociale, legale, politieke en economische context 

− Sociale en economische factoren maken een individu gehandicapt 

3. Kwaliteit van bestaan 

− Onafhankelijkheid 

− Persoonlijke ontwikkeling 

− Zelfbepaling  

− Sociale participatie 

− Interpersoonlijke relaties 

− Sociale inclusie 

− rechten 

− Welbevinden  

− Emotioneel welbevinden  

− Fysiek welbevinden 

− Materieel welbevinden 

4. Van supports-paradigma  

− Van zorgdenken naar ondersteuningsdenken 

− Van visie dat iemand met een beperking zorg nodig heeft naar visie dat iemand met 

een beperking ondersteuning nodig heeft 

− Van deskundige naar ondersteuner 

5. Outcome-based en evidence-based denken 
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2. Principe 2 en principe 3 

1. Kritiek op institutionele zorg 

 1. Opkomst instituten 
− Goede bedoelingen 

− Vanuit liefdadigheid en caritas 

− Bepaalde mensen hadden zorg en training nodig 

− Bescherming tegen de samenleving 

− Mensen verzorgen en beschermen tegen de samenleving 

− Bescherming van de samenleving 

− Instituten kregen een gevestigde waarde 

− Mensen met ander gedrag, bedreigend gedrag … werden in 

instituten gestoken 

− Segregatie  

− De instituten herbergden de vergreten groep mensen 

 2. Kritieken 

1. Goffman: total institutions 

− Instituties waarbij mensen geplaatst worden o.b.v. één kenmerken 

en hun hele leven gedomineerd wordt door een groep mensen 

− Je moet je persoonlijkheid en individualiteit inleveren 

2. Dennedal: Nederlands instituut 

− Incident heeft een grote rol gespeeld in kritiekvorming over totale 

instituties 

3. Van Gennep 

− Totale institueten zijn een bedreigen voor de persoonlijkheid 

4. People First en Onze Nieuwe Toekomst 

− Self-advocacy groepen 

− Pamflet van People First: retarding environment 

− Een instituut is zodanig retarderend dat het de cognitieve en 

persoonlijke ontwikkeling niet stimuleert 

5. Van Hove: verdinging 

− Instituutzorg is een verdinging 

− Mensen worden tot dingen gemaakt i.p.v. als mensen behandeld 

6. Ouders: there is a hell 

− Pamflet v.e. moeder 

− Dochter is misbruikt in instituut terwijl er mooie dingen werden 

beloofd 
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2. Sociale participatie is een noodzakelijke dimensie van het menselijk 

functioneren 

 1. Artikel 19: Zelfstandig wonen en deel uitmaken van de maatschappij 
− Personen met een handicap hebben het recht om i.d. maatschappij te 

wonen met dezelfde keuzemogelijkheden als anderen 

− En de staten dienen doeltreffende en passende maatregelen te nemen om 

het voor personen met een handicap gemakkelijker te maken 

− Waarborging van 

1. Keuze van verblijfplaats en met wie 

2. Toegang tot reeks van thuis-, residentiële en andere maatschappij-

ondersteunende diensten 

3. Maatschappijdiensten en -faciliteiten zijn ook beschikbaar voor 

personen met een handicap 

 2. ‘Community inclusion’ ook voor mensen met ernstige beperkingen 
− Mensen met ernstige beperkingen moeten dusdanig ondersteuning krijgen 

dat ze ook mee kunnen participeren i.d. samenleving 

− Het is een uitdaging maar ook een recht 

− Mogelijk als er op een goede manier ondersteund wordt 

3. Sociale participatie moet gerealiseerd worden voor alle mensen met een 

beperking 
− Sociale participatie als inherent element van QOL 

− Community living als noodzakelijke stap richting sociale participatie 

− Het ondersteuningsdenken en specifieke individuele ondersteuning als 

facilitator richting sociale particpatie 
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3. Evidentie uit de literatuur 
 Argumenten waarom de-institutionalisatie noodzaklijk is 

 1. Onderzoek in Nederland en Vlaanderen 
− Onderzoek van Verdonschot et al., 2009 

− Personen met VB in community settings participeren meer 

dan mensen in een gesegregeerde setting  

− Maar het niveau van participatie is nog steeds lager dan 

mensen zonder beperking 

− Onderzoek Claes et al., 2012 

− Onafhankelijker leven en het hebben van een job zorgt voor 

hogere persoonlijke uitkomsten (QOL)  

− Onderzoek van Loon, 2005 

− 3 belangrijke dimensies van QOL moeten centraal staan  

1. Inclusie 

2. Zelfbepaling 

3. Persoonlijke ontwikkelingen 

− Dit moet consistent doorgevoerd worden in alle bespuitingen 

− Hierbij kan je niet anders dan instituten ontmantelen 

 2. Wat mensen met ernstige beperkingen zeggen over sociale participatie 

− Mensen met ernstige of meervoudige beperkingen willen hetzelfde als 

andere mensen m.b.t. sociale participatie  

3. Conclusie 
 “Als we een goede kwaliteit van bestaan willen realiseren voor mensen met een 

verstandelijke beperking die in een instituut leven, moet juist dit leven in een 

instituut als zodanig gezien worden als de belangrijkste belemmering.” 

De dimensies van QOL bleken van het grootste belang. Een goede QOL voor mensen 

met een VB kan niet bereikt worden in een instituutomgeving en blijft de-

institutionalisatie het enige alternatief. 
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4. Ervaringen met de-institutionalisatie in het buitenland 
− De-institutionalisaite is in het buitenland op grote gerealiseerd en 

geaccepteerd 

− De-institutionalisatie is dus haalbaar 

− Wat betreft de oorzaken van verregaande de-institutionalisatie in het 

buitenland blijken een veelheid aan factoren een rol te spelen 

− Ouders zijn sterke voorvechters gebleken van community-living 

− Burgerrechten-beweging die ervoor hebben gezorgd dat het recht 

om te leven i.d. samenleving is vastgelegd i.d. wetgeving 

− Media heeft veel aandacht geschonken 

− Wet- en regelgeving door de overheid op uiteenlopende gebieden 

− Inhoudelijk onderzoek m.b.t. de gevolgen steunde het proces van 

depopulatie 

− De-institutionalisatie 

− De positieve effecten van de-institutionalisatie 

− Verbetering van adaptieve vaardigheden 

− De meerderheid v.d. ouders is tevreden na de verhuizing: men ziet 

een verbetering v.d. QOL van hun kind 

− Mensen met een VB zijn meer aanwezig i.d. samenleving 

− Zij hebben een grotere variatie aan activiteiten i.d. samenleving 

− Hebben meer keuzemogelijkheden en kiezen ook effectief meer 

− Familie bezoekt vaker 

− Wezenlijk afname van mensen die problemen hebben met andere 

bewoners 

 

5. Advies rond de uitdagingen in zelfstandig wonen en community living van de 

VN  
− General Comment op artikel 19 (2017) 

− Financiële overwegingen brengen organisaties er soms toe om grote 

woonlocaties te (her)introduceren 

− Dit staat haaks op het VN-verdrag voor de rechten van personen met een 

handicap 

− I.d. General Comments wordt duidelijk benadrukt dat er niet meer mag 

worden gekozen voor grootschalige woonvoorzieningen 

3. Casus Arduin 
Arduin is in 1994 begonnen als instituut. Ze hebben een traject van de-institutionalisering afgelegd 

maar zijn sinds een jaar of twee terug begonnen met institutionaliseren. 

280 cliënten leefden in grootschalige woonafdelingen op het terrein met onvoldoende kwaliteit van 

zorg en onvoldoende dagbesteding. De leidraad in de veranderingen zijn emancipatie en 

zelfbepaling voor alle mensen om te komen tot een optimale QOL. De ontwikkeling van zorg naar 

ondersteuning gaat hiermee gepaard. 
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Inclusie i.d. praktijk van Arduin 

− Normale woningen op de gewone huizenmarkt i.d. regio voor alle cliënten 

− Thuiskomen i.e. gewone straat, buren, boodschappen doen … 

− Groter beroep op de samenleving, het sociale netwerk v/h gezin/familie, het bedrijfsleven 

en vrijwilligers 

− Pleeggezinnen voor kinderen i.p.v. instituten 

− Werk of dagbesteding in bedrijven en dagcentra geïntegreerd i.d. samenleving 

4. Van zorg naar ondersteuning 
De-institutionalisatie vereist het ontwikkelen van een ondersteuningsmodel. 

We moeten werken aan de mismatch tussen de persoonlijke competenties van een persoon en de 

eisen van de omgeving. Aan die mismatch kunnen we werken door ofwel de persoonlijke 

competenties van iemand te bevorderen of iets te gaan doen aan de eisen van de omgeving. 

Meestal wordt beide gedaan d.m.v. support. 

Het ondersteunings- of supportmodel is eigenlijk heel simpel. Je laat mensen wonen in een huis 

waar zij willen wonen en werken daar waar men wil werken, en je biedt vervolgens de 

ondersteuning die iemand nodig heeft. Indien er veel ondersteuning nodig is, bied je veel 

ondersteuning. Hetzelfde wanneer iemand weinig ondersteuning nodig heeft. 

Ondersteuning wordt liefst eerst door het eigen netwerk geboden. Wanneer zij te weinig steun 

kunnen bieden, treedt het sociaal ‘vangnet’ in werking. Professionele dienstverleners dienen eerst 

het netwerk zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarnaast kunnen zij ook de persoon in kwestie 

ondersteuning bieden om hem zelf beter te kunnen laten kiezen en handelen. 
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Les 5 – Onderwijs voor leerlingen met 

specifieke onderwijsbehoeften 

1. Paradigmashift en motivatie verandering 

1. Paradigmashift 
 

 

STOORNISDENKEN DIVERSITEITSDENKEN 

Kijk op het kind 

Uitzondering en storend Onderdeel v.d. klasgroep 

Tekorten remediëren Creëren v.e. optimaal leerklimaat 

Leerbehoeften aangepakt door specialisten Onderwijs aangepast aan leerbehoeften 

Kijk op de ouders 

Leken Opvoedingsexperten 

Acceptatieprobleem Vragen van ouders als vertrekpunt 

Verantwoordelijkheid experten Gedeelde verantwoordelijkheid 

Kijk op professionals 

Vormingsbehoeften Ondersteuningsbehoeften 

Inzetten van stoornisgerichte kennis Constructieve samenwerking met externe 

betrokkenen 

Focus op het individu Focus op het individu in context 

 

− Beide visies zijn nodig maar bij inclusief onderwijs zetten we voornamelijk in op 

diversiteitsdenken 

 

Van het recht op onderwijs naar een mensenperspectief door 

1. Paradigmashift/veranderende kijk 

2. Spanningsvelden i.d. praktijk 

−  Ouderbetrokkenheid door diversiteitsdenken 

− Ouders vinden niet altijd de weg naar scholen 

  



 
45 

2. Iedereen heeft recht op onderwijs 
Het is een pedagogische vrijheid om voor jou school naar keuze te kunnen kiezen. Hebben 

ouders van kinderen met specifieke noden ook deze vrijheid? 

Waarom is er nood aan verandering? 

Drie vaststellingen 

1. België heeft in vergelijking met andere Europese landen veel leerlingen met 

specifieke onderwijsbehoeften 

2. België kiest meer dan andere landen voor een oplossing in aparte scholen 

3. Het aantal leerlingen i/h buitengewoon onderwijs blijft groeien, de laatste tien jaar 

met meer dan 12%! 

 

VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (2006) 

We willen discriminatie tegengaan en gelijke kansen creëren door een inclusief 

onderwijssysteem. In 2009 heeft België het verdrag geratificeerd. Dit zal mee de richting 

bepalen van ons denken. 

Uitgangspunten: 

− Sociaal model 

− Artikel 24: recht op onderwijs voor personen met handicap dat principieel inclusief 

moet zijn 

− Recht op redelijke aanpassingen 

 

Wat is inclusief onderwijs? 

− Het gaat over alle leerlingen 

− Participatie en ondersteuning 

− De natuurlijke (leer)omgeving v.e. kind van zijn of haar leeftijd, voornamelijk omringd 

door mensen zonder beperking 

− Gedifferentieerde aanpak/traject 

− Dezelfde activiteiten met eigen doelen en tempo 

− Overleg en partnerschap 

− Schools leren en sociaal leren 
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2. Historiek 

1. Structuur van het onderwijs 
Duale structuur 

− Regulier onderwijs 

− Buitengewoon onderwijs 

 

Historiek  

− 16de eeuw: Ontstaan voor leerlingen met een auditieve of visuele beperking vanuit 

het medische verhaal 

− Begin 19de eeuw: Aantal (onderwijs)initiatieven voor kinderen met een beperking 

groeit, aanvankelijk sterk gericht op sensoriële beperkingen 

− 1914: Invoeren leerplicht tot 14 jaar waardoor het ontstaan v/h BuO aan de basis ligt 

aangezien meer en meer kinderen met een beperking naar school gaan 

− 1970: Oprichting en wet op BuO 

− 2014: M-decreet 

 

Van 1970 – 2014 zijn er geen fundamentele grote wijzingen aan ons onderwijsstructuur. 

− Veranderingen zijn wel noodzakelijk 

− Botsen op spanningsvelden die onder druk komen te staan 

− Duale structuur geeft geen antwoord op de complexe praktijk 

− Leerlingen die meertalig zijn, komen i/h BuO terecht in type 8 en type 1, maar 

dat zijn leerlingen die vaak vanuit hun meertaligheid ondersteuningsnoden 

hebben. Dit wil niet zeggen dat ze daarom naar BuO moeten. 

− Veel leerlingen zijn moeilijk te categoriseren 

− Niet conform aan internationale verdragen  

− In 2009 was er de ratificering v/h VN-verdrag 

 

Het M-decreet is er niet zomaar in 2014 gekomen. Er zijn heel veel pogingen geweest. 

1994: Salamanca Statement 

− UNESCO 

− Noodzaak om personen met bijzondere onderwijsnoden toegang te verlenen tot het 

gewone onderwijs, met aandacht voor een kindgerichte pedagogiek die rekening 

houdt met de vermelde specifieke onderwijsbehoeften van deze kinderen 

1998: Vlor-advies over inclusief onderwijs 

− Geeft scherpe, kwaliteitsvolle definitie van inclusief onderwijs en hoe we dat kunnen 

realiseren 

− Het gaat niet enkel over de toegang maar ook dat het kwaliteitsvol moet zijn 

− Het traject hoeft geen standaard traject te zijn dat ondersteund wordt 
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1999 – 2004: Eindverslag Maatwerk in Samenspraak – Memorandum Ruimte voor Inclusief 

Onderwijs 

Basisiprincipes memorandum (2004) 

− Het streven naar inclusie betreft alle domeinen v/h maatschappelijk leven 

− Elk kind heeft recht op kwaliteitsvol onderwijs 

− Inclusief onderwijs is een onderwijsvernieuwingsproces 

− Inclusief onderwijs betreft het recht op een gelijkwaardige keuze voor een zinvol 

curriculum 

− De opportuniteit of wenselijkheid van inclusief onderwijs wordt niet meer in vraag 

gesteld 

 

GOK 

Er komt meer aandacht voor gelijke kansen. Men ziet dat er weinig sociale mix is in scholen. 

Een grotere mix gaat ervoor zorgen dat men aan meer kansen gaat werken. 

1. GOK I: Het recht op inschrijven 

− Je moet je kunnen inschrijven i.d. school waar je naartoe wil 

− Die school moet je ook toelaten! 

− Enkel weigering als de draagkracht het niet toelaat 

− Lokaal Overlegplatform (LO) 

− Monitort de inschrijvingen 

− Bemiddelt tussen school en ouders 

− Commissie Inzake Leerlingenrecht 

− Indien er geen bemiddeling mogelijk is 

− Kunnen sancties opleggen aan de school  

− Zorgcoördinatoren  

− Onderwijzend personeel die leerkrachten, leerlingen en het 

zorgbeleid gaan ondersteunen 

− Ingevoerd i/h basisonderwijs 

2. GOK II: Geïntegreerd zorgaanbod 

− Er wordt van iedere school verwacht dat het zorgbeleid een onderdeel is van 

hun werking 

3. GOK III: Maatwerk in samenspraak 

− Een tekst die was opgesteld om een andere manier van zorg te verlenen aan 

leerlingen met een ondersteuningsnood 

− Deze tekst is gesneuveld en overgegaan in Leerzorg (heeft het ook niet 

gehaald) 

− Na een aantal decreten/pogingen hebben we het M-decreet 
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2004 – 2009: Leerzorgkader 

− Meer participatie 

− Knelpunten typologie 

1. Moeilijk voor sommige leerlingen 

2. Aanbod niet genoeg regionaal verspreid 

3. ‘Creatief’ toekennen van type met het oog op het verkrijgen van meer 

ondersteuning (ook als gevolg van niet-regionale spreiding) 

− Nood aan een overzichtelijk basiskader 

− Leerzorgkader is er niet doorgekomen 

− Kritiek: onderwijsvernieuwing is te vergaand 

 

Overzichtelijk basiskader 

 Je krijgt een continuüm met het idee 

dat het makkelijker is om van het ene 

naar het andere over te stappen 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Leerzorgniveau 

= Mate waarin het onderwijs dient aangepast te worden aan de specifieke 

noden v.d. leerlingen 

− Vier zorgniveaus 

− Van geen aanpassingen (zorgniveau I) tot gespecialiseerde 

ondersteuning (zorgniveau IV) 

− Apart zorgniveau voor kinderen die tijdelijk of niet naar school gaan 

− Ziekenhuisscholen, permanent/tijdelijk onderwijs aan huis 

− Cluster 

= Groepering v.d. doelgroep 

− Cluster 1: Geen beperkingen 

− Alle leerlingen die niet onder andere clusters vallen 

− Cluster 2: Leerbeperkingen 

− Dyslexie, dyscalculie, licht VB  

− Cluster 3: Functiebeperkingen  

− Slecht horen, slecht zien, motorische beperking, matige/ernstige VB  

− Cluster 4: Sociale beperkingen/participatieproblemen 

− Autisme, psychische problemen, emotionele en gedragsstoornissen 
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2009: Ratificering VN-verdrag 

 

2012: DAM-decreet 

− Ontwerpdecreet betreffende dringende en andere maatregelen voor leerlingen met 

specifieke onderwijsbehoeften, met onder meer volgend 

− De oprichting v.e. type 9 binnen het BuO voor kinderen met ASS 

− Het uitwerken v.e. systeem waarin leerlingen die les volgen i/h type 8-

onderwijs sneller opnieuw kunnen instromen i/h gewoon onderwijs 

− Er moest verandering komen door de groter wordende spanningsvelden, maar ook 

door de ratificering v/h VN-verdrag 

 

2013: DNM-decreet 

− Ontwerp van decreet betreffende belangrijke en noodzakelijke maatregelen 

voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 

 

Zorgpiramide 

 

− Fase 0: Brede basiszorg 

− Alles wat de leerkracht doet i.d. klas om al ondersteuning te geven 

− Duidelijke feedback, duidelijke instructies, op voorhand de powerpoint ter 

beschikking stellen … 

− Fase 1: Verhoogde zorg 

− Voor een aantal leerlingen specifieke maatregelen treffen 

− Hulpkaart, een daglijn die nog specifieker is voor die leerlingen … 

− Fase 2: Uitbreiding van zorg 

− Voor leerlingen die nog meer ondersteuning nodig hebben en waar een extra 

ondersteuner i.d. school komt helpen 

− Fase 3: IAC 

− Individueel Aangepast Curriculum 
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2013: M-decreet ingediend in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen 

− Ontwerpdecreet over maatregelen voor leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften 

− Goedgekeurd in Vlaams Parlement 

 

3. M-decreet 

1. M-decreet 2014 (ingang september 2015) 
− Redelijke aanpassingen 

− Voor iedereen die beperkingen ervaart 

− Aanpassing toegang tot BuO en actualisatie van types en opleidingsvormen 

− Oprichting type 9 

− Voor leerlingen met ASS zonder VB 

− Er is heel veel onduidelijkheid rond het M-decreet door onvoldoende 

communicatie 

− Geen duidelijke visie 

− Wat is een redelijk aanpassing?  

− Er bestaat geen checklist van wat dat moet zijn 

− …  

− Begeleidende maatregelen 

1. Competentiebegeleiders 

− Worden aangesteld om het M-decreet te ondersteunen i.d. 

scholen 

2. Inclusienetwerk 

− Gericht om inclusie te implementeren en ondersteuning naar 

ouders toe 

− Is er niet van gekomen! 

3. Nascholing 2015 – 2016/2016 – 2017 

− Gratis nascholing voor informatie over het M-decreet voor 

scholen 

4. Pre-waarborgregeling 

− Als er meer leerlingen van BuO naar gewoon onderwijs gaan, dan 

gaan er veel leerkrachten i/h BuO zonder werk zijn 

− Die leerkrachten gaan ze inzetten i/h gewone onderwijs 

− Pre-waarborgregeling zorgt ervoor dat het geld van die 

besparingen bij het onderwijs blijft en niet terug naar de grote 

pot 
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6 krachtlijnen 

1. Eerst gewoon, dan buitengewoon 

2. Recht op redelijke aanpassingen 

3. Recht op inschrijven in gewone school 

4. Nieuwe types in BuO 

5. Nieuwe toelatingsvoorwaarden BuO 

6. Ondersteuning voor het gewone onderwijs 

2. Redelijke aanpassingen 
= Een maatregel die het effect van de beperking neutraliseert waarmee een persoon met 

een beperking te maken krijg in een onaangepaste (school)omgeving. 

− Aantonen van disproportionaliteit berust bij de school 

− School beslist wanneer het niet meer redelijk is en het niet gaat 

− Maar ze moeten wel inspanningen leveren om die redelijke aanpassingen in 

te voeren 

− Verschillende mogelijkheden 

− Meer tijd voor examens, laptop, ondersteuner, tolk, rustmomenten inbouwen 

…  

 

Een aanpassing … 

− Is afgestemd op de specifieke en individuele ondersteuningsbehoefte v.d. leerling 

− Laat toe dat de leerlingen op eigen niveau kan deelnemen aan dezelfde activiteiten 

− Verhoging participatie 

− Laat toe dat het werken i.d. klas zo zelfstandig mogelijk verloopt 

− Garandeert de veiligheid en respecteert de waardigheid v.d. leerling met een 

beperking 

 

Er zijn verschillende criteria voor redelijkheid 

1. Kostprijs 

2. Gebruiksfrequentie en gebruiksduur 

3. Impact op de organisatie 

4. Impact op de omgeving en op de andere leerlingen 

5. Ontbreken van alternatieven 
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3. Inschrijven 
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Toelating buitengewoon onderwijs 

− BuO is een recht, geen verplichting 

− Verslag tot toegang BuO (het attest en protocol) 

− Vroegere inschrijvingsverslag, fase zorgcontinuüm, aanpassingen, sociaal 

emotionele of taalachterstand 

− Verschil gemotiveerd verslag 

− Belangrijke rol v/h CLB 

 

Verslag tot toegang buitengewoon onderwijs 

− Verwijzing naar meest geschikte type 

− Onderwijsniveau en in geval van BuSO de meest geschikte Opleidingsorm (OV) 

Let op! Het verlsag toont aan dat de leerling recht heeft op BuO maar staat los van het feit of 

de leerling daadwerkelijk naar het BuO of het gewoon onderwijs gaat. 

 

4. Ondersteuning 
Gemotiveerd verslag 

− Enkel bij verwijzing naar GON-begeleiding 

− Bij nood aan verdere ondersteuning i/h gewoon onderwijs voor een leerling met SOB 

die het gemeenschappelijk curriculum volgt 

− Nadat de school heel wat acties heeft ondernamen op fase 0 en fase 1 i/h 

zorgcontinuüm 

− Steeds als besluit na uitbreiding v.d. zorg i/h gewoon onderwijs (fase 2) 

 

Ondersteuning in het reguliere onderwijs 

− Continue in verandering de laatste jaren 

− Van GON (Geïntegreerd onderwijs)/ ION (Inclusief onderwijs)  

− Naar evolutie naar waarborg  

− Extra mensen inzetten vanuit BuO 

− Naar uiteindelijk ondersteuningsnetwerken 

 

Samenwerking GO – BuO – GON-begeleiding 

− Dit was voor het M-decreet en een beetje tijdens 

− Jongeren met motiveringsverslag volgen les in GO met ondersteuning vanuit het BuO 

− Gericht op jongeren min of meer bijbenen 

− GON-ondersteuning 

− 2 tot 4 uur per week 

− Beperkt in tijd 

− Integratieplan  
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Samenwerking GO – BuO – ION-begeleiding 

− Jongeren met een type 2 attestering 

− ION-ondersteuning 

− 5.5 uur per week 

− Doet blijken dat inclusief onderwijs enkel voor deze leerlingen is, maar het is voor 

iedereen 

 

Bijkomende ondersteuning 

− Ouders sturende kracht 

− Vrijwilligers 

− Therapeuten 

− PAB/persoonsvolgendbudget 

5. Verandering ondersteuningsmodel 
Voor september 2017 had je GON/ION en de pré-waarborg en waarborg. Vanaf september 

2017 zijn er veranderingen. 

− Ondersteuningsteams  

− Integratie van GON en ION 

− Expertise van BuO waarborgen 

− Samenwerking 

− Na een positief advies v/h CLB wanneer leerling in fase 2 zit 

− Multidisciplinair 

− Intake  

− Alle betrokken partijen 

− Opstellen van doelstellingen 

− Ondersteuningstraject gaat van start 

− Leerling, leerkracht en klasniveau 

− Los van de school 

− Brug tussen de verschillende partijen 

− Budgetten worden samengevoegd 

− Hangen vast aan ondersteuningsteams 

− Flexibel inzetten van ondersteuning 

− Men kan gaan spelen met de uren afhankelijk v.d. ondersteuningsnood 

− Werken op lerarenniveau/klasniveau 

− Ondersteuning tot op de klasvloer 
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Voor de organisatie van de ondersteuning wordt er een verschil gemaakt tussen twee 

groepen van leerlingen: 

− Leerlingen met een gemotiveerd verslag of (inschrijvings)verslag voor type 2, type 4, 

type 6 of type 7 

− Hebben vaak meer ondersteuning nodig  

− Leerlingengericht 

− Wegvallen van medische criteria 

− Ondersteuningsuren liggen vast 

− Leerlingen met een verslag of (inschrijvings)verslag voor type basisaanbod of 

voormalige types 1 en type 8, type 3, type 7 en type 9 

− Het bredere type 

− Meer op leerkracht/klasniveau werken 

− Er is een verandering i.d. manier waarop dat we ondersteuning gaan bieden 

− Vroeger moesten er labels zijn en diagnostisering 

− Nu moet er enkel een verwijzing naar een type zijn, maar geen officiële 

diagnose 

− Gevolg: veel vraag waardoor er meer ondersteuners aangewerfd moeten 

worden 

− De vraag wordt groter maar de pakketen niet 

− Ondersteuning wordt verdeeld waardoor sommige leerlingen op een heel 

week 1 uur ondersteuning hebben 

6. Type en opleidingsvorm 
Type 1 (licht VB) en type 

8 (leerstoornis) zijn 

samengegaan in type 

basisaanbod. 

Type 9 is met het M-

decreet ingevoerd. 
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We spreken van 

OpleidingsVormen in 

het BuSO. 

In OV4 komen dezelfde 

dingen aan bod als in 

het regulier onderwijs. 

Dit is BuSO omdat deze 

leerlingen zware 

ondersteuning nodig 

hebben. Het staat hevig 

onder kritiek omdat het 

over dezelfde inhouden 

gaat. 

7. Kritiek op buitengewoon onderwijs 

Bijzonder onderwijs wordt gebruikt als alibi voor het falen van het gewone onderwijs. 

1. BuO stigmatiseert en belemmert maatschappelijke integratie 

− Cf. Self-fulfilling prophecy 

− Mensen gaan minder kansen nemen/grijpen omdat ze denken dat ze er niet 

goed genoeg voor zijn 

2. Vragen bij het (didactische) rendement van BuO 

− Kwalificatie is niet bijzonder hoog 

3. Discussie omtrent de verschillende types van BuO 

− Wat doe je met leerlingen die onder verschillende types vallen? 

4. Hoge kostprijs van BuO 

5. In stand houden van sociale ongelijkheid 

− Veel meer leerlingen met lage SES, migratieachtergrond … komen in BuO 

terecht 

8. Type 9 
Type 9-onderwijs werd vier jaar geleden opgericht, speciaal voor kinderen met ASS. Meer en 

meer kinderen met ASS vinden hun weg naar type 9 van het BuO. Het is tegenstrijdig met het 

VN-verdrag. Het moet wel gericht blijven op inclusie en instroom. 
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4. Leerlingebegeleiding 
Rol van het CLB 

Er is telkens een leerlingebonden aanbod en een aanbod voor schoolondersteuning. Met het nieuwe 

decreet is de schoolondersteuning zeer sterk geminimaliseerd. 

− Leren en studeren 

− Onderwijsaanbod 

− Psychisch en sociaal functioneren 

− Preventieve gezondheidszorg 

− Leerlinggebonden aanbod 

− Onthaal 

− Vraagverheldering 

− Verstrekken van informatie en advies 

− Diagnose 

− Kortdurende begeleiding 

− Samenwerken met netwerk 

 

Continuüm van zorg 

− Brede basiszorg 

− Verhoogde zorg 

− Uitbreiding van zorg 

− M-decreet staat geen vermelding van fases en 

geen fase 3 

− IAC hoort bij uitbreiding zorg 

 

Handelingsgericht werken 

Handelingsgericht werken vertrekt vanuit 7 uitgangspunten. Deze maken duidelijk dat zorg bieden 

aan leerlingen een teamgerichte zaak is. 

1. Onderwijsbehoeften van leerlingen centraal stellen 

− Wat is er nodig om te kunnen participeren i.d. klas? 

2. Afstemming en wisselwerking tussen kind en omgeving 

− Belangrijk omdat de barrière i.d. context ligt 

3. De leerkracht doet ertoe 

− Dit is de persoon die het moet waarmaken 

4. Positieve aspecten zijn van groot belang 

− >< deficit denken 

5. Constructieve samenwerking tussen scholen en ouders 

− Ouders zijn een belangrijke schakel 

6. Doelgericht werken 

− Waar willen we naartoe? De acties moeten daarop gericht zijn 

7. De werkwijze van school is systematisch en transparant 

− Ouders en leerlingen moeten kunnen volgen welke stappen er worden genomen 
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Nieuw decreet leerlingbegeleiding 

− Schoolteam 

− Kwaliteitsvol zorgbeleid 

− Erkenningsvoorwaarden 

− Maakt afspraken met CLB en leerlingbegeleider 

− CLB 

− Meldt problemen 

− Consultatieve leerlingbegeleiding (verhoogde zorg) 

− Pas bij uitbreiding van zorg neemt CLB de regie over 

− Systematische contacten 

− Huisonderwijs 

− Netwerking 

− PDB 

− Pedagogische BegeleidingsDienst 

− Ondersteunen en doorverwijzen 
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Les 6 – Vermaatschappelijking 

1. Vermaatschappelijking, what’s in a name? 

1. Een sociohistorische benadering 
Eerste variant: midden 20ste eeuw 

− Overheid trekt steeds meer zorgverantwoordelijkheden naar zich toe 

− Van privésfeer naar openbare sfeer 

− Verzorgingsstaat  

 

Tweede variant: jaren ’60 – ‘70 

Kritiek op residentiële zorg 

− Extramuralisering v.d. zorg 

− Recht op volwaardige deelname aan de maatschappij 

− Positie van patiënt als gebruiker 

− Patiëntenbeweging 

− = Het streven om buiten de muren v.e. instelling gelijkwaardige zorg te 

bieden 

− Ontmanteling v.d. traditionele psychiatrische ziekenhuizen 

− De-institutionalisering  

− Oprichting centra GGZ, PAAZ en dagziekenhuizen 

− Belangrijke rol voor de eerstelijnszorg en nulde lijn (mantelzorg, zelfhulp) 

− Concentrische cirkels 

− Artikel 107 

− Een deel v/h geld v.d. psychiatrische ondersteuning moet gegeven 

worden aan organisaties die mensen i.d. samenleving ondersteunen 

 

Derde variant 

− Normalisatieprincipe  

− Beperking is een persoonskenmerk 

− Handicap is het verlies van functionaliteit v.d. beperking als samenleving er niet goed 

op inspeelt 

− Samenleving heeft als geheel verantwoordelijkheid voor de gevolgen van individuele 

kenmerken 
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Vierde variant 

− Veronderstelde ineffectiviteit v.d. sociale sector en een ander beeld v.d. moderne 

burger 

− Van verzorgingsstaat naar participatiestaat 

− Opnemen v.d. eigen verantwoordelijkheden (en omgeving) staan centraal 

− Wantrouwen t.o.v. de zorg  

− Centraal staat het (her)verdelen van zorgverantwoordelijkheden 

− Burgers en hun sociaal netwerk krijgen meer verantwoordelijkheid doorgeschoven 

2. Vermaatschappelijking in de huidige beleidscontext 

“Verschuiving binnen de zorg waarbij ernaar gestreefd wordt om mensen met 
beperkingen, chronisch zieken, kwetsbare ouderen, jongeren met gedrags- en 
emotionele problemen, mensen die in armoede leven, …., met al hun mogelijkheden 
en kwetsbaarheden een eigen zinvolle plek in de samenleving te laten innemen, hen 
daarbij waar nodig te ondersteunen en de zorg zoveel mogelijk geïntegreerd in de 
samenleving te laten verlopen. Begrippen die hierbij een rol spelen zijn onder meer 
desinstitutionalisering, communitycare, empowerment, kracht- en contextgericht 
werken, vraagsturing en respijtzorg”. 

 

Centraal hierbij staat 

− Verbondenheid 

− Zorg i.d. vertrouwde omgeving 

− Mensen die het dichtst bij de zorgvrager staan 

− Mensen met zorgvraag zoveel mogelijk laten participeren aan de samenleving 

 

➔ Grootse kans op QOL 

 

Wat is vermaatschappelijking? 

− De-institutionalisering 

− Community-care 

− Klantgericht werken 

− Contextgericht werken 

− Vraagsturing 

− Respijtzorg  

 

Er is een positieve lezing …  

Recht op leven i.d. samenleving en ondersteuning i.d. samenleving 

 

… en een negatieve  

Zorg door de gemeenschap i.p.v. professionals  
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2. Positieve aspecten 
− Vermaatschappelijking streeft naar een meer solidaire samenleving 

− Het erkent dat elke burger een volwaardige plaats heeft i.d. samenleving en het recht deze 

plaats mee autonoom in te vullen (recht op participatie en zelfbepaling) 

− Het erkent de kracht en de expertise van burgers 

− Het voorkomt dat mensen gereduceerd worden tot hun problemen  

− Het voorkomt dat mensen geïnstitutionaliseerd worden en zo geen deel meer uitmaken v.d. 

samenleving 

− Het reageert tegen de overprofessionalisering v.d. zorg 

− Mensen hebben niet altijd professionalisering nodig, maar mensen moeten elkaar 

helpen, ondersteunen, elkaars noden opheffen …  

− Toch heeft professionalisering een rol gespeeld in sommige situatie maar heeft niet 

geholpen om de persoon i.d. samenleving te integreren  

3. Aandachtspunten 
− De doelstelling van vermaatschappelijking is dat de zorg in en door de samenleving gebeurt 

zodat mensen deel uitmaken v.d. samenleving 

− Niet helemaal waar! Met professionele hulp kan je nog steeds deel uitmaken v.d. 

samenleving 

− Inclusief burgerschap is fysiek aanwezig i.d. samenleving maar maakt er nog geen deel van 

uit 

− Er is nood aan sociale integratie 

− Is de samenleving klaar voor integratie van verschillende doelgroepen? 

 

 

− Gebrek aan sociale cohesie is een probleem én een oplossing 

− Meest kwetsbare mensen moeten het meest beroep doen op hun (kwetsbare) netwerk 

− Krijgen vaak niet de juiste ondersteuning door het netwerk 

− Nadruk op eigen verantwoordelijkheid kan nadruk op eigen schuld worden 

− Mogelijkheden creëren en voorwaarden vervullen voor participatie 

− Die is niet hetzelfde als mensen dwingen tot participatie 

− Recht maar geen plicht 

 

− Vermaatschappelijking is niet hulp zoveel mogelijk ingevuld door het informele netwerk 

− Er zijn ook professionelen! 

− Is iedereen ‘sterk’ genoeg om zorg op te nemen? 

− Ondersteuning van mantelzorgers 

− Durven vaak niet te zeggen dat ze het lastig hebben 

− Kan je weigeren zorg op te nemen? 

− Plicht tot participatie? 
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− Risico: recht op hulp is niet langer gegarandeerd 

− Onderlinge zorg mag geen plicht worden 

− Overheid schuift zijn individuele verantwoordelijkheden af naar de individuele 

burger, zijn netwerk en de samenleving 

− Mensen moeten het recht hebben om die zorg wel of niet op te nemen 

− Het verdringt het denken over mensenrechten en structurele uitsluiting 

4. Randvoorwaarden 
− Ondersteuning burger 

− Burger moet zelf keuzes kunnen maken in wie welke hulp aanbiedt 

− Onvoorwaardelijkheid v/h recht op hulp 

− Ondersteuning werker 

− Flexibel 

− Opletten voor te grote druk op de eerste lijn 

− Ondersteuning mantelzorger 

− Community care/support 

− Caring for (professionelen, zorgverleners) en caring about (sterke band zoals familie) moeten 

samenwerken 

− Professionele hulpverlening verdwijn niet v/h toneel 

− Alliantie tussen cliënt, formele en informele zorg 

 

− Aandacht en belangenbehartiging v.d. meest kwetsbare groepen in onze samenleving 

− Werker moet positie krijgen om aan beleid en organisatie verandering te brengen 

− Overheid moet investeren in sensibilisering én ten alle tijden recht op hulp garanderen 

− Overheid heeft zijn verantwoordelijkheid 

− Mensen vertrouwelijk maken met mensen met een beperking, inzetten op sociale 

integratie 
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Les 7 – Pleegzorg Vlaanderen 

1. Pleegzorgdriehoek 

 

Zeer belangrijk! Ouders kan je niet wegdenken. 

2. Doelgroepen 
− Gezinnen/kinderen in moeilijke opvoedingssituaties 

− K&G, AWW 

− Kinderen in verontrustende opvoedingssituaties 

− NBMV, BJB 

− Kinderen met een beperking 

− VAPH 

− Kinderen met psychiatrische problematiek 

− GGZ 

− Volwassenen met (vermoeden van) een beperking of psychiatrische problematiek 

3. Pleegzorg in cijfers 
In totaal zitten er 7150 mensen in de pleegzorg waarvan … 

− 30% kleuter, kinderen en jongeren 

− 10% volwassenen 

− 2/3 v.d. aanvragen niet kunnen worden opgenomen 

− 25% met VAPH-erkenning 

− 85% trauma 

− 80% gehechtheidsproblematiek 

 

Er zijn 4680 pleeggezinnen. 

− 77% zijn het sociale of familiale netwerk 

− Meer aanbod voor jonge kinderen (lagere school), dan nood aan vraagkant (baby’s, kleuters 

en jongeren) 
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4. Organisatie Vlaamse pleegzorg 
Voor 2014 waren er 26 diensten voor pleegzorg, met elk een eigen specialiteit. 

Vanaf 2014 is er 1 dienst per provincie (Vlaams Pleegzorgdecreet). 

5. De 4 modules van pleegzorg 

 1. Ondersteunende pleegzorg 

− Ter ondersteuning van regulier verblijf (thuis of voorziening) 

− Terugkeer naar huis/opvangsituatie is zeker 

− Tijdelijk: 3 – 20 maanden 

− Kan onderbroeken 

− RTH 

− Een mama die even ziek is 

 2. Perspectiefzoekende pleegzorg 

− Veiligheid/ontwikkeling van kin/gast vraagt om opvang i.e. ander gezinsmilieu 

− Perspectief is onduidelijk 

− Terugkeer mogelijk? Ander pleeggezin? 

− Contextbegeleiding is noodzakelijk 

− Tijdelijk: 6 maanden 

− NRTH 

 3. Perspectiefbiedende pleegzorg 

− Terugkeer naar huis is niet mogelijk of niet i/h belang v/h kind 

− Belang van volledige integratie/hechting i/h pleeggezin 

− Intense begeleiding v/h pleeggezin 

− Duur: onbeperkt maar er is een jaarlijkse evaluatie 

− NRTH 

 4. Behandel(ings)pleegzorg 

− Ernstige gedrags- of emotionele problemen of psychiatrische problemen maken 

aanvullende hulp noodzakelijk  

− Bovenop andere module 

− Gestandaardiseerde behandelmodules 

− Behandeling is maximum 6 maanden 

− RTH, teambeslissing 
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6. Kenmerken  

 1. Kinderen  

− Kinderen met of zonder beperking 

− Meestal wanneer er sprake is van VOS 

− Op vraag van 

− Ouders of hun netwerk 

− Gezinshulpverlening 

− GV: OCJ en VK 

− Jeugdrechter  

 2. Ouders: aanmeldproblematieken 

− Opvoedingsproblemen 

− Gedragsproblemen 

− Psychiatrische problemen 

− Beperking 

− Kansarmoede 

− Materiële problemen 

− …  

 3. Pleeggezinnen 

1. Voorwaarden  

− Stabiele en veilige plek voor kinderen 

− Objectieve criteria zoals leeftijd, gezondheid … 

− Moeten een voorbereidingsprogramma volgen 

2. Ondersteuning 

− Psycho-pedagogische begeleiding 

− Onkostenvergoeding 

3. Selectiecriteria 

− Openheid en duidelijkheid in contact 

− Graag samenwerken 

− Sterke opvoedingskwaliteiten 

− Positief zelfbeeld 

− Kunnen inschatten wat pleegzorg meebrengt 

− Verliesdeskundigheid 

− Mensen die zelf al wat hebben meegemaakt, kunnen bepaalde 

situaties en de ouders beter begrijpen. Het betekent dus ervaring in 

dingen die fout gaan maar het moet wel verwerkt zijn! 
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7. Wat doet pleegzorg? 
Belang van roldifferentiatie 

Schema dat gebruikt wordt om uit 

te leggen dat er in het ouder-zijn 

verschillende rollen zijn. 

− Band moeder-kind is 

belangrijk 

− Opvoeding wordt gedeeld 

 

 

 

Sturende theorieën/principes 

Hier is  er in de les niet dieper op ingegaan, ook op puntje 8 niet. 

− Gehechtheid 

− Trauma 

− Systeemdenken/contextuele denken 

− Roldifferentiatie 

− Verbondenheid 

− Empowerment 

− Competentieontwikkeling: opvoedingsvaardigheden trainen 

8. Principes IJH/pleegzorg 
− Kind centraal 

− Gezinsgericht 

− Inclusie 

− Empowerment en emancipatie 

− Subsidiariteit 

− Vraaggestuurd, hulp op maat 

− Kwaliteitszorg 

− Evidence based 
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Les 7 – Psychiatrische pleegzorg in Geel 

1. Psychiatrische gezinsverpleging 

1. Geel, een uniek sociaal experiment 

− Natuurlijk en spontaan ontstaan 

− In 7de eeuw vlucht Dymphna naar Geel 

− Vader liet haar onthoofden 

− Ze werd/wordt vereerd als de heilige v.d. ‘geesteszieken’ 

− Haar stoffelijke resten trokken ‘geesteszieke’ personen aan van over heel de wereld 

− Vanaf 14de eeuw openeden plaatselijke gezinnen hun huizen voor deze mensen 

2. Onvoorwaardelijk 

− Gezinnen, dikwijls met kinderen, namen gasten op 

− Geen informatie maar ook geen vooroordelen over psychiatrische diagnose 

− Gezien als individuen die opgenomen worden i/h gezinsleven 

− Ze worden familie 

3. Opmerkelijk 

− OPZ pas in 1861 gebouwd 

− Mensen konden er terecht voor psychiatrische behandeling 

− Professionele omkadering psychiatrische gezinsverpleging 

− In 1940: 2000 gasten in Geel 

− In 1970: 1700 gasten, 1350 bij pleeggezinnen en 350 in OPZ 

− Voortschrijdende professionalisering 

− Nu: multidisciplinair en gemengd systeem (gezin, buurt en OPZ dragen 

samen zorg) 

− Van boerderijleven naar dagcentra en bezigheidstherapie 

4. Kernelementen van de gezinsverpleging 

− Maximale integratie en inclusie in gezinscontext 

− Openheid v.d. samenleving 

− Aanvaarding v.d. inherente beperkingen van patiënten 

− Sterke band tussen gasten en pleeggezinnen 

− Wederzijdse loyauteit  

− Sterk verantwoordelijkheidsgevoel van verschillende generaties naar de gasten 
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5. Inhoudelijke sterktes 

− Zorg i.d. samenleving 

− Sociale integratie 

− Destigmatisering 

− Sluit aan bij concepten 

− Vermaatschappelijking v.d. zorg 

− Stepped care: die zorg die op dat moment voor de hulpvraag de meest 

effectieve zorg is 

− Doel is om met weinig stappen resultaat te boeken 

6. Uitdagingen psychiatrische pleegzorg 

− Net als IBW (Initiatieven Beschut Wonen), PVT (Psychiatrisch VerzorgingsTehuis) en 

PZT (Psychiatrische Zorg in Thuissituatie) staat psychiatrische pleegzorg in voor 

personen met langdurige psychische problemen 

− Verschil met gewone pleegzorg 

− Psychiatrische problemen 

− Langdurig, permanent (vaak levenslang) 

− Valt als enige pleegzorgvorm onder federale bevoegdheid en dus niet onder 

Vlaams Decreet Pleegzorg 

− Hospitalisatiestatuut  

− Positief: Directe toegang tot gespecialiseerde GGZ aan voordelig tarief 

− Negatief: Ze kunnen geen gebruik maken van reguliere eerstelijnsdiensten 

i.d. GGZ ofwel moet OPZ betalen 

− Dit gaat in tegen de visie van zorgvernieuwing (artikel 107) en het 

idee van vermaatschappelijking 

− Er is nood aan  

− Afschaffen van hospitalisatiestatuut 

− Investering in krachtige en betaalbare eerstelijnsGGZ 

− Erkende statuten voor vrijwilligers 

− Eén referentiepersoon voor elke patiënt (continuïteit) 
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Les 8 – Geestelijke gezondheidszorg 

1. Prevalentie van psychische problemen in Vlaanderen 

2. Uitbouw geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen 

1. Ontstaan GGZ 

Kannunik Triest en Dr. Guislain hebben een grote rol gespeeld in het meer menswaardig 

behandelen van mensen met psychische problemen. 

− Start v.d. morele behandeling 

− Bescherming v.d. maatschappij: ministerie van justitie 

2. Veranderingen in zorginhoud 

1900 – 1950 

− Elektroshocktherapie 

− Psychotherapie (Freud, Jung …) 

 

1950 

− Psychofarmaca 

1970 

− Antipsychiatrie 

3. Veranderingen in zorgorganisatie 

1948: Psychiatrische instellingen 

− Ministerie Volksgezondheid i.p.v. justitie 

 

1963: Van bescherming/bewaking maatschappij naar behandeling individu 

− Ziekenhuiswet  

− Terugbetaling collocatie (gedwongen opname) 

− Erkenning voor zorginstellingen: terugbetaling door RIZIV 

 

1975: Oprichting diensten voor GGZ 

− Uitbouw ambulante psychiatrische zorg 

− Ter vervanging van dispensaria voor geesteshygiëne 

− MDT 

− Spanning in visie DGGZ (meer antipsychiatrie) versus psychiatrie (chronisch/medisch) 

− Spanning federaal versus Vlaams niveau 
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1999: Nieuw decreet GGZ 

− Start CGG i.p.v. DGGZ 

− Geografisch goed gespreid netwerk in Vlaanderen 

− Behandeling individu en niet bescherming v.d. maatschappij 

− Kritiek: YAVIS cliënten (Young, Attractive, Verbal, Intelligent and Successfull) > 

HOUND-cliënten (Homely, Old, Unattractive, Nonverbal and Dumb) 

− CGGZ’s bedienen de middenklassen en niet de mensen die het nodig hebben 

4. Evolutie van het aantal psychiatrische bedden: de-institutionalisatie  

1990: Eerste (verplichte) reconversie in de psychiatrie 

− PZ moeten veel minder hun middelen gebruiken om residentieel te gaan werken 

− Meer ambulante en meer initiatieven i.d. samenleving zoals PVT en IBW 

− Afbouw van 5000 bedden in 5 jaar 

− Provinciale overlegplatforms om GGZ provinciaal beter te organiseren 

 

1998 – 2000: Tweede (vrijwillige) reconversie in de psychiatrie 

− - 500 bedden 

− Lichte daling doordat er nog geen verandering is i/h denken (meer ambulant, minder 

residentieel) 

 

2010: Artikel 107 van de ziekenhuiswetgeving 

− - 572 bedden in periode 2010-2017 

− Geld van PZ moet deels naar vermaatschappelijking van zorg 

− Doel is om te komen tot betere en aangepaste zorg 

− Balanced care model 
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5. Trends in GGZ hervorming 

1. De-institutionalisering (maar vooral rationalisering/besparing) 

− Afbouw aantal bedden 

− Reductie aantal ligdagen 

− Het gaat dus vooral over besparingen omdat een psychiatrisch bed veel 

duurder is dan PVT of IBW 

− Het gaat dus helemaal niet over de mind shift! 

2. Vermaatschappelijking 

− Sociale integratie en inclusie van mensen met psychische problemen 

− Van residentiële naar community-based health care 

− Van rehabilitatie naar recovery 

− Van cure naar care 

− Acceptatie als volwaardig burger 

3. Humanisering v.d. zorg 

− Maatschappelijk geïntegreerde voorzieningen 

− Normalisatie: zo gewoon mogelijk leven, burgerschap 

4. Aandacht voor maatschappelijke determinanten van psychische problemen 

− Stigmatisering en discriminatie, burnout … 

3. Actueel aanbod: Klassieke en niet-klassieke organisatie van het 

zorgaanbod 

1. Klassieke organisatie van de geestelijke gezondheidszorg 
1. Psychiatrische ziekenhuizen (PZ) 

− K-bedden (kinderen/jongeren, A-bedden (acute behandelingsbedden), T-

bedden (therapiebedden), IB-bedden (intensieve behandelingsbedden) en 

SP-psychogeriatrie (voor ouderen) 

− Partiële hospitalisatie 

− Ook ambulante zorg 

2. Psychiatrisch Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) 

− Mensen worden hier opgenomen die suïcidepogingen hebben ondernomen 

of mensen die in een psychose zijn gegaan, overdosis …  

3. Psychiatrisch VerzorgingsTehuis (PVT) 

− Personen met chronische psychiatrische problematiek 

− Personen met VB en bijkomende psychiatrische problemen 

4. Initiatieven Beschut Wonen (IBW) 

− Zelfde als PVT 

− Voorkomen dat deze mensen in PZ terecht komen 

5. Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) 

6. Revalidatiecentra 

− Ambulante en residentiële drughulpverlening 

− Moeder-baby units 

− …  
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2. Niet-klassiek aanbod en zorgvernieuwende projecten 
1. Gezinsverpleging/psychiatrische pleegzorg 

− Geel 

2. Psychiatrische Zorg in Thuissituatie (PZT) 

− Is nu deel van artikel 107 

3. Activering  

− Arbeidszorg  

− Wie? Mensen die die o.w.v. uiteenlopende redenen (nog) niet 

tewerkgesteld worden i/h reguliere of beschermde 

tewerkstellingscircuit  

− Doel? Zinvolle tijdsbesteding zonder uitgesproken werkdruk, re-

integratie, participatie en verhogen v/h welzijn 

− Vrije tijd en ontmoeting 

4. Therapeutische projecten 

− Experimenten m.b.t. zorgcontinuïteit, multidisciplinair overleg  

− Nu valt dat onder samenwerkingsverbanden eerste lijn – 

Samenwerkingsinitiatief EersteLijnsgezondheidszorg (SEL) 

− Verschillende schakels beter doen samenwerken 

5. Outreach initiatieven 

− Na-zorg en voor-zorg 

− Niet wachten tot mensen met problemen tot ons komen, maar naar die 

mensen toe gaan 

6. Zelfstandige psychiaters, psychologen, psychotherapeuten 

7. Belangen- en patiëntenverenigingen, zelfhulpgroepen … 

3. Recente evoluties 

− 2002: Wet op de Patiëntenrechten 

− 2002: Ombudsfunctie 

− 2007: Buddy-werking 

− Focus op uitbouw zorgnetwerken en zorgcircuits 

− 2010: artikel 107 

− Therapeutische projecten en transversaal overleg hebben geleid tot de 

nieuwe reconversie i.d. GGZ 
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4. Naar een nieuwe geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen 

1. Organisatie geestelijke gezondheidszorg tot 2010 
Basisfilosofie 

Voor elke patiënt de zorg aanbieden die aan zijn behoeften beantwoordt en dit bij voorkeur 

in de eigen omgeving van de patiënt. 

 

Kenmerken organisatie GGZ tot 2010 

− Stijgende professionaliteit 

− Specialiseren in doelgroepen 

− Meer ontwikkeling van therapeutische invalshoeken 

− Meer aandacht voor participatie v.d. patiënt 

− Begin vermaatschappelijking van zorg 

− Start groeiproces inzake samenwerking 

 

Maar nog steeds … 

1. Zorg voornamelijk in of vanuit psychiatrisch ziekenhuis 

2. Administratieve indeling van diensten in indexen en kenletters i.p.v. 

zorgprogramma’s voor de leeftijdsgroepen 

3. Patiënt niet centraal, wel het aanbod 

4. Aantal patiëntenverenigingen is beperkt 

5. Geen geloof in zelfstandig functioneren van patiënten i.d. maatschappij 

6. Veel chronische patiënten die recidiveren 

7. Onvoldoende re-integratiekansen i.d. maatschappij 

8. Zeer gefragmenteerd 

 

Daarom een nieuw GGZ-model 

Uitbreiding basisfilosofie: 

Voor elke patiënt de zorg aanbieden die aan zijn behoeften beantwoordt en dit bij voorkeur 

in de eigen omgeving van de patiënt, maar hem ook alle mogelijke integratiekansen in de 

maatschappij aanbieden. 

− Initiatief van FOD Volksgezondheid 

− In volle ontwikkeling voor doelgroep 16 – 65 jaar (sinds 2011) 

− Opstartfase voor kinderen en jongeren is begonnen (2015 – 2020) 

− Nog niet opgestart voor ouderen (65+) 

  



 
74 

2. Artikel 107 ziekenhuiswet 

Het geld van de afbouw van de psychiatrische bedden kan gebruikt worden voor financiering 

van vernieuwende zorginitiatieven, zoals de zorgnetwerken en zorgcircuits. 

Intenties van artikel 107 

− Beddenreductie PZ 

− Vermaatschappelijking 

− Participatie en patiëntgerichtheid 

− Zorg op maat is overleg en integratieve zorg 

 

5 sturende principes 

1. Versterken v.d. eerstelinszorg via de liaison vanuit GGZ 

− JAC, huisarts … 

− Psychiaters en psychologen vanuit GGZ moeten gemakkelijk een link kunnen 

maken met die eerstelijn 

2. Versterken v.d. rol v.d. patiënt als beheerder van zijn eigen geestelijke gezondheid 

en v.d. rol van familieleden 

3. Bevorderen van integratie van patiënten in werk en maatschappij 

− Socio-professionele inclusie 

4. Huisvesting 

− Samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappijen  

− Ook initiatieven zoals IBW 

5. Mobiele teams 

− Individuele opvolging v.d. patiënt in zijn leefomgeving door een 

gespecialiseerd zorgteam 

− Vertaling v.d. outreach-projecten 
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3. Zorgnetwerken en zorgcircuits 

Zorgnetwerken 

= Het geheel van zorgaanbieders die één of meerdere zorgcircuits kunnen aanbieden aan één 

of meerdere groepen van patiënten in een afgebakend geografisch gebied. 

 

Zorgcircuits 

= Het geheel van zorg en diensten die aan een groep gebruikers voorgesteld kunnen worden. 

Voorbeeld 

 

 

Momenteel zijn er 19 artikel 107 – projecten die nog voor zéér grote uitdagingen staan 

1. Weinig gedeelde identiteit 

2. Suboptimale communicatie als netwerk 

3. Nog te weinig integratie van 5 functies 

4. Inzet financiële middelen is zeer gevoelig kwestie 

5. Zorgt voor onevenwichtige machtsverhoudingen 

 

➔ Geld komt van PZ waardoor zij de meeste macht hebben 
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Zorgnetwerk met 5 kernfuncties 

− Functie 1: Activiteiten inzake preventie en promotie van GGZ, vroegdetectie, 

screening en diagnosestelling 

− Liaison  

− Info-avond over burn-out 

 

− Functie 2: Ambulante intensieve behandelingsteams voor zowel acute (functie 2a) 

als chronische (functie 2b) psychische problemen 

− Mobiele teams die bij mensen thuis gaan 

 

− Functie 3: Rehabilitatieteams die werken rond herstel en sociale inclusie 

 

− Functie 4: Intensieve residentiële behandelunits voor zowel acute als chronische 

psychische problemen wanneer een opname noodzakelijk is 

− Er is erkenning dat die sociale inclusie en terugkeer niet voor iedereen zal 

lukken 

 

− Functie 5: Specifieke woonvormen waarin zorg kan worden aangeboden indien het 

thuismilieu of het thuisvervangend milieu hiertoe niet in staat is 

− Voor sommige mensen gaat het ook niet mogelijk zijn om alleen te gaan 

wonen 
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Voorbeelden slides 76 – 82 (Belangrijk voor MPC examen!) 

1. Het Psycho-sociaal Revalidatiecentrum Mirabello is een dagcentrum (hele of halve 

dagen) voor mensen met psychiatrische / psycho-sociale problematiek. Het gaat om 

een intensief en doelgericht revalidatieprogramma. Identiteitsopbouw en 

maatschappelijke integratie vormen de kernopdrachten. Er wordt globaal gewerkt 

binnen een herstelondersteunende visie.  

➔ Functie 3 

 

2. De ELPF richt zich tot volwassenen vanaf 18 jaar met lichte tot matige psychische 

klachten. De opvolging beperkt zich tot maximaal 3 à 5 gesprekken. Er wordt geen 

kost aangerekend voor consultaties bij de ELPF. Alle doorverwijzingen gebeuren via 

de huisarts en gaan door bij de huisarts. 

➔ Functie 1 

 

3. Het MOBiL-AZiS+team wordt vnl. opgestart vanuit de 2de lijn en richt zich op clienten 

met chronische psychiatrische problemen met zorgvragen op meerdere 

levensdomeinen. Doel is de client zo optimaal mogelijk laten functioneren in en 

participeren aan de maatschappij, herstelgerichte zorg op maat aanbieden om 

periodes van ontregeling te overbruggen en om het (in)formeel netwerk rond de 

client te ondersteunen.  

➔ Functie 2b 

 

4. Zorgcluster De Lier richt zich op de indicatiestelling, observatie, diagnostiek en 

gespecialiseerde behandeling van volwassen patiënten met stemmings- , 

somatoforme of angststoornissen of met problemen op vlak van identiteit en 

persoonlijkheid. We bieden geïntegreerde residentiele behandelingsprogramma’s 

aan vanuit een biopsychosociaal model.  

➔ Functie 4 

 

5. Zagan is een erkend project voor beschut wonen in de geestelijke gezondheidszorg. 

Via dit project voorzien we huisvesting, begeleiding en activering volgens het 

wettelijke kader aan volwassenen met psychische problemen die nood hebben aan 

steun bij het wonen en leven. De wens van de cliënt en zijn eigenheid dienen als 

kompas voor herstelondersteunende zorg. Centraal staat het geloof in de kansen tot 

groei van de cliënt in een zo herkenbaar mogelijke omgeving met behulp van onze 

mobiele behandelteams.  

➔ Functie 5 

 

6. Bij vermoeden van psychische problemen bij een cliënt, kan een zorgverlener 

contactnemen met het PET. Deze staan in voor onmiddellijk advies en consult, 

screening en indicatiestelling, netwerkopbouw en –coordinatie, coaching van het 

netwerk, psycho-educatie en vorming, vroeginterventie, toeleiding naar de 

gespecialiseerde GGZ en deskundigheidsbevordering.  

➔ Functie 1 
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7. Het MOBiL-MCT is 7/7 van 8u tot 22u bereikbaar en biedt snel toegankelijke crisishulp 

aan huis en/of focust op hervalpreventie d.m.v. kortdurende zorg in de thuissituatie 

(max. 4 a 6 weken). Huisarts of behandelend psychiater meldt aan. De intensiteit van 

contacten evolueert met de zorgnood van de client. Psychiatrische verpleegkundigen 

kunnen dagelijks langskomen, binnen de 72u is er consult met de MCT-psychiater. Het 

MCT richt zich ook op ondersteuning van de betrokken familieleden. 

➔ Functie 2a 

 

Zorgcircuits voor kinderen (2015 – 2020) 

Je zit ook met de IJH, waar de GGZ wordt buitengehouden.  

 

− Creatie en coördinatie van 11 netwerken die voor deze 5 dingen moeten zorgen 

− Geen geld via artikel 107 

− Er wordt gerekend op de goodwill van actoren 

− Efficiënter inzetten van middelen en meer samenwerken 

− Uitwerking programma’s 

− De kleuren van het tweede model staan voor de kleuren in het eerste model 

 

Zorgcircuits voor ouderen? 

− Opstart nog niet begonnen 

− Krijgt wel al indirect aandacht via ‘Vlaams ouderenbeleidsplan’ 
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5. Gespecialiseerde zorg voor specifieke groepen – forensisch 

zorgcircuit 
Er is nood aan gespecialiseerde zorgcircuits voor doelgroepen . 

1. K-diensten 

− Crisisopvang, intensieve observatie en (kortdurende) behandeling 

− Belang van leefgroep, herstellen van relatie met thuismilieu, medicatie 

2. Ondersteuning voor volwassen met een VB en bijkomende psychische en/of 

gedragsproblemen 

− Tijdelijke observatie en behandeling, maar weinig turnover 

− Nood aan uitbouw regionale zorgcircuits 

− Liaisons tussen VAPH, GGZ … 

3. Forensisch zorgcircuit 

1. Forensisch zorgcircuit 

België doet zeer veel interneringsuitspraken. Deze mensen werden te veel naar de gevangenis 

gestuurd. Er moet adequate zorg komen voor hen. 

Internering 

= Beveiligingsmaatregel van onbepaalde duur die wordt opgelegd aan personen die strafbare 

feiten hebben gepleegd, maar die omwille van hun geestestoestand niet ontoerekeningsvatbaar 

verklaard zijn. 

 

Wat is het probleem? 

Decennialang werden geïnterneerden gewoon opgesloten in de gevangenis, zonder aangepaste 

hulp. Er waren geen aangepaste zorgvoorzieningen en geïnterneerden hadden geen enkel 

perspectief, vermits hun maatregel geen einddatum had. 

Het zijn praktijken waarvoor België ondertussen al 25 keer veroordeeld werd door het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens. In 2016 heeft Europa ons lands zelfs een deadline opgelegd. 

Tegen 6 december 2018 moet de manier waarop we omgaan met geïnterneerden fundamenteel 

veranderen. 

 

Artikel uit de les en aangeraden om eens te lezen, zeer interessant!        

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/12/05/_historische-blaam-rechtgezet/  

 

  

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/12/05/_historische-blaam-rechtgezet/
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Nieuwe wet internering 

− Operationeel sinds 1 oktober 2016 

− Grote pijlers 

1. Recht op zorg (op maat), evenwicht care en risk 

2. Drempel: niet voor lichte feiten 

3. Verplichte psychiatrische expertise 

4. Voltijds, multidisciplinair rechtscollege 

5. Transparante procedures, meer rechtswaarborgen 

6. Expliciete rol slachtoffer 

− Recht op zorg met het oog op maximaal haalbare vorm van maatschappelijke re-

integratie, via een zorgtraject op maat en rekening houdend met het veiligheidsrisico 

− Nog steeds van onbepaalde duur 

− Belang van het ‘niet vergeten worden’ 

− Aangepaste omkadering 

− Elk jaar verschijnen voor Kamer voor Bescherming van de Maatschappij (KBM) 

− Toepassingsgebied 

1. Als misdaad of wanbedrijf omschreven feit die de fysieke of psychische 

integriteit van derden aantast of bedreigt 

2. Geestesstoornis die het oordelingsvermogen of controle over de daden teniet 

doet of aantast 

3. Gevaar op nieuwe misdrijven t.g.v. geestesstoornis, desgevallend in samenhang 

met andere risicofactoren 

 

Zeer complexe doelgroep 

− Grote heterogeniteit in delicten, risicoprofielen en behandelnoden 

− Detentieperiode 

− Gemiddeld 4.48 jaar (onafgebroken) 

− 14,5% zit 10 jaar of langer onafgebroken in detentie 

− Aantal eerdere IOP’s (Invrijstelling Op Proef) 

− 60,1% genoot eerder één of meerdere IOP’s 

− Duur internering 

− Gemiddeld 10,1 jaar 

− Binnen de gevangenissen is er intrapenitentiaire zorg 

− CGG komt intra muros (letterlijk binnen de muren) 

− 3 samenwerkingen met VAPH binnen gevangenissen, maar niet evident! 

− Proberen om therapie, begeleiding … binnen de gevangenis op te starten 
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Extrapenitentiaire zorg 

− Zorgcircuit voor forensisch-psychiatrische patiënten in reguliere settings 

− Forensische zorg focust ook op recidivebeperking naast pathologiebehandeling 

− Daarom moet er ook doorverwezen naar specifieke initiatieven = categor(i)aal 

aanbod 

 

Zorgactoren categoriaal aanbod 

− Residentieel 

− Residentiële units voor seksuele delinquenten (1999) 

− Medium Security zorgcircuits (2001) 

− VAPH units (2005) 

− FPC (Forensisch Psychiatrisch Centrum) te Gent (2014) 

− LFP (Langdurig Forensisch Psychiatrische zorg) te Bierbeek (2016) 

− High-risk/security afdeling Levanta te Zelzate (2016) 

− FPC Antwerpen (2016) 

− Ambulant 

− CGG’s en CAW’s: daderteams (1998) 

 

➔ Het is de bedoeling dat ze van residentieel uitstromen naar ambulant maar die 

doorstroom verloopt moeizaam 

➔ Daar is er een nood aan uitwerking van een extern zorgcircuit voor geïnterneerden 

6. Naar een betere geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen: 

knelpunten, hindernissen en aanbevelingen 

 1. Knelpunten 

1. Nood aan ander zorgbeleid 

2. Weinig wetenschappelijk bewijs 

3. Onderfinanciering 

4. Geen gelijkwaardigheid – inspraak 

5. Isolatie-dwang 

6. Overmedicalisering 

7. Patiëntenrechten 

8. Vermaatschappelijking 

9. Onvoldoende zorgcontinuïteit 

10. Betrokkenheid familie  
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2. Aanbevelingen vanuit de praktijk 

1. Keer de (financierings)piramide om 

 

− 80% GGZ middelen: klassieke PZ 

− Vooral residentieel en heel weinig ambulante en basiszorg 

− <5% naar eerstelijns- en gespecialiseerde zorg 

− Nood aan herverdeling v/h huidige GGZ-budget 

 

2. Zet in op de eerstelijnszorg, vroeggdetectie en vroeginterventie 

− Evidence-based: ‘Vroeg begonnen, half gewonnen’ 

− Trechteridee: toegankelijke basis breed, specialistische zorg smal 

− Sinds 2011 artikel 107 zijn er geen nieuwe projecten meer bijgekomen 

− Nood aan meer projecten zoals ELPF 

− Vlaams niveau wacht op federaal niveau 

 

3. Terugbetaling psychische zorg? Misschien. Toegankelijke en betaalbare zorg? Zeker! 

− Terugbetaling van psychische zorg kan toegankelijkheid verbeteren, maar zal geen 

mirakeloplossing zijn 

− Laat terugbetalingsysteem de samenwerking multidisciplinair overleg en afstemming 

op individuele noden stimuleren, gekoppeld aan kwaliteitsgaranties 

− De Block heeft hier limieten op gezet 

 

4. Maak werk van herstelgericht werken 

− Gelijkwaardigheid in hulpverleningsrelatie en herstelproces 

− Evidence based: herstelgericht GGZ is beter 

− De cliënt is sturende kracht, zijn/haar omgeving speelt een cruciale rol i/h scheppen 

van ruimte voor het herstelproces 

− Mensen leren omgaan met hun psychische problemen 

 

5. Het beleid moet durven handelen 

− ‘Bottom up’ werken is belangrijk maar op cruciale momenten moeten beleidsmakers 

knopen doorhakken, keuzes maken en daar consequent naar handelen 
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Les 10 – Jongerenwelzijn 

1. Organisatie van jongerenwelzijn 

 1. Inleiding 
Men spreekt sinds 2019 over het agentschap opgroeien i.p.v. het agentschap 

jongerenwelzijn. Zij willen het recht op kansrijk opgroeien realiseren voor elk kind en elke 

jongere in Vlaanderen. 

− Onderdeel beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) 

− Fusie van Kind & Gezin, jeugdhulp (vroegere jongerenwelzijn) en deel VAPH 

− Jeugdhulp is het vroegere agentschap jongerenwelzijn en dat is het vroegere 

bijzondere jeugdbijstand 

 

6 bouwstenen van jeugdhulp 

1. Eigen kracht 

− V.d. jongere maar ook v.d. omgeving 

− Doel is om professionele ondersteuning op termijn overbodig te maken 

2. Tijdige toegang 

− Zo vlug mogelijk gepaste hulp vinden 

− Tijdig toegang krijgt tot bepaalde diensten 

3. Continuïteit 

− Breuken in trajecten van jongeren vermijden 

4. Omgaan met verontrusting  

5. Crisisjeugdhulp 

− Aanbieden van snelle hulp i.t.v. crisis 

− Crisismeldpunt als ondersteuning niet in eigen omgeving kan worden 

gevonden 

6. Participatie 

− Zowel jongeren als hun omgeving kunnen mee richting geven aan hun traject 
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2. Historiek – Evoluties van wetgeving inzake de jeugdbescherming 

1912: Wet op kinderbescherming 

Begin 20ste eeuw begon men na te denken of de straffen voor volwassenen gepast 

zijn voor kinderen. Met de wet op kinderbescherming wil men streven naar het 

‘decriminaliseren’ van kinderen. 

− Oprichting ‘aparte kinderrechtbanken’ 

− < 16 jaar 

− Men wil aantonen dat huidig systeem niet tegemoetkwam aan de 

noden van kinderen en jongeren 

− Interventiegrond: feiten misdrijf – misdrijven en statusdelicten 

− Misdrijven die bij volwassenen aanleiding geven tot berechting 

− Statusdelicten gaat over misdrijven die samengaan met de status v/h 

kind-zijn 

− Focus op bescherming en voorkomen van delinquent gedrag 

− Maatregelen v.d. rechtbank worden gezien als preventieve 

maatregelen 

1965: Wet op de jeugdbescherming 
− Nieuwe gerechtelijke interventiegrond: ‘kind in gevaar’ 

− Legitimatie om nu ook in te grijpen i.d. opvoedingssituatie 

− Situaties waar de veiligheid, zedelijkheid … van kinderen gevaar 

lopen 

− Ontwikkeling naar meer maatschappelijke controle 

− Maatregelen jeugdrechter van ‘bewaring, opvoeding en behoeding’ 

− Minderjarige onder toezicht plaatsen, i.e. GI plaatsen, uithanden 

geven (doorverwijzen naar rechtbank voor volwassenen, indien 

jongere >16 jaar) … 

− Oprichting jeugdbeschermingscomités 

− Buitengerechtelijke, vrijwillige jeugdbescherming t.a.v. kinderen ‘in 

gevaar’ 

− Worden beschouwd als doorgeefluik naar de rechtbank aangezien er 

geen strikte scheiding was tussen sociale en gerechtelijke 

jeugdbescherming 

Staatshervormingen en gecoördineerde decreten van 1990 

− Overheveling bevoegdheden naar de gemeenschappen 

− Verschil interventies t.a.v. POS (vroegere kind in gevaar) en MOF 

− Gemeenschappen 

− Opgave en uitvoering pedagogische maatregelen t.a.v. 

minderjarigen in POS 

− Uitvoering afdwingbare, gerechtelijke maatregelen (GI) 

− Federale overheid 

− Opgave van ‘afdwingbare’, gerechtelijke maatregelen POS en 

MOF 

− Jeugdrechter 
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Principes decreten BJB 1990 

1. Rechtspositie v.d. minderjarige en zijn ouders 

− Benadrukt het belang van instemming v.d. jongere 

− Focus verschuift van overnemen en beschermen naar bijstand en 

rechtspositie 

− Verschuiving van verantwoordelijkheid afnemen bij ouders naar 

samen zoeken 

2. Subsidiariteit 

− Minst ingrijpende hulpverlening 

− Bij voorkeur vrijwillig, dan pas gerechtelijk 

3. Differentiatie zorgaanbod 

− Overheid wil breed gamma aan kwaliteitsvolle ondersteuning 

inzetten 

− Streven naar zorg op maat en kwaliteitsvolle hulp d.m.v. 

kwaliteitscontroles 

− Afbouwen van residentiële hulp en inzetten op contextbegeleiding 

en semi-residentiële hulp 

4. Gezinsgerichte werking 

− Gezin als primair milieu 

5. Scheiding vrijwillige en gerechtelijke hulpverlening 

− Via oprichting van comité bijzondere jeugdzorg (vroegere 

jeugdbeschermingscomités) 

− Oprichting van bemiddelingscommissies 

2006: Gewijzigde wet op jeugdbescherming 
− Verandering i.d. aanpak voor minderjarigen en MOF 

− Uitbreiding en verandering maatregelen 

− Naar ouders en naar minderjarigen bij specifieke problemen als 

middelenmisbruik 

− Verlening maatregelen tot 23 jaar 

− Voorkeur herstelrechtelijk aanbod 

− Maatregel met behoud minderjarige in leefomgeving (huisarrest) 

− Verstrenging van maatregelen t.a.v. ernstige MOF 

− Snellere uithandengeving 

− Verlening maatregelen na 18 jaar 

− Plaatsing in GI 

− Meer rechtswaarborgen 

− Niet alles moet overgemaakt worden aan JRB 

− Ook parketniveau kan maatregelen voorstellen 

2019: Nieuw jeugddelinquentierecht 

− Verantwoordelijk minderjarigen 

− Constructieve, herstelgerichte reacties op jeugddelicten 

− Zie deel II 
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Toegang tot jeugdbijstand voor de integrale jeugdhulp (tot 2014) 

 

Vrijwillige hulpverlening 

Hier vertrekken we vanuit een POS. De eerste die optreedt is het CBJ. Zij staan in 

voor het aanbieden van vrijwillige hulpverlening en doorverwijzing naar 

voorzieningen en sectoren. 

− CBJ bestaat uit 

− Bureau: heeft als opdracht om de daadwerkelijke hulp en bijstand te 

organiseren voor kind en omgeving in geval v.e. POS 

− Preventiecel: signaalfunctie risicofactoren en initiatieven gericht op 

voorkomen van onwelzijn uitwerken, ondersteunen en versterken  

− Consuleten v.d. sociale dienst 

− Staan in direct contact met minderjarig en hun ouders 

− Zowel hulpverlening organiseren als beslissen tot preventieve acties 

− Trachten de opvoedingssituatie te verhelderen en te gaan helpen 

met advies, doorverwijzing, overleg, concreet aanbod … 

− Er zijn drie mogelijke uitkomsten 

1. Het traject stopt en er is geen hulp meer nodig 

2. Alle betrokken partijen zijn akkoord rond het aanbod voor de 

vrijwillige hulpverlening en de minderjarige en context 

worden verder ondersteund 

3. In situaties met bepaalde moeilijkheden (vraag v.d. 

minderjarige werd afgewezen, geen sprake van POS …) gaat 

treedt het bureau op om toch een oplossing proberen te 

bieden 
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− BC (BemiddelingsCommissie) 

− Bureau kan beslissen om BC in te schakelen 

− Brugfunctie tussen vrijwillige en gerechtelijke hulp 

− Komt in actie op vraag v/h bureau maar ook op vraag v.d. 

minderjarige of vertrouwenspersoon 

− Treedt op in momenten wanneer betrokkene niet akkoord is met de 

aangeboden oplossing v/h comité OF wanneer er sprake is van 

ernstige conflicten 

− Doel: proberen komen tot een minnelijke schikking om zo de kansen 

op vrijwillige hulpverlening te maximaliseren 

− Er zijn twee mogelijke uitkomsten 

1. De bemiddeling lukt en de vrijwillige hulpverlening wordt 

opgestart 

2. De bemiddeling lukt niet en het dossier wordt stopgezet of 

doorverwezen naar het parket voor verdere afhandeling 

(Kan enkel als BV van oordeel is dat het voor de minderjarige 

wenselijk is dat er afdwingbare pedagogische maatregelen 

worden genomen) 

Gerechtelijke hulpverlening 

− Jeugdrechtbank als tussenkomst bij POS 

− Als bemiddeling niet lukt, word je doorverwezen naar het parket  

− Jeugdrechtbank kan ook optreden bij situaties van hoogdringendheid  

− Tussenkomst van CBJ en BC is niet nodig 

− Afdwingbare pedagogische maatregel 

− Tijdelijke en hoogdringende maatregelen opgelegd door 

jeugdrechter 

− Minderjarige moet beschermd worden waardoor er 

onmiddellijk ingegrepen moet worden zonder a priori 

toestemming te moeten vragen 

− Jeugdrechter kan pedagogische richtlijnen uitoefenen voor opvoeders, het 

kind plaatsen i.e. semi-residentiële voorziening, jongeren toevertrouwen aan 

een pleeggezin of GI 

− SDJ heeft een dubbele opdracht 

− Ondersteuning en hulpverlening bieden 

− Waken over de uitvoering van de afdwingbare pedagogische 

maatregel 

− Als jongere wordt geplaatst in semi-residentiële voorziening, dan 

moet SDJ de uitvoering van die maatregel gaan opvolen 

− Bevoegdheden JRB 

− Burgerrechtelijke bepalingen (toewijzing kinderen bij echtscheiding) 

− Bijstand in vorm van 

− Maatregelen t.a.v. minderjarigen (berisping, plaatsing) 

− Maatregelen t.a.v. ouders (toezicht, kinderbijslag) 
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 3. Huidige organisatie en aanbod jongerenwelzijn 

Jongerenwelzijn heeft een dubbele opdracht: 

1. Preventie 

− Opsporen van factoren i.d. samenleving die leiden tot 

verontrusting/jeugddelinquentie 

− Actief zoeken naar mogelijkheden om negatieve factoren te voorkomen 

2. Hulpverlening  

− In vrijwillig en gerechtelijk luik 

 

Interventiegrond 

Wanneer komt jeugdhulp in beeld? 

1. Verontrusting/verontrustende situatie 

− De vroegere POS 

− Ontwikkelingskansen v.e. minderjarige bedreigd worden en/of de 

psychische, fysieke of seksuele integriteit v.e. minderjarige of één v.d. 

gezinsleden worden aangetast 

2. Als Misdrijf Omschreven Feit (MOF) 

− Onderscheid met verantwoordelijke, strafbekwame volwassenen 

− Aparte jeugdrechtbank, geen straffen maar wel  ‘maatregelen’ 

  1. Toeleiding tot de jeugdhulpverlening (binnen IJH) 
− RTH en NRTH 

− ITP regelt NRTH 

− GV: OCJ en VK 

− In geval van verontrusting waarbij vrijwillige hulpverlening stagneert, 

onderzoeken of er maatschappelijke noodzaak is om in te grijpen 

− (Sociale dienst) Jeugdrechtbank 

− MOF 

− Verwijzing van verontrusting via GV 

− Verontrustende situaties via hoogdringendheid 

  2. Het vroegere aanbod 
− Waaier van diensten en voorzieningen om antwoord te kunnen beiden aan 

verschillende hulpvragen van jongeren 

− Voor IJH waren er 9 erkenningscategorieën met elk een eigen regelgeving 

en een eigen vorm van subsidiëring 

− Probleem: Liet niet toe om gepast op te treden op wijzigingen in 

zorgvragen of om de hulp flexibel te kunnen inzetten die 

noodzakelijk was (tot 2015) 

− Overgegaan naar multifunctionele organisaties met een 

gemodelleerd hulpaanbod 
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Belangrijke ontwikkelingen 

Het beleid realiseerde zich dat de maatregelen van het CBJ of de maatregelen van de 

jeugdrechter enkel van toepassing waren op één voorzieningen voor een beperkte 

tijd. 

Een omschakeling in het aanbod is noodzakelijk om flexibel te kunnen inspelen op 

de evoluerende noden van de jongeren. 

1. 2007 – 2012: Het pilootproject ‘Multifunctioneel Centra’ 

− Proefproject met als doel discontinuïteit weg te werken en ervoor te 

zorgen dat jongeren niet v.d. ene organisatie naar de andere worden 

gestuurd 

− Via MFC wil men de verschillende ondersteuningsvormen 

wegwerken en trajectmatig werken om soepele overgangen tussen 

ondersteuningsvormen mogelijk te maken 

− Aantal MFC’s werd in 2010 uitgebreid wegens succes 

− Minder breuken in traject van jongeren en grotere 

tevredenheid 

2. 2013 – 2014: Het Experimenteel Modulair Kader 

− Beleid heeft de andere organisaties de mogelijkheid gegeven om 

multifunctioneel te gaan werken via de invoering v.h. modulaire 

kader 

− Er wordt nu over dit kader gepraat i.p.v. MFC’s 

− Na 1 jaar EMK waren 95% v.d. voorzieningen al in dat systeem 

gestapt 

− Gemeenschappelijke taal 

− Eén duidelijke vorm van administratie 
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3. Het huidig (modulair) jeugdhulpaanbod 

Private voorzieningen 

− Begeleiden minderjarigen en context 

− RTH of NRTH 

 

− GES+ voorzieningen 

− Deel van opgroeien dat het aanbod v.h. VAPH bundelt 

− Bieden specifieke hulp aan kinderen en jongeren met ernstige GES, 

vaak gecombineerd met licht VB en ASS 

− IPO 

− Internaat met Permanente Openstelling 

− Internaten voor leerlingen uit het BuO 

− Bieden opvang op schooldagen, maar ook op andere dagen 

− Deze kinderen groeien vaak op i.e. verontrustende thuissituatie 

− NAFT  

− Naadloos Flexibel Traject 

− Valt onder onderwijswelzijn 

− Doel: schooluitval en vroegtijdige schoolverlating i.h. secundair 

onderwijs tegengaat 

− Na aanmelding bij CLB 

− Zowel leerlingen, leerkrachten als klassen versterken 

 

Projecten 

− Gesubsidieerd door jeugdhulp 

− Aanvulling op het klassieke aanbod 

− Vaak ontstaan vanuit diepgaand engagement van praktijkwerkers 

 

− Structureel verankerde projecten 

− Ontheming: staptochten, jongeren losmaken van hun omgeving en 

samen een uitdaging aangaan, jongeren leren om tot 

verantwoordelijkheid te komen, terug greep krijgen op het leven … 

− Time-out: focus op jongeren die tijdelijk blokkeren om tijdelijk een 

periode van rust te bieden en alternatieve dagbesteding 

− Nog lopende en nieuwe projecten 

− Maak tijd vrij: focus op verbinding tussen jeugdhulp en jeugdwerk, 

belang van vrije tijd voor jongeren die i.e. voorziening moeten blijven 

− Re-member: focus op alternatieve, rechtstreeks toegankelijke 

manier om om te gaan met jongeren en jongvolwassenen met een 

psychische kwetsbaarheid 
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Netwerken 

− Formele samenwerkingsverbanden i.d. praktijk 

− Gericht op het verbeteren v.d. jeugdhulp 

− CANO: Centrum voor Actieve Netwerkontwikkeling en 

Omgevingsondersteuning 

− Samenwerkingsverband in Vlaanderen 

− Richt zich op adolescenten en hun omgeving 

− Personen met zeer complexe ondersteuningsvragen  

− Pleiten voor een continu begeleidingsproces 

 

Publieke voorzieningen 

− Gemeenschapsinstellingen 

− Vlaams Detentiecentrum 

Zie volgende les 

2. Tergblik en blik in de toekomst 
− Jeugddelinquentie 

− Deradicalisering van jongeren 

− Problematiek van tienerpooiers 

− Geestelijke gezondheid bij minderjarigen 

− Continuïteit: wat na 18 jaar? 

− Effect v.d. hulpverlening 

− Kwaliteitsthema voor 2019 – 2020 

− Welke impact hebben we op jongeren en hun omgeving? Wat beschouwen we i.d. 

praktijk als kwaliteitsvol? Wie heeft het recht om invulling te geven aan het begrip 

kwaliteit? 

− Risico is dat het onderwerp enkel bekeken wordt vanuit een probleemgerichte lens 

− Kwaliteitsvolle hulpverlening als jongere geen risicogedrag of 

probleemgedrag stelt 

− Men beweegt mee in dat verhaal, schuiven kwaliteit van leven naar voor als 

een evolutief kader i.h. vraagstuk met wat ze willen bereiken i.d. 

hulpverlening 

− Pleidooi om meer recht te doen aan het leven van jongeren en de 

complexiteit v.d. jeugdhulp op zich 
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Les 10 – Gemeenschapsinstellingen 

1. Aantal en soorten gemeenschapsinstellingen 

 

Er zijn drie gemeenschapsinstellingen: 

1. De Zande 

2. De Kempen 

3. De Grubbe 

We hebben ook het Vlaams Detentiecentrum 

− Gesloten  

− Plaats voor 15 jongens die uit handen worden gegeven 

− Plaats voor 3 Everbergjongeren 

− Jongeren die eerst niet in Everberg terecht konden, worden daar tijdelijk geplaatst 

− Gaat sluiten omdat het geen plek is voor jongeren 

 

Er is maar beperkte plaats voor meisjes i.t.t. de plaatsen voor jongens 

− Oorspronkelijk enkel campus Beernem plek voor meisjes 

− Nu ook plek voor meisjes in De Markt 

− Positief omdat men wil inzetten op ondersteuning vanuit de context/omgeving en dat is 

makkelijker op meerdere geografische locaties 
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Er zijn twee soorten GI namelijk halfopen en gesloten 

− Onderscheid slechts gradueel en staat op helling 

− Differentiatienota (2011) 

− In die nota wordt aangegeven dat het onderscheid i.d. realiteit zeer onduidelijk is 

wanneer er een mix is van jongeren met een halfopen en een gesloten beschikking 

− Elk verblijf start met geslotenheid 

− Geleidelijke toename van vrijheden en verantwoordelijkheden 

− Conceptnota Gemeenschapsinstellingen 3.0 (2017) 

2. Doelgroep 
De plaatsingsgrond is op uitspraak van de jeugdrechter 

− VOS/VLS, vroeger POS 

− MOF 

Onderscheid VOS/VLS en MOF 

− Is arbitrair en staat op de helling 

− Differentiatienota (2011) 

− Bij heel veel jongeren is er sprake van zowel een MOF als een VOS/VLS 

− Vermoffing 

− Het kan zijn dat een jeugdrechter i.e. bepaalde situatie een zaak gaat 

omschrijven als een MOF om er zeker voor te zorgen dat die jongere i.e. GI 

terecht komt 

− GI primair gericht op MOF 

− Voor VOS/VLS enkel time-out van 14 dagen 

− Besmettingsgevaar als we beide groepen bij elkaar brengen 

− Jongeren gaan bepaald gedrag overnemen van jogneren die feiten hebben 

gepleegd 

− Onrechtvaardigheidsgevoel bij jongeren in VOS/VLS 

− Probleem bevindt zich vooral i.d. context 

− Maar natuurlijk is er ook een zekere overlap tussen beide groepen 
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3. Maatregel 

1. Voorwaarden 

Hier komt het belang van subsidiariteit naar voren. De maatregel om een jongere in een GI 

te plaatsen, is zeer ingrijpend en bevindt zich op het uiteinde van het continuüm. Dat brengt 

met zich mee dat er zeer veel voorwaarden worden gesteld. 

− Open is vanaf 12 jaar, gesloten vanaf 14 jaar 

MOF: halfopenafdeling – algmene voorwaarden 

− Strafrecht voorziet voor het feit minimum 3 jaar gevangenisstraf 

− Als slagen en verwondingen omschreven feit 

− Of nieuw feit plegen na eerder vonnis tot plaatsing in GI 

− Of omdat eerdere maatregel(en) niet werden nageleefd 

 

MOF: gesloten afdeling – algemene voorwaarden 

− Vanaf 14 jaar 

− Uitzondering 12 jaar: aanslag op het leve/gezondheid en uitzonderlijk 

gevaarlijk gedrag 

− Strafrecht voorziet minstens 5 jaar gevangenisstraf 

− Aanranding eerbaarheid met geweld, criminele organisatie met oogmerk misdaden 

te plegen of bedreigingen van personen 

− Of nieuw feit (strafbaar meer dan 3 jaar) plegen na eerder vonnis is tot plaatsing in 

GI 

− Of opsomming gewelddadige delicten 

− Of omdat eerdere maatregelen niet werden nageleefd 

 

Bovenop de algemene voorwaarden zijn er extra voorwaarden 

MOF: halfopen en gesloten – extra voorwaarden 

− Aanwijzingen van schuld 

− Gevaarlijk gedrag voor hemzelf of anderen 

− Risico van nieuwe misdrijven, vluchten, bewijsmateriaal doen verdwijnen of collusie 

(geheime criminele samenwerking) 

 

VOS/VLS – voorwaarden 

− Herhaaldelijk onttrekken aan persoon of instelling 

− Noodzakelijk voor integriteit 
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2. Termijnen 

MOF: plaatsing als voorlopige maatregel 

− Maximum 3 maanden + 1 keer verlening van 3 maanden mogelijk 

− Verlenging mits medisch-psychisch verslag GI en nadat jongere en advocaat werden 

gehoord 

− Daarna maandelijkse verleningen o.b.v. gemotiveerde beslissing v.d. jeugdrechter en 

gesteund op ernstige en uitzonderlijke omstandigheden 

− Wanneer er nog geen vonnis is en er gedacht wordt dat het nodig is om de jongere 

gesloten te plaatsen 

 

MOF: plaatsing als maatregel ten gronde 

− Geen maximumtermijn voorzien 

− Op het moment dat er een uitspraak is v.d. jeugdrechter 

 

VOS/VLS 

− Termijn 3 maanden en eenmaal verlengbaar met 3 maanden 

− Nog strikter mede aangezien men veronderstelt dat de jongere zo kort mogelijk i.e. 

GI moet verblijven 

 

Er is een evolutie naar vaste termijnen i.f.v. rechtszekerheid. Er zijn drie mogelijke termijnen 

− Gesloten begeleiding 3, 6 of 9 maanden 

− Gesloten begeleiding 2, 5 of 7 jaar 

− Hier zijn strikte voorwaarden voor 

− Alternatief voor uithandengeving 

− Vanaf 16 jaar kan een jongere berecht worden onder de 

volwassenenrechtbank 

4. Missie en visie 
Binnen een geïntegreerd welzijnsbeleid garant staan om jongeren, voor wie vrijheidsinperking en 

een structuur verlenend aanbod noodzakelijk is, regionaal een kwaliteitsvolle, pedagogische en 

subsidiaire hulpverlening bieden om hen een beter toekomstperspectief te geven in de samenleving. 

Er is sprake van een dubbele finaliteit: inzetten op de veiligheid van de maatschappij en de jongeren 

maar ook hulpverlening en ondersteuning bieden. Dit komt terug in de missie en de visie. 

 

− Missie: startend vanuit geslotenheid samen kansen creëren 

− Visie: vanuit de keuzes v.d. jongere en zijn context slaan we samen de brug naar een betere 

toekomst door het risico op herval te beperken en de levenskwaliteit te verhogen 
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5. Plaatsing 

Finaliteit 1: vrijheidsbeperking 
Algemeen 

− Slot en toezicht 

− Streng opvoedingsregime 

− Personeelsbezetting 

− Mogelijkheden om GI te verlaten: graduele opbouw 

− Sterk gestructureerde werking 

 

Sterk gestructureerde werking 

− Vaste dagindeling met verplichte activiteiten 

− Zich houden aan de regels 

− Moeten voor de meeste handelingen toestemming vragen 

o Vanuit het idee van controle, zicht hebben wie waar is en het aanvaarden 

van gezag 

− Niet vrij begeven buiten kamer of leefgroep 

− Bijna geen mogelijkheid om zelf daginvulling te bepalen of zich aan groepsgebeuren 

te onttrekken 

 

Andere vrijheidsbeperkende aspecten 

− In eigen kamer is beperkte privacy en gaat het ’s nachts op slot 

− Bij aanvang krijg je instellingskledij, gaandeweg krijgen ze de mogelijkheid om terug 

eigen kledij te dragen 

− Bezoek mits toestemming v.d. jeugdrechter op een vast tijdstip i.e bezoekruimte 

waar personeel aanwezig is 

− Controle op de post 

− Isoleercel 

− Vraag om dit af te schaffen omdat dit traumatiserend is voor minderjarigen  
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Finaliteit 2: hulpverlening 
Multidisciplinair team 

− Pedagogisch directeur 

− Opvoeders 

− Leerkrachten 

− Verpleegkundig personeel  

− …  

 

Pijlers van de werking 

− Risk Need Responsivity (RNR) en Good Lives Model (GLM) 

− Verminderen van risico’s op normoverschrijdend gedrag 

− Door enkel daarop te focussen, wordt het een negatief verhaal 

− Daarom ook focus op het bevorderen van levenkwaliteit 

− Patterson 

− Steunend: positieve betrokkenheid, bekrachtiging, samen problemen 

oplossen 

− Sturend: discipline, overzicht houden 

 

➔ Dubbele finaliteit 

− Ervaringsleren 

− Vanuit ervaringen zien wat ik leer over mezelf i.e. andere context en op 

welke manier ik die zaken kan meenemen om verandering te brengen in mijn 

toekomst 

− Contextgericht werken 

− Zowel bij formele als informele aken 

− Verbindend werken 
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Gemoduleerd hulpverleningsaanbod (IJH) 

− Module oriëntatie 

− Kijken of jongere gesloten begeleid moet worden of dat er een open kader 

mogelijk is 

− Rekening houdend met subsidiariteit 

− Gesloten context? Hoeveel maanden dan? 

− Module begeleiding (3, 6, 9 maanden) 

− Verkenning 

− Sterktes – zwaktes, uitdagingen … 

− Algemene beeldvorming 

− Inzicht en competenties 

− O.b.v. verkenning bepalen 

− Verbinding en transfer 

− De competenties leren gebruiken buiten de instelling 

− Module herstelgerichte time-out 

− Zowel bij MOF als VOS 

− 14 dagen 

− Herstel dialoog jongere - voorziening 

6. Illustratie 
https://www.jongerenwelzijn.be/jeugdhulp/publieke-jeugdinstellingen/gemeenschapsinstellingen/ 

7. Ontwikkeling 
Differentiatie van het aanbod in de gemeenschapsinstellingen (2011) 

Aanleiding 

− Complexiteit en chroniciteit van problematiek stijgt 

− Men ging meer focussen op bepaalde problematiek om zo een meer specifiek 

hulpverleningsaanbod te gaan uitbouwen 

− Op zoek gaan naar meer mogelijkheden om samen te werken met andere sectoren 

om meer tegemoet te komen aan meer compelxe problemen 

− Er is nood aan 

− Goede en gesystematiseerde diagnostiek 

− Meer afgebakende hulptrajecten voor speciale doelgroepen 

− Gestroomlijnde samenwerking met andere sectoren 

− Er is ook nood aan duidelijk aflijnen van profiel en opdrachten van GI 

− Wat is onze opdracht als GI? 

 

Ruimere context 

Decreet betreffende de integrale jeugdhulp: 

Streven naar flexibele zorg op maat via een intersectorale samenwerking en afstemming van het 

jeugdhulpaanbod 



 
99 

 

Hudige stand van zaken 

Sinds 2014 is er evaluatie en hertekening v.h. aanbod binnen GI’s. 

Modulering: modules oriëntatie, begeleiding en herstelgerichte time-out 

→ Structureel: reorganisatie van leefgroepwerking 

→ Inhoudelijk: per module best passende invulling 

 

Belangrijke recente ontwikkeling 

Werken met modules en trajecten veronderstelt een gefundeerde screening en toewijzing aan een 

specifiek vervolgtraject. Daarom is er een oriëntatiecentrum ‘De Grubbe’ geïnstalleerd met 

voornaamste functie indicatiestelling. 

8. Uitdagingen 
− Infrastructuur  

− Niveau onderwijs 

− Gebruik isoleercellen 

− Doorstroming  

− Regeltjes 

− Verveling en eenzaamheid 


