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1. Inleiding 

De inschalingsoefening van de populatie van de internaten buitengewoon onderwijs  werd georganiseerd op vraag van 
de overheid. Ze kadert  in  de volgende passage van de beleidsbrief Onderwijs 2017-2018: “Ik maak een plan op voor 
de volgende schooljaren waarin ik specifiek aandacht heb voor de verhouding tussen IPO en medisch pedagogisch 
instituten van het Gemeenschapsonderwijs (MPIGO) voor de doelgroep jongeren met een welzijnsprofiel.” De 
overheid wil met deze oefening zicht krijgen op het profiel en de ondersteuningsnoden van betrokken internen. De 
betrokken partijen bij deze inschalingsoefening waren het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI), het GO! 
onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, het Agentschap Jongerenwelzijn (AJW) en het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap (VAPH). De resultaten van de inschalingsoefening zullen voor het einde van het schooljaar 
op transparante wijze gecommuniceerd worden. 

2. Populatie in cijfers en beeld 

2.1. Totale populatie 
De bezorgde lijst van AGODI telt 1281 internen. Hiervan zijn 976 internen geïdentificeerd door AJW en/of VAPH als 
gekend binnen jeugdhulp. Deze jeugdhulp kan zowel een plaatsingsmaatregel inhouden, als rechtstreeks of niet-
rechtstreeks toegankelijk aanbod binnen AJW of VAPH. 

 

 

 

 

2.2. Populatie zonder jeugdhulp 
De populatie die niet gekend is door AJW en/of VAPH binnen jeugdhulp, werd verder onderzocht door de CLB’s. Zij 
gingen voor deze 305 internen na of deze op de wachtlijst van hun Multidisciplinair Team (MDT) stonden, en zo ja, 
voor welk soort jeugdhulp. 13 extra internen werden geïdentificeerd door de CLB’s als ‘op weg zijnde naar jeugdhulp’. 
Voor 26 internen kon geen extra info aangeleverd worden.  

 

Internen zonder  
jeugdhulp 

Op wachtlijst 
 MDT 

Niet op  
wachtlijst MDT 

Restfractie 

305 13 266 26 

100% 4% 87% 9% 

 

Inschalingsoefening internaten 
buitengewoon onderwijs 

Kies een afdeling/entiteit. 

# internen Gekend  
binnen jeugdhulp 

Niet gekend binnen 
jeugdhulp 

1281 976 305 

100% 76% 24% 
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Van de 13 internen die op de wachtlijst van het MDT staan, zijn er 7 met een VAPH-vraag, 1 met een AJW-vraag en 5 
met een gecombineerde vraag. 

 

 

 

 

Van de 305 internen die de CLB verifieerde, zijn er 26 waar geen extra informatie over kon aangeleverd worden.  

 

 

 

 

 

De ontbrekende informatie kan teruggeleid worden tot 2 redenen: ofwel valt de jongere niet meer onder het 
werkingsgebied van het CLB in kwestie ofwel is de jongere geen interne meer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op wachtlijst MDT VAPH AJW Combinatie 

13 7 1 5 

100% 54% 8% 38% 

# Restfractie 26 
% op populatie  
zonder jeugdhulp 

9% 

% op totale  
populatie 

2% 

Restfractie Niet gekend binnen CLB Geen interne meer 

26 10 16 

100% 38% 62% 
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2.3. Populatie met jeugdhulp 
976 internen zijn geïdentificeerd door AJW en/of VAPH als gekend binnen jeugdhulp. 334 internen hebben een 
plaatsingsmaatregel van de Sociale Dienst Jeugdrechtbank (SDJ), 590 beschikken over een VAPH-ticket, 706 
beschikken over een AJW-ticket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1. Populatie met maatregel Sociale Dienst Jeugdrechtbank (SDJ) internaat 
Van de 334 internen met een plaatsingsmaatregel beschikken er 275 over bijkomstig ticket van VAPH en/of AJW. 59 
internen hebben enkel een plaatsingsmaatregel. 

 

 

 

 

 

 

Jeugdhulp # 
internen 

% op populatie  
met jeugdhulp 

SDJ 334 34% 

VAPH 590 60% 

AJW 706 72% 

Jeugdhulp # 
internen 

% op totale 
populatie  

SDJ 334 26% 

VAPH 590 46% 

AJW 706 55% 
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Van de 275 internen met een plaatsingsmaatregel en een bijkomstig ticket, beschikt 38% over een VAPH-ticket en 73% 
over een AJW-ticket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Populatie met VAPH-ticket 
Van de 590 internen met een VAPH-ticket, maakt 58% geen gebruik van het aanbod, 22% gebruikt rechtstreeks 
toegankelijk aanbod,  16% niet-rechtstreeks toegankelijk aanbod en 4% een combinatie van RTJ en NRTJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3. Populatie met AJW-ticket 
Van de 706 internen met een AJW-ticket, maakt 56% geen gebruik van het aanbod, 4% gebruikt rechtstreeks 
toegankelijk aanbod,  7% niet-rechtstreeks toegankelijk aanbod en 5% een combinatie van RTJ en NRTJ. 29% is 
geplaatst 
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3. Conclusies 

¾ van de internen buitengewoon onderwijs is gekend binnen de jeugdhulp. 1/4 heeft een 
plaatsingsmaatregel, iets minder dan de helft heeft een VAPH-ticket , iets meer dan de helft heeft een AJW-
ticket. 

Van de jongeren met een plaatsingsmaatregel is 2/10 geplaatst zonder meer, 8/10 heeft een bijkomend 
ticket tot jeugdhulp. 

Opvallend is dat slechts iets meer dan 4/10 van de jongeren met ticket ook gebruik maakt van aanbod.  

Van de jongeren met een VAPH-ticket, gebruikt ¼ rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp, 1/5 niet 
rechtstreeks toegankelijke. 

Van de jongeren met een AJW-ticket, gebruikt 9% rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp, 12% niet 
rechtstreeks toegankelijke. 

Over 2% van de jongeren op de lijst kan geen extra info aangeleverd worden door de CLB. Dit is echter een 
aanvaardbare foutenmarge. 
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