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Wat als … we u niet kunnen helpen als Multidisciplinair Team (MDT) ?
Doorverwijsprocedure
Als IJH-MDT, maken wij A-documenten op voor leerlingen die behoren tot het
werkingsgebied van volgende CLB’s:
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Deinze VZW - M515
regio Gent VZW - M511
“Het Meetjesland” VZW - M516
Zuid-Oost-Vlaanderen VZW - M514

1.

Wij behandelen enkel zorgvragen IJH

Vanuit deze MDT’ s stellen wij enkel A-documenten op voor zorgvragen betreffende
integrale jeugdhulp (IJH).
IMB en PAB-vragen worden niet opgenomen.
A-documenten waarbij we om financiële ondersteuning te vragen, stellen wij enkel op
voor ondersteuning internaat met de bedoeling een problematische opvoedingssituatie te
ontlasten.
2. Wij behandelen enkel vragen van leerlingen uit ons werkingsgebied
Met het werkingsgebied van een CLB bedoelen we eigenlijk de groep scholen die aan een
CLB verbonden zijn. Elke school heeft een CLB.
De hulpvraag kan gesteld worden door een daartoe handelingsbekwame leerling die
school loopt in één van onze scholen en/of diens ouders of wettelijke vertegenwoordiger.
3. Als u bij ons MDT niet terecht kan, helpen we u om in contact te komen met een
ander MDT
Indien de leerling niet behoort tot een school van ons werkingsgebied of als het gaat om
een aanvraag IMB of PAB, verwijzen we door naar een ander MDT. Dit is b.v. het
betrokken CLB, de mutualiteit of een andere dienst die nu reeds contactpersoonschap
opneemt.
Als we doorverwijzen naar een ander MDT, bespreken we dit met u. Als u dat wenst,
kunnen we u verder helpen:
- ons MDT neemt zelf contact op met het ander MDT;
- we regelen een afspraak voor u;
- we bezorgen de informatie over uw hulpvraag waar we reeds over beschikken.
Als de hulpvraag van een leerling met (vermoeden van) een handicap niet duidelijk is,
kunnen wij helpen bij het concretiseren van de hulpvraag of doorverwijzen naar de
Dienst Ondersteuningsplan. (www.dop-ovl.be)

