
De toekomst van onderwijsinternaten  

Informatievergadering besturen en beheerders

2 febr 2021

Bekijk de opname 

https://www.youtube.com/watch?v=zV9Mmg7_0kM
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Programma 

➢ Voorstelling (Anja Dingenen)

– Resultaten bevraging internaten

– Prioriteiten en initiatieven

– Conceptnota internaten

➢ Mogelijkheid tot vraagstelling (Chris Smits)



Het lichtende pad 

van Amanda Gorman

“Where can we find light in this never-ending

shade? The loss we carry, a sea we must wade..” 

Amanda ontwaakt in haar gedicht als het ware 

middenin de duisternis van de nooit ophoudende 

schaduwen van onrecht en verlies, de duisternis 

van een stilte die niet noodzakelijk naar vrede 

verwijst. 

The Hill We Climb

Amanda Gorman
inauguratieceremonie 19 januari 21



Ze danste het gedicht door tegen beter 

weten in, de berg op.

“De nieuwe dag breekt aan, omdat wij degenen 

zijn die hem zullen bevrijden, het licht is er 

altijd, als wij dapper genoeg zijn om het te zien, 

als we dapper genoeg zijn om het te zijn.”

The Hill We Climb

Amanda Gorman
inauguratieceremonie 19 januari 21



Zij verbeeldt het verlangen naar verandering.

“We zijn meer dan wat we erven.

Het is het verleden waar we instappen, 

en hoe we dat herstellen.

We zullen bewegen naar wat zal zijn, de toekomst 

tegemoet. Laat ons iets achterlaten dat beter is 

dan wat we kregen”

The Hill We Climb

Amanda Gorman
inauguratieceremonie 19 januari 21
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Resultaten bevraging internaten 

• Bevraging internaten (juni 2020)

- Hoe zien we de rol van internaten naar de 

toekomst toe?

- Wat is er nodig om die rol op een kwaliteitsvolle 

manier op te nemen?
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Resultaten bevraging

Visie van internaten op hun rol:

1. Internaten willen er zijn voor alle kinderen en jongeren die binnen de 
specifieke werking van het internaat willen en kunnen samenleven

2. Keuze van gezinnen om diverse redenen: begeleiding en 
ondersteuning tijdens de schoolweek

3. Inschrijving = bewuste positieve keuze, gebaseerd op vrijwilligheid 
(intakegesprek met wederzijdse verwachtingen noodzakelijk =  
partnerschap)

4. Klemtoon op het ‘gewone’ samenleven in groep (evenwichtige 
samenstelling van de groep)

5. Verantwoorde individuele ondersteuning

6. Specifieke opdracht: cfr. Pedagogisch Kader internaten



Resultaten bevraging

Voorwaarden tot een kwalitatieve werking:

1. Interne kwaliteitsontwikkeling

2. Acties binnen de onderwijswereld

3. Acties in de samenwerking met jeugdzorg

4. Werken aan de beeldvorming in de 
samenleving

5. Ondersteuning door de overheid  (decreet)
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Resultaten bevraging

1. Interne kwaliteitsontwikkeling

1.1. Kwaliteit bieden = eigenheid onderwijsinternaat bewaken

- Eigen pedagogisch project kennen en begrenzen

- Een kwalitatief inschrijvingsbeleid voeren (op basis van zorgvuldige intake)

- Noodzakelijke informatie kind kennen

- Evenwichtige en begrensde individuele ondersteuning en ondersteuning gezin 

- Evenwichtige aandacht besteden aan alle kinderen

- De autonomie van het internaat bewaken (doorverwijzen, met overleg 
overeenkomst kunnen beëindigen,…)

1.2. Personeelsbeleid

- Differentiatie in opleiding personeel

- Betere aanvangsbegeleiding

- Meer personeel

1.3. Professionalisering van de werking

- Haalbare en laagdrempelige opvolging internen

- Teamwerking en professionaliseringsbeleid
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Resultaten bevraging

2. Acties binnen de onderwijswereld

2.1. Besturen: betrokkenheid op het internaat verhogen

2.2. Voor alle scholen: werking van internaten kennen 
(eerstelijnsondersteuning binnen onderwijs)

2.3. Scholen die samenwerken met internaten: erkenning als volwaardige 
onderwijspartners

3. Acties in de samenwerking met jeugdzorg

3.1. Kennis van de specifieke werking van internaten gewoon onderwijs 
(verschil met voorziening/MPI of MFC): maatschappelijke taak = 
eerstelijnszorg

3.3. Nood aan intakegesprek voor een inschrijving 

3.4. Nood aan betere samenwerkingsverbanden: overleg bij voorkeur 
systematisch ingepland en duidelijke (bereikbaarheid) contactpersonen

4. Positieve beeldvorming in de samenleving
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Geplande initiatieven
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Lokale initiatieven

KWALITEITSONTWIKKELING INTERNAAT

- Beleidsvoerend vermogen internaten versterken

- Ondersteunend materiaal om zich voor te bereiden op inspectie 
RiK (Referentiekader voor Internaatskwaliteit) (begeleiding 
mogelijk op aanvraag)

ZICHTBAARHEID EN SAMENWERKINGSVERBANDEN

Vooral lokale verantwoordelijkheid:

- Bij de eigen onderwijspartners (bestuur, scholen, CLB)

- Bij jeugdzorgactoren

- In de buurt

folder met tips in opmaak
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Regionale initiatieven

SAMENLEVING

- Overleg met VCOV (Vlaamse Confederatie van Ouderverenigingen) en 
VSK (Vlaamse Scholierenkoepel) rondom participatie ouders/internen

- VSK: informatie rondom internaatswerking via eigen kanalen

- Positieve verhalen in de media

JEUGDZORG

- Digitale kick off: voorstelling werking jeugdzorg, CLB en werking 
internaten (20-21)

- Jaarlijks regionaal ontmoetingsmoment met regiocoördinatoren en 
regioverantwoordelijken jeugdzorg op beheerdersvergaderingen 
(nieuwe wetgeving en uitwisseling)

- Jaarlijks overleg einde schooljaar beheerders en aanspreekpunt 
indicatiestelling (casusbesprekingen)

- Op termijn: lerend netwerk jeugdzorg-onderwijs, bijkomende acute 
ondersteuning via fast teams, …
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Regionale initiatieven

SCHOLEN

- Inforondes directies SO en BaO (einde schooljaar)

- Op termijn: input internaten in Nieuwsbrieven 

voor leerkrachten

CLB (Centra voor leerlingbegeleiding)

- Welke leerlingen zijn intern? (in LARS)

- Engagementsverklaring VCLB en KathOndVla ‘Naar 

een gedeelde zorg tussen school, internaat en 

CLB’ (2017) actualisatie en nieuwe verspreiding 
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Regionale initiatieven

ALLE BESTUREN 

- Module internaatswerking in vorming besturen

- Open Cobessen (mei/juni): update internaten

INTERNAATSBESTUREN

- Informatievergadering decreet (20-21)

- Periodieke regionale samenkomst 

internaatsbesturen (lerend netwerk)
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Ondersteuning overheid

Conceptnota internaten

Voorbereiding voor een nieuw regelgevend 

kader internaten (decreet)
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Conceptnota internaten

Diversiteit in het internatenlandschap:

- Internaten gewoon onderwijs (KathOndVla, GO!, provinciaal 
en stedelijk onderwijs)

Conceptnota ‘Onderwijsinternaten, een plaats binnen 
de samenleving’ (nov 2020) 

- Nieuwe beheersovereenkomsten internaten op het snijvlak 
met Welzijn (MPIGO’s, IPO’s, Rijzende Ster, Koninklijk Werk 
Ibis,… (gedeeltelijke ondersteuning van Welzijn of volledige 
transitie) + tegemoetkoming aan bijzondere noden van 
kinderen in verontrustende situaties in gewone 
onderwijsinternaten

Tweede conceptnota vanuit Onderwijs en Welzijn 

(febr 2021) 
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Conceptnota internaten

Stand van zaken

- Conceptnota op 13/11/2020

- VLOR advies op 17/12/2020

Bezorgdheid: decreet in voege op 1/9/2021?

- Alle actoren moeten tijdig en afdoende 

geïnformeerd kunnen worden

- Nodige overgangsbepalingen 
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Conceptnota internaten

Uitgangspunten:

- Onderwijsinternaten hebben een plaats in de 
samenleving (maatschappelijke verwachtingen, gevat in 
het RiK- 2018)

- Gelijke behandeling van gelijke situaties (geen 
discriminatie ten opzichte van besturen of ten opzichte 
van internen) 

- Een samenhangende regelgeving

- Hetzelfde financierings-/subsidiëringssysteem voor alle 
onderwijsinternaten

- Internaten zijn zelfstandige organisaties

- Faciliteren van beleidsvoerend vermogen van besturen en 
personeel

- Sobere regelgeving
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Conceptnota internaten

Wat wordt ‘geregeld’:

- Erkenningsvoorwaarden

- Rechten van ouders en internen 

(internaatsreglement en inschrijving)

- Subsidiëringsvoorwaarden (normen)

- Omkadering, toekenning en aanwending

- Werkingsmiddelen

- Kwaliteit en toezicht
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Erkenningsvoorwaarden:

- Eerbiediging Rechten van de mens en Rechten van het 
kind (cfr de internationaal rechtelijke en 
grondwettelijke beginselen)

- Ingericht door een onderwijsinternaatsbestuur

- Alle wettelijke bepalingen volgen, o.a. RiK, 
studieomgeving en studieklimaat

- Taalregeling en taalkennis personeel

- Controle onderwijsinspectie toelaten

- Beschikken over gepaste gebouwen en infrastructuur, 
met bijzondere aandacht voor universeel ontwerp en 
preventie grensoverschrijdend gedrag

advies: herbekijken subsidiëring Agion
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Rechten van ouders en internen

- Het onderwijsinternaatsreglement:
Regelt de verhouding tussen internaat, ouders en internen

1. Financiële regeling (kostgeld, ev andere kosten, regeling wanneer er geen 
gebruik wordt gemaakt van het internaat, wijze waarop een sociale maatregel 
kan aangevraagd worden)

2. Het aanbod aan activiteiten, minimaal studiebegeleiding

3. Wijze van contact met bestuur

4. Gebruik van het Nederlands

5. Regels van opvang overdag, bv bij ziekte

6. Recht op inzage en recht op toelichting bij de gegevens van de intern, wijze van 
doorgeven info aan ander internaat

7. Indeling in leefgroepen (of andere organisatievormen)

8. Gebruik van kamers en ruimtes

9. Momenten van toekomen en vertrekken

10. Bezoekregeling

11. Wijze waarop er en eind kan gesteld worden aan de inschrijving

12. Tuchtregeling (m.i.v. de mogelijkheid om gehoord te worden en 
beroepsmogelijkheid)

13. Aanspreekpunt grensoverschrijdend gedrag
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Het onderwijsinternaatsreglement:

advies: toevoegen van:

- inspraak en participatie internen en ouders

- regeling rond onbetaalde facturen

- regeling wanneer geen gebruik kan worden gemaakt van 
het internaat

- regeling rond schorsing en uitsluiting

- klachtenprocedure

- instemming ouders met pedagogisch project

- afspraken rond info uitwisseling tussen internen, ouders, 
internaat en derde partners 

- voorstel engagementsverklaring tussen ouders en 
internaat (cfr. school)
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Rechten van ouders en internen

- Inschrijvingscode:

• Bepaling wie inschrijvingsrecht heeft

• Contouren van regelgeving m.b.t. discriminatie

• Wanneer inschrijven, aanmelden, recht op redelijke 
aanpassingen,…

advies: 

- vanuit ped. project zelf bepalen voor wie men openstaat 
(bv specifieke school, bepaalde studieniveaus,…)

- kwaliteitsvol inschrijvingsbeleid want elke intern 
verdient een kwaliteitsvolle begeleiding

- motivatie bij weigering
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Subsidiëringsvoorwaarden

- Norm ligt bij het volume omkadering: kritische 

massa ligt niet bij een bepaald aantal internen 

maar in het volume personeel en de 

organiseerbaarheid van het internaat

- Overheid subsidieert het geheel 

advies

- kritische massa wordt niet gedefinieerd: 

bezorgdheid voor kleine internaten – omkadering 

die nu bestaat, moet behouden blijven
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Omkadering, toekenning en aanwending

1. Eén systeem voor alle internaten

2. Omkadering en werkingsmiddelen

3. Omkadering uitgedrukt in ORE (omkaderingsrekeneenheden) 
waarin de gehele omkadering vervat zit (leidinggevende, 
studiemeester-opvoeders, andere ambten)

4. Lineaire omkadering: vaste basis per intern en aanvulling op 
basis van objectiveerbare verschillen (bv basisonderwijs, 
geplaatste kinderen, gemotiveerd verslag, verslag, 7/7,…).        
! continuïteit van internaten in het gedrang: puur lineaire 
karakter herbekijken

5. Bestuur is autonoom in de aanwending van de ORE, mits 
rekening met reglementaire bepalingen. Voor de aanstelling 
van de leidinggevende: mogelijkheid tot het maken van 
keuzes (leidinggevende per vestigingsplaats of niet, 
leidinggevende met specialisatie, deeltijds 
leidinggevende,…)
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Personeelsmaterie: leidinggevende internaat

- Internaten zijn zelfstandige organisaties met een 
eigen leidinggevende:

hoofdopdracht in het internaat: aanwezig in 
het internaat en betrokken bij de internen en het 
internaatspersoneel

- Functietitel beheerder wordt ‘directeur’ (werken 
aan verminderde loonspanning met directeurs BaO + 
masterdiploma in het ambt met bijhorende 
salarisschaal)

- Toegankelijkheid: loslaten BPB (bewijs van 
pedagogische bekwaamheid)
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Werkingsmiddelen

- WM overheid: op basis van het aantal internen, op 

teldatum

advies

• Geen diversificaties

• Aanwending in het internaat

• Voldoende WM (MVD personeel, infrastructuur,…)

- Kostgelden: 

advies

• Autonomie internaat

• Transparante communicatie verplichte en niet verplichte 

kosten
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Kwaliteit en toezicht

- RiK als basis voor kwaliteitstoezicht onderwijsinspectie

- Geen beperking meer tot BVH

- Verificatie: blijft bevoegd voor tellingen en financieel toezicht 

(specifiek gericht op de aanwending van de middelen binnen 

het internaat)

- Deel van de WM bestemd voor opleiding en vorming personeel 

in het kader van RiK (eerste drie schooljaren gekleurd)

advies

-naast controle ook begeleiding

-na de eerste drie schooljaren blijvende middelen voor 

professionalisering
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Verder traject

- Graduele toekenning extra middelen

- Vanaf 2023: € 5 mio
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Vragen?


