
 

LEGENDE ORGANISATIES VOOR BIJZONDERE JEUGDZORG, CENTRA VOOR 

INTEGRALE GEZINSZORG, ONTHAAL-, ORIENTATIE- EN OBSERVATIECENTRA IN 

EEN MODULAIR KADER en DIENSTEN VOOR PLEEGZORG  

 

Een organisatie voor bijzondere jeugdzorg (OVBJ) wordt conform de bepalingen in het 

besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en 

subsidienormen van de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand, hierna het 

erkennings- en subsidiëringsbesluit genoemd,  erkend. Conform de bepalingen in artikel 

53bis organiseert een OVBJ haar aanbod op basis van de typemodules. 

Een OVBJ die erkend is om modules contextbegeleiding en modules contextbegeleiding in 

functie van autonoom wonen aan te bieden, kan, op basis van de reële noden van de 

gebruikers, zelf de verhouding tussen het effectieve aantal ingezette modules 

contextbegeleiding en contextbegeleiding in functie van autonoom wonen bepalen, voor 

zoverre dat de som van het aantal ingezette modules niet hoger is dan de som van het 

aantal modules contextbegeleiding en het aantal modules contextbegeleiding in functie van 

autonoom wonen waarvoor zij erkend is. 

Een OVBJ die erkend is om modules verblijf aan te bieden en die, met toepassing van artikel 

13, 2° van voornoemd erkennings- en subsidiëringsbesluit tot uitputting van de capaciteit 

uitsluitend minderjarigen opneemt vanaf de leeftijd van twaalf jaar, kan een bijkomende 

erkenning krijgen om voor een gedeelte van haar modules uitsluitend minderjarigen te 

begeleiden die rechtstreeks uit een gemeenschapsinstelling komen. 

 

Conform de bepalingen in artikel 11 van voornoemd erkennings- en subsidiëringsbesluit 

worden Onthaal-, Oriëntatie- en observatiecentra (OOOC) in een modulair kader erkend op 

basis van de typemodules handelingsgerichte diagnostiek, verblijf van gemiddeld één tot drie 

nachten per week in het kader van diagnostiek, verblijf van gemiddeld vier tot zeven nachten 

per week in het kader van diagnostiek en kortdurend (crisis)verblijf.  

 

Conform de bepalingen in artikel 10, hoofdstuk IVter van voornoemd erkennings- en 

subsidiëringsbesluit worden centra voor integrale gezinszorg (CIG) erkend op basis van de 

typemodules contextbegeleiding, verblijf van gemiddeld een tot drie nachten per week en 

verblijf van gemiddeld vier tot zeven nachten per week.  

 

Conform de bepalingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 

houdende de organisatie van pleegzorg wordt pleegzorg georganiseerd op basis van 

typemodules en modules die deel uitmaken van en van de volgende vormen van pleegzorg: 

Ondersteunende pleegzorg 

Perspectiefzoekende pleegzorg 

Perspectiefbiedende pleegzorg 

Behandelingspleegzorg 

 

 

 

 

 

 

 



<1> <2> <3> <4>: typemodule verblijf 

 

De typemodule verblijf voorziet in, conform de bepalingen in artikel 1, punt 42° van het 

voornoemde erkennings- en subsidiëringsbesluit, een aangepaste woon- en leefomgeving 

onder toezicht en begeleiding van een hulpverlener. 

 

<1> V–  Het aantal typemodules verblijf voor 0- tot 12-jarigen waarvoor de organisatie               

voor bijzondere jeugdzorg erkend is. 

<2> V    Het aantal typemodules verblijf voor 0- tot 18-jarigen waarvoor de organisatie            

voor bijzondere jeugdzorg erkend is; 

Het aantal typemodules verblijf waarvoor het centrum voor integrale  gezinszorg   

erkend is;  

            Het aantal typemodules verblijf in het kader van handelingsgerichte diagnostiek     

         waarvoor het onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum erkend is. 

<3> V+   Het aantal typemodules verblijf voor 12- tot 18-jarigen waarvoor de organisatie 

voor bijzondere jeugdzorg erkend is. 

<4> (V 1bis)  Het aantal typemodules verblijf, inbegrepen in het totaal van kolom (3) dat 

erkend wordt in toepassing van artikel 13, 2° van het voornoemde erkennings- 

en subsidiëringsbesluit. 

 

<5> D: typemodule dagbegeleiding 

 

Het aantal typemodules dagbegeleiding waarvoor de organisatie voor bijzondere jeugdzorg 

erkend is, en die, conform de bepalingen in artikel 1, punt 44° van het voornoemde 

erkennings- en subsidiëringsbesluit, voorziet in de breedsporige ondersteuning van de 

minderjarige gedurende een bepaald deel van de dag in een aangepaste omgeving. 

 

<6> <7> <8> <9>:  typemodule contextbegeleiding (Zie Jeugdhulpwijzer voor erkende modules 

contextbegeleiding n.a.v. geactualiseerde modules contextbegeleiding) 

  

De typemodule contextbegeleiding voorziet in, conform de bepalingen in artikel 1, punt 43° van 

het voornoemde erkennings- en subsidiëringsbesluit, de breedsporige ondersteuning van de 

minderjarige en alle relevante betrokkenen uit zijn gezins- en opvoedingsmilieu en andere 

belangrijke levensdomeinen.  

 

<6> tot. C  Het aantal typemodules contextbegeleiding waarvoor de organisatie voor 

bijzondere jeugdzorg erkend is en waarin ook de contextbegeleiding in functie 

van autonoom wonen (cf. infra) vervat zit; 

Het aantal typemodules contextbegeleiding waarvoor het centrum voor integrale 

gezinszorg erkend is.  

<7> C B  Het aantal typemodules contextbegeleiding met basisintensiteit waarvoor de 

organisatie voor bijzondere jeugdzorg erkend is; 

 Het aantal typemodules contextbegeleiding met basisintensiteit waarvoor het 

centrum voor integrale gezinszorg erkend is. 

<8> C M  Het aantal typemodules contextbegeleiding met midden intensiteit waarvoor de 

organisatie voor bijzondere jeugdzorg erkend is; 

 Het aantal typemodules contextbegeleiding met midden intensiteit waarvoor het     

centrum voor integrale gezinszorg erkend is. 



 

<9> C H  Het aantal typemodules contextbegeleiding met hoge intensiteit waarvoor de 

organisatie voor bijzondere jeugdzorg erkend is; 

  Het aantal typemodules contextbegeleiding met hoge intensiteit waarvoor het    

             centrum voor integrale gezinszorg erkend is. 

 

<10> <11> <12>: typemodule contextbegeleiding in functie van autonoom wonen 

 

De typemodule contextbegeleiding in functie van autonoom wonen heeft betrekking op de wat 

vóór het experimenteel modulair kader gekend was als de diensten begeleid zelfstandig 

wonen, zoals bedoeld in artikel 20 van het voornoemde erkennings- en subsidiëringsbesluit. 

 

<10> CB AW Het aantal typemodules contextbegeleiding in functie van autonoom wonen

    waarvoor de organisatie voor bijzondere jeugdzorg erkend is. 

<11> CB AW B Het aantal typemodules contextbegeleiding in functie van autonoom wonen    

                         met basisintensiteit waarvoor organisatie voor bijzondere jeugdzorg erkend is. 

<12> CB AW M Het aantal typemodules contextbegeleiding in functie van autonoom wonen  

                         met midden intensiteit waarvoor de organisatie voor bijzondere jeugdzorg 

   erkend is.  

 

<13> O: typemodule ondersteunende begeleiding  

 

Het aantal typemodules ondersteunende begeleiding waarvoor de organisatie voor bijzondere 

jeugdzorg erkend is, en die, conform de bepalingen in artikel 1, punt 45° van het voornoemde 

erkennings- en subsidiëringsbesluit, voorziet in de breedsporige ondersteuning die zich richt op 

specifieke problematieken waarmee de minderjarige en zijn context in een lopend 

hulpverleningstraject te maken krijgen.  

 

<14> Diagn.: typemodule diagnostiek 

 

Het aantal typemodules handelingsgerichte diagnostiek waarvoor het onthaal-, oriëntatie- en 

observatiecentrum erkend is. 

 

<15> Bijk erk: bijkomende erkenning 

 

De bijkomende erkenning is de erkende capaciteit, inbegrepen in de totale capaciteit, zoals 

bedoeld in artikel 3, §4 van het voornoemde erkennings- en subsidiëringsbesluit. 

 

De  modaliteiten inzake de leeftijd en het geslacht van de minderjarigen die de organisatie kan 

opnemen en of begeleiden worden opgenomen onder de vermelde capaciteit van de 

betrokken typemodule.  

 

<16> Opm.: opmerkingen 

 

<17>  Begeleidcap.: begeleidingscapaciteit 

 

De begeleidingscapaciteit betreft het maximaal aantal personen dat residentieel opgevangen 

kan worden in een centrum voor integrale gezinszorg of in een afdeling daarvan.  


