
 

 

 

Bundeling vragen met betrekking tot de onderwijsinternaten vanuit de leden van ACOD 
onderwijs. (versie 1) 

• Voor hoeveel zal een interne met (gemotiveerd) verslag BA, type 3 enz tellen binnen een 
onderwijsinternaat om omkadering te genereren? Hoe zal bepaald worden hoeveel uren de 
verschillende internen genereren in functie van hun zorgnoden? 

• Wat als men overkoepelend directeur is van 3 vestigingen? Worden er dan coördinatoren 
aangesteld in de verschillende vestigingen? Vrees voor een besparing op het aantal 
beheerders. Wat met de beheerders die geen directeur worden? 

• Is er nieuws over de 3 trajecten dat een jongere/kind kan lopen in functie van de 
onderwijsinternaten? Ondersteuning? De infrastructuur van een onderwijsinternaat is niet 
voorzien op bijvoorbeeld suïcidale internen. Vraag tot verduidelijking. 

• Zullen de financiële middelen, bedoeld voor de internaten, autonoom beheerd worden door 
de directeur van het internaat.  

• Wordt er iets gewijzigd aan fysische normen? 
• Zijn er internaten geselecteerd in de DBFM programma’s? (lopende bouwaanvragen) Wat 

gebeurt er wanneer de rationalisatienormen verhoogd worden? 
• Wat met de inzetbaarheid van het personeel bij de fusie?  
• Wordt de rationalisatienorm van 65 behouden? Zijn er simulaties mbt de rationalisatienorm? 
• Zijn er al fusies gekend en zo ja, krijgen we hiervan een overzicht? 
• Wat met de kinderen/jongeren die geplaatst zijn maar geen extra noden hebben? 
• Moeten de internaten, waar IPO’s aan verbonden zijn, sowieso in de toekomst landen in 

Welzijn of kunnen ze onderwijsinternaat blijven? 
• Wat gebeurt er met het MDV personeel. Vastbenoemden? Contractuelen? 
• Kunnen 2 beheerder beslissen om samen één internaat te beheren? 
• Wie beslist wie de internaatdirecteur wordt? 
• Hoeveel uren moeten er tussen 2 shiften zijn? 
• 140 niet-schooldagen, behoren daar de zondagen toe? 
• Tehuizen zijn eveneens open op vrijdagmiddagen. De opvoeders werken dan tot ’s avonds. 

Wordt dit aangerekend als prestatie? 
• Wat is de definitie van een schooldag en van een niet open schooldag? 
• Is er in het ORE volume ook omkadering voor onderhoudspersoneel voorzien? + ambt? 
• Wat met de slapende wake? Dit geldt enkel voor opvoeders.- hoe wordt dit verrekend met 

de ORE (gekleurd?) 
• Wordt het ambt beheerder uitdovend in plaats van concorderen naar internaat 

medewerker? Voelt aan als een degradatie/terugzetten in rang,…. 
 
 
 

 


