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NETOVERSTIJGENDE AFSPRAKEN OMTRENT DE VIST-SA
De VIST-SA = VIST Specifieke Actie (vroeger PSA), is een maatregel die moet dienen voor de
versterking van de draagkracht van de minderjarige, zijn ouders of
opvoedingsverantwoordelijken en de betrokken personen uit de leefomgeving van de
minderjarige.
Het is een preventieve maatregel die kan aangevraagd worden bij opvoedingsproblemen,
contextproblemen,… en die bijdraagt tot het vermijden van het inzetten van meer
ingrijpende hulp.
De VIST-SA kan niet aangewend worden voor een feitelijk ononderbroken uithuisplaatsing.
Deze maatregel kan niet ingezet worden voor de betaling van openstaande rekeningen.
De prioritaire bekommernis moet steeds van pedagogische aard zijn. Het mag niet gaan om
een louter financiële tegemoetkoming. Slechts wanneer de financiële last het inschakelen
van gepaste pedagogische gerichte ondersteuning zou verhinderen, kunnen de kosten ten
laste van de overheid genomen worden.
Volgende afgesproken punten gelden nog steeds:

1. Nieuwe aanvragen
-

In het kader van een VIST-SA zullen de CLB’s enkel instaan voor aanvragen van financiële
tegemoetkoming in internaatskosten. De CLB’s doen geen aanvraag VIST-SA voor
speelpleinwerking, poetshulp, maaltijden op school, ….

-

De aanvraag voor de financiële tegemoetkoming in internaatskosten, zal gebeuren door
het invullen van het volledige A-document, dus niet via de VIST-procedure. Deze
maatregel wordt aangevraagd door het MDT en zal vergoed worden zoals andere
Adocumenten wanneer het aan de vereisten voldoet.

-

De nood voor de maatregel VIST-SA zal blijken uit de vraagverheldering. Bij het tabblad
‘Diagnostiek’ zal de samenhang en het verband ingevuld worden van de verschillende
factoren aangehaald bij de ‘Vraagverheldering’ waaruit blijkt dat een internaat in deze
casus aangewezen is.
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-

Uit het A-document moet blijken dat er naast het verblijf in het internaat ook een
begeleiding is opgestart ter verbetering van de opvoedings- of contextproblemen. Deze
begeleiding kan gebeuren vanuit het CLB zelf, of vanuit contextbegeleiding RTJ of NRTJ.

-

Om te kunnen inschatten of een financiering via SA aangewezen is, moet het Adocument
het vermoeden bevatten naar de noodzaak van een financiële tussenkomst. Dit wordt
gestaafd met voorbeelden zoals schuldbemiddeling, slechte huisvesting, werkloosheid,
alleenstaande ouder,… . Dit kan ingevuld worden in het luik ‘Diagnostiek’ >Problematisch
functioneren’ -> levensdomein ‘Materieel en financieel’ -> invulveld ‘Bevindingen’.

-

Bij ‘Indicatievoorstel’ moet de typemodule ‘SA’ geïndiceerd worden + eventuele
contextbegeleiding wanneer blijkt dat er begeleiding vanuit NRTJ nodig is.

-

De maatregel VIST-SA voor internaat kan aangevraagd worden voor maximum één
schooljaar. De periode wordt ingevuld bij het vak ‘Opmerkingen’ bij het voorstel tot
indicatiestelling. Hier moet eveneens genoteerd worden in welk internaat de jongere zal
verblijven met een vermelding van de dagprijs.
Gezien het preventieve karakter van de specifieke acties kan het aangewezen zijn dat
ouders naar eigen vermogen bijdragen aan de ondersteuning. Indien de CPA hierrond
afspraken heeft gemaakt met de ouders, dan kan dit ook hier vermeld worden.
2. Verlengingen van de maatregel VIST-SA voor internaat voor die leerlingen waarvoor
vorige schooljaar reeds een A-doc/VIST is ingevuld.

-

De verlenging wordt ingevuld door de organisatie die instond voor de
‘contextbegeleiding’ (CLB, RTJ of NRTJ)

-

Dit gebeurt via een ‘Herindicatiestelling’.

-

Bij vraagverheldering en diagnostiek kan afhankelijk van de mate waarin de thuissituatie
of financiële situatie gewijzigd is, de info van de oorspronkelijke aanvraag overgenomen
worden, of nieuwe info toegevoegd worden.
In het vak ‘Opmerkingen’ bij het ‘voorstel van indicatiestelling’ moet ook gemotiveerd
worden waarom de verlenging nodig is (Vb: de situatie is nog altijd van die aard dat
internaat nog altijd noodzakelijk is).
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