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Oproep inschalers voor deelname testfase methodiek zorgzwaartebepaling bij
minderjarigen

Enkele weken geleden maakten we in onze nieuwsbrief melding van de oproep aan
inschalers voor medewerking aan het onderzoek rond de methodiek voor
zorgzwaartebepaling bij minderjarigen.  Deze oproep werd begin december verspreid door
het agentschap Opgroeien. 
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Omdat we signalen ontvangen hebben dat niet alle teams deze oproep ontvingen, geven
we alvast graag alle nodige informatie mee.
De voorbije periode werd een methodiek voor zorgzwaartebepaling voor minderjarigen
ontwikkeld. Deze methodiek is een belangrijk onderdeel om in de toekomst te kunnen
evolueren naar een zorgzwaarte-gerelateerde financiering in het kader van de
persoonsvolgende financiering voor minderjarigen. 
De nu ontwikkelde experimentele versie van deze methodiek dient de komende periode
uitgetest te worden door professionele inschalers bij kinderen in de leeftijdscategorie 6 tot
18 jaar. Eerder dit najaar werd deze testfase reeds aangekondigd naar de MDT's toe. De
brief om mee te werken werd begin december verstuurd. Daarin wordt aangegeven dat
het VAPH op zoek is naar 55 personen die zich willen laten opleiden in het gebruik van het
nieuwe inschalingsinstrument en de experimentele versie ervan willen uittesten. Daarom
doet het VAPH een oproep bij alle multidisciplinaire teams (MDT’s) die erkend zijn door het
agentschap Opgroeien en die zich richten op minderjarigen.
MDT’s die zich kandidaat stellen, engageren zich om:

1. Eén of meer medewerkers de opleiding te laten volgen die het VAPH samen met de
collega’s van het verwijzersplatform zal organiseren

2. Ongeveer 10 inschalingen te realiseren per medewerker in de periode van maart tot
en met juni 2020.

De opleiding duurt in totaal anderhalve dag (de eerste opleidingsdag duurt een volledige
dag en de terugkomdag duurt een halve dag).
De eerste reeks opleidingsdagen is voorzien op 24, 28, 29 en 31 januari 2020 en de
terugkomdagen zijn voorzien op 11, 12, 14 en 18 februari 2020 (in de voormiddag of
namiddag) in Brussel. Iedere deelnemer moet tussen de eerste opleidingsdag en de
terugkomdag 1 oefeninschaling uitvoeren bij een persoon die hij zelf selecteert. Men schat
dat 1 oefeninschaling een halve dag in beslag neemt (met inbegrip van verplaatsingen en
verwerking van de notities).Enkel personen die de volledige opleiding gevolgd hebben
zullen gecertificeerd zijn om de methodiek zorgzwaartebepaling voor minderjarigen af te
mogen nemen.
In het kader van het wetenschappelijk onderzoek zullen de experimentele inschalingen van
de methodiek zorgzwaartebepaling voor minderjarigen vergoed worden. Die vergoeding
zal in de grootteorde zijn van de vergoeding voor het indienen van een A-document met
diagnostiek of de inschaling met het ZZI voor meerderjarigen. Over het exacte bedrag
wordt er nog gecommuniceerd. Kandidaturen dienen vóór 15 januari 2020 bezorgd te
worden aan het VAPH.
U kan de volledige oproepingsbrief hier nalezen.
Voor vragen mag u contact met ons opnemen of rechtstreeks met het VAPH
(dries.bleys@vaph.be - 02/249.31.17)

PAB- toekenningen eind 2019

Eind 2019 zullen alsnog een aantal PAB-toekenningen gebeuren. Nog voor de
kerstvakantie zullen een aantal mensen aangeschreven worden met het goede nieuws dat
zij een PAB toegewezen krijgen. Vermits alle verblijvers in een MFC die op een PAB
stonden te wachten en alle reservekandidaten vanuit het IRPC in september-oktober zijn
aangeschreven, gaat het hier enkel om de groep langst wachtenden.
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Project diagnostiek agentschap Opgroeien

Teams indicatiestelling hebben de opdracht gekregen om in het kader van een project
rond diagnostiek dat er binnen het agentschap Opgroeien opgestart wordt, de
diagnostische trajecten van kinderen en jongeren in beeld te brengen. Concreet betekent
dit dat zij een 70 tal A-documenten ingediend in 2019 zullen uitpluizen. Het agentschap
Opgroeien willen een beter zicht krijgen op de diagnostische trajecten an sich die
kinderen/jongeren en hun gezinnen afleggen voor dat er een A-document wordt
opgemaakt. Het indienen van een A-document is slechts een momentopname in een
traject. Een diagnose is immers een steeds veranderend beeld en gaat gepaard met
voortdurend evalueren. Daarnaast wil men een zicht krijgen op de kwaliteit van de
diagnostiek en op de rol van de MDT’s in dit proces. Hiervoor zullen ze de A-documenten
grondig bestuderen en eventueel contact opnemen met het betrokken MDT en de
cliënt. Een aantal teams kunnen dus mogelijk gecontacteerd worden in het kader van dit
onderzoek. 

Vorming
We zetten graag volgende twee vormingen in de kijker!

Bijstandsorganisaties en budgetbesteding

MDT’s werken in een context waarin ook andere diensten pmh ondersteunen. Het is dan
ook relevant die andere partners te kunnen situeren en beter te leren kennen. Tijdens
deze vorming focussen we op bijstandsorganisaties en budgetbesteding.
Bijstandsorganisaties spelen een belangrijke rol in de stap naar budgetbesteding en bij
budgetbeheer in de persoonsvolgende financiering. Hoe gaan bijstandsorganisaties heel
concreet aan de slag met de pmh? Welke taken nemen de bijstandsorganisaties concreet
op en wanneer verwijzen ze zelf door naar andere instanties? Wat zijn hun verwachtingen
naar het verwijzend MDT toe? Binnen correctiefase 2 zijn er heel wat vragen van pmh en
hun context. Op welke manier nemen zij hier een functie in op? Heeft u vragen die u altijd
al eens wilde stellen aan de bijstandsorganisaties? Ook dat kan.
Tijdens deze vorming staan we eveneens stil bij de mogelijkheden en beperkingen rond
budgetbesteding. Enkele voorzieningen komen daarbij vanuit hun dagelijkse praktijk
vertellen.
Dit wordt ongetwijfeld een boeiende namiddag die in een inkijk biedt in de werking van
enkele partners uit de sector die na de toeleiding actief zijn en die zich (her)positioneren in
het zich ontwikkelende werkveld rond de persoonsvolgende financiering.

Datum: donderdag 13 februari 2019

Uur: van 13u00 tot 16u30

Inschrijven: U kan inschrijven via deze link

CHC-model en WISC-V in de praktijk

Het CHC-model (Cattell-Horn-Carroll Intelligentie-structuurmodel) is vandaag één van de
meest wetenschappelijk onderbouwde modellen voor het meten van cognitieve
vaardigheden dat tevens directe handvatten biedt voor de praktijk. Het model wordt o.a.
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binnen CLB volop gehanteerd.
Het biedt vele directe handelingsgerichte inzichten en handvatten om het
kind/jongere/volwassene in zijn of haar cognitief functioneren beter en gedifferentieerder
te begrijpen, te benoemen en te helpen én als dusdanig een betere en meer faire
diagnostiek te realiseren en optimale begeleidingsbeslissingen te nemen. Hoog tijd dus om
ook voor MDT's een vorming rond het CHC-model te organiseren.
De voormiddag wordt vervolledigd met een toelichting over de WISC-V waarvoor ook het
CHC-model mee aan basis ligt als intelligentiestructuurmodel. Dit betekent dan ook dat de
WISC-V duidelijke verschillen vertoont t.o.v. de WISC-III. Daar gaan we tijdens deze
opleiding dieper op in.

Datum: 23 april  2020

Uur: 9u30 tot 12u30

Inschrijven: U kan inschrijven via deze link

Varia

Vacature Brailleliga

Brailleliga is op zoek naar een nieuwe collega. U kan de vacature hier nalezen.
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