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Advies betreffende een ontwerp van decreet over de integrale jeugdhulp

Situering
Dit ontwerpdecreet heeft tot doel een kaderregeling uit te werken voor een experiment in drie
Vlaamse regio’s, waardoor aan minderjarigen (en hun leefomgeving) een continuüm van
hulp wordt aangeboden, gaande van informatieverstrekking en adviesverlening tot residentiele hulpverlening.
In het continuüm van hulpaanbod bevinden zich ook de centra voor leerlingenbegeleiding.
Zij worden hiertoe opgenomen in een functioneel netwerk dat per pilootregio wordt georganiseerd en kan begeleidings- en acceptatieplicht impliceren.
Het ontwerpdecreet maakt het mogelijk, dat, indien nodig, een aantal beperkingen van o.m.
het decreet betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding bij besluit kunnen opgeschorst
worden, of dat bij besluit regels kunnen worden uitgevaardigd die afwijken van de bepalingen
van dit decreet.
Dit zou gelden voor de periode van 1 januari 2002 tot 31 december 2003.

Advies
Onderstaand advies werd unaniem uitgebracht in aanwezigheid van 27 leden.
De onderwijsraad ondersteunt de idee van een continuüm integrale jeugdhulp waarvan ook
de CLB’s en de scholen deel zouden uitmaken.
De onderwijsraad stelt echter dat hierbij niet kan geraakt worden aan de begeleidingsdomeinen die decretaal aan de CLB’s zijn toegewezen (het leren en studeren, de onderwijsloopbaan, de preventieve gezondheidszorg, en het psychisch en sociaal functioneren).
Verder wordt opgemerkt dat over de plaats van de school op het continuüm niets bepaald
wordt. De school dient in deze een betrokken partner te zijn vanuit een vernieuwde verantwoordelijkheid van de scholen voor leerlingenbegeleiding. Het is in ieder geval onaanvaardbaar dat post factum bijkomende verantwoordelijkheden naar het onderwijs zouden worden
afgeschoven.
De onderwijsraad plaatst het grootste voorbehoud bij art. 7 dat bijzonder vaag is en een vrijkaart impliceert voor allerlei wijzigingen, zonder dat hierover zelfs maar enige aanduiding
wordt gegeven.
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Het overlegplatform onderwijs-CLB van de Vlor wenst deze aangelegenheid van nabij op te
volgen en vraagt uitdrukkelijk om over betreffende ontwerpbesluiten advies te kunnen verstrekken.
Bovendien wijst de onderwijsraad er op dat de implementatie van dit experiment mogelijk
een bijkomende belasting betekent voor de betrokken CLB’s en scholen. Indien dit in ernstige mate het geval zou zijn, dan dient de nodige personeelsondersteuning gegeven te worden.
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