Onderwijs, jeugdhulp en/of zorg
bieden een gezamenlijk antwoord op
meervoudige onderwijszorgvragen

Wanneer zijn onderwijs en jeugdhulp/zorg gezamenlijk
aan zet voor een passend integraal
onderwijszorgarrangement en hoe realiseren we dit?

Naar arrangementen van onderwijs en jeugdhulp/zorg
vuistregels voor samenwerking tussen gemeenten en onderwijs
Om een gezamenlijk antwoord te kunnen geven op
meervoudige onderwijszorgvragen voor een individuele
leerling, is het nodig dat gemeenten en samenwerkingsverbanden kaderstellende regionale en lokale afspraken
maken.

Gemeente

swv’en

Overige partijen
 Zorgaanbieders
 Onderwijsaanbieders
 Wlz via
zorgkantoor
 Zorgverzekeraars

Op deze pagina treft u een checklist voor het maken van
deze afspraken.
Maak kaderstellende afspraken over onderwerpen als:
 Visie en ambitie op onderwijszorgarrangementen
 (integrale) preventie
 (integrale) toegang
 (integraal) aanbod en inkoop daarvan
 Doorgaande lijn en overdracht
(voorschools/PO/VO/MBO en leerlingen 18- en
18+)
Zet de inhoudelijke beoogde transformatie van de
stelsels passend onderwijs, Jeugdwet, WMO, Wlz,
zorgverzekeringswet en participatiewet centraal.
Wees reëel over budgettaire mogelijkheden.

Zorg samen dat de benodigde
onderwijszorgarrangementen (aantal leerlingen,
ondersteuningsbehoeften) goed in beeld is.
Inventariseer wat er al is aan bestaande goede
onderwijszorgarrangementen: bespreek: wat willen
we behouden en wat kan of moet anders?
Leg afspraken zoveel mogelijk op regionaal niveau
vast (bijvoorbeeld het niveau van de jeugdhulpregio
in verband met gezamenlijke inkoop)
Maak tijdig afspraken over het werkproces op de
werkvloer na 1 januari 2015 (de volgende pagina kan
daarvoor als kapstok dienen).

Maak afspraken over kwaliteit, monitoring, regie en
doorzettingsmacht

Informeer en betrek professionals van de werkvloer,
ouders en kinderen zelf.

Valkuil: het gesprek voeren op basis van de
ervaringen met en de afspraken over budgetten in de
oude stelsels. Een nieuwe situatie vraagt om een
nieuwe benadering.

Naar een integraal onderwijszorgarrangement voor een
individuele leerling
Er zijn leerlingen met meervoudige ondersteuningsvragen op het terrein van zowel onderwijs als jeugdhulp en/of zorg. Dat
geldt bijvoorbeeld voor leerlingen die begeleiding, verpleging of persoonlijke verzorging op school nodig hebben, leerlingen
met een psychiatrische ondersteuningsvraag of leerlingen die ernstig ziek zijn. De regelgeving rond deze groepen leerlingen is
gewijzigd met passend onderwijs sinds 1 augustus 2014 en de invoering van diverse andere stelselwijzigingen per 1 januari
2015. In onderstaand schema wordt in algemene zin geschetst welke stappen gezet kunnen worden op schoolniveau in het
geval van leerlingen met meervoudige onderwijszorgvragen. In de dia’s daarna wordt ingegaan op enkele specifieke
doelgroepen. Deze kunnen in de loop van de tijd nog worden aangevuld met ontbrekende doelgroepen.

Signaleren van complexe
onderwijszorgvraag
 Welke problematiek
speelt er?
 Welke complexe,
meervoudige
ondersteuningsvragen
heeft de leerling aan de
onderwijskant en heeft de
leerling nodig aan
aanvullende jeugdhulp,
zorg of andere
ondersteuning?
 Welke
ondersteuningsvragen
hebben de leraar, de
school en de ouders?

Juiste partners
betrekken
 Op basis van
gesignaleerde
ondersteuningsvragen de
juiste partners betrekken:
 Altijd met ouders
 Wanneer mogelijk de
leerling zelf
 Professionals aan de
onderwijskant (welke
dat zijn, hangt af van
de onderwijsvraag)
 Professionals aan de
zorgkant (welke dat
zijn, hangt af van de
zorg-/jeugdhulpvraag)

Benodigd
onderwijszorgarrangement
in beeld brengen
 Nagaan of
samenwerkingsverband
samen met gemeenten
en/of eventueel andere
betrokken partijen
afspraken heeft gemaakt
over specifieke
onderwijszorgarrangemen
ten, passend voor deze
leerling
 Integraal antwoord op
maat geven op de
ondersteuningsbehoeften

Arrangeren van
ondersteuning
 Onderwijszorgarrangement
organiseren
 Regelen bekostiging
 Eén regievoerder op de
uitvoering benoemen
 Periodiek evalueren

Schets van partners van onderwijs voor enkele specifieke doelgroepen
Hieronder worden enkele doelgroepen geschetst, waarvoor landelijk gezien specifieke partners in de zorg/jeugdhulp de
aangewezen partners zijn. Door te klikken op het plaatje, komt u vanzelf bij de werkwijze zoals die is georganiseerd voor deze
specifieke doelgroepen.
Leerlingen met een visuele
beperking (blinde of
slechtziende leerlingen)

Leerlingen met een auditieve
beperking en/of ernstige
spraak/taalmoeilijkheden

Ernstig zieke leerlingen

Leerlingen met epilepsie

Leerlingen die begeleiding,
persoonlijke verzorging of
verpleging behoeven

Leerlingen met een
beperking die hulpmiddelen
nodig hebben om regulier
onderwijs te volgen

Het is van belang dat onderwijs/samenwerkingsverbanden afspraken maken met de organisaties die een aanbod realiseren
voor deze doelgroepen over de route naar en de beschikbaarheid van benodigde onderwijszorgarrangementen. Deze
afspraken dienen te worden gemaakt op zowel bestuurlijk en ambtelijk/regionaal niveau als op het niveau van het
individuele kind. Zie voor beschikbare ondersteuning hierbij de wegwijzer OOGO Jeugd.

Leerlingen die blind of slechtziend zijn

Terug naar overzicht

1
Vermoeden van een
visuele beperking

Aanmelden

Ouders (of het swv
in overleg met
ouders) melden het
kind aan bij één van
de twee landelijke
instellingen voor
onderwijs aan
blinden en
slechtzienden

Onderzoek
uitvoeren
 opvraag medische
gegevens
waaronder
oogheelkundige
gegevens
 indien nodig
worden
gedurende één of
meerdere dagen
onderzoeken
uitgevoerd, zoals
visueel functieonderzoek,
psychologisch
onderzoek en
pedagogisch en
/of didactisch
onderzoek

Bepalen
ondersteuningsbehoefte
op grond van de
resultaten van de
onderzoeken wordt
bepaald of en welke
extra ondersteuning
een leerling kan
krijgen

2

Binnen het regulier onderwijs
eventueel met ambulante
begeleiding
toelaatbaarheidsverklaring voor
onderwijs in de instelling

Leerlingen die doof of slechthorend zijn of ernstige
spraak-taalmoeilijkheden hebben
1
Vermoeden
problemen met gehoor,
spraak, taal of
communicatie (autisme)

Aanmelden

Ouders (of het
swv/de school in
overleg met ouders)
melden het kind aan
bij het aanmeldpunt
van de instelling die
werkzaam is in hun
regio

Onderzoek
uitvoeren
 opvraag
informatie rond
spraak/taal/com
municatie.
 geadviseerd wordt
om de meest
actuele
informatie over
aanmelding,
toegang en
toelaatbaarheidsverklaringen voor
cluster 2
rechtstreeks bij
de instelling op te
vragen
 eventueel
aanvullend
onderzoek

Bepalen
ondersteuningsbehoefte
op grond van de
resultaten van dit
onderzoek wordt
bepaald of en welke
extra ondersteuning
een leerling kan
krijgen

2

Terug naar overzicht

Binnen het regulier onderwijs
eventueel met ambulante
begeleiding of extra ondersteuning*
Toelaatbaarheidsverklaring voor
onderwijs in cluster 2 school
*zie ‘Leerlingen met een beperking die hulpmiddelen
nodig hebben om regulier onderwijs te volgen’

De besturen verantwoordelijk zijn voor het onderwijs en
de dienstverlening aan leerlingen die doof, slechthorend
zijn en/of ernstige spraak/taalmoeilijkheden, hebben
hun strategische belangenbehartiging ondergebracht bij
Stichting Simea.

Ondersteuning zieke leerlingen

Terug naar overzicht

Voor leerlingen in het PO, VO of
(V)SO met chronische of
levensbedreigende ziekte kunnen de
school of ouders hulp van OZLconsulenten inschakelen.

De consulenten werken bij schoolbegeleidingsdiensten en
bij de educatieve voorzieningen van de Universitaire
Medische Centra. Samen vormen de consulenten het
landelijk netwerk ‘Ziek zijn en Onderwijs’.

…de afstemming tussen en samenwerking
met ketenpartners, zoals ambulant
begeleiders, leerplichtambtenaren,
onderwijsconsulenten en centra voor jeugd
en gezin

Deze consulenten onderwijs- ondersteuning
Zieke Leerlingen (OZL) kunnen
ondersteunen bij…

…het onderhouden van contact tussen de
school, het ziekenhuis, de leerling en zijn
ouders
…het geven van voorlichting en advies aan
leraren over onderwijs aan zieke leerlingen

Aandachtspunten:
1. De school waar de zieke leerling
staat ingeschreven blijft in alle
gevallen verantwoordelijk voor
het onderwijsaanbod. Dit is
vastgelegd in afzonderlijke
wetten (WPO, WVO en WEC).
2. Binnen de scholen voor SO en
VSO en binnen diverse ambulante
diensten is veel expertise
aanwezig als het gaat om de
begeleiding van zieke kinderen.

…de inzet van communicatiemiddelen, zoals
een laptop of tablet

…het maken van een plan van aanpak
voor de zieke leerling, in samenwerking
met de school

…het geven van informatie aan leraren,
ouders, (zorg)professionals en klasgenoten
over het omgaan met de zieke leerling

…het regelen van onderwijs en begeleiding
van de zieke leerling thuis, in het ziekenhuis
en op school

…het maken van een plan van aanpak voor de
zieke leerling, in samenwerking met de
school

…het geven van informatie over ziekten en
de mogelijke gevolgen voor schoolprestaties

Leerlingen met epilepsie

Terug naar overzicht

Directe, preventieve
betrokkenheid door een
onderwijskundig
begeleider van het LWOE

Leerlingen met
epilepsie in het regulier
onderwijs en het (V)SO

Aanmelding bij
het LWOE door
ouders, arts,
school of swv
Indien meer intensieve
ondersteuning nodig is,
wordt de
ondersteuningsbehoefte
en het begeleidingsarrangement voor de
betreffende leerling
vastgesteld

Ter toerusting van leerkrachten en
docenten biedt het LWOE een
signaleringslijst aangaande het
herkennen van
epilepsieproblematiek. Tevens
biedt het LWOE voorlichting,
workshops en scholing met
betrekking tot epilepsie, leren en
gedrag. Voor meer informatie zie
www.lwoe.nl.

lichte begeleiding: screenend en
kortdurend van aard
medium begeleiding: handelingsgericht en langer durend van aard
Plaatsing op (V)SO of sbo

Leerlingen met epilepsie en aanverwante neurologische stoornissen kunnen, als er
sprake is van schoolproblemen, rekenen op ondersteuning vanuit het Landelijk
Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE). Het LWOE wordt gevormd door de
ambulante diensten van de twee Nederlandse epilepsiescholen ‘De Berkenschutse’ in
Heeze en ‘De Waterlelie’ in Cruquius. Beide scholen zijn verbonden aan een
Epilepsiecentrum (3e-lijns ziekenhuis) voor epileptologie en neurologisch bepaalde
leerstoornissen, respectievelijk Kempenhaeghe en SEIN.
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2

Leerlingen die begeleiding, persoonlijke verzorging
of verpleging op school nodig hebben
Tot 1 januari 2015

Vanaf 1 januari 2015
Begeleiding
of
persoonlijke
verzorging

Leerlingen met een
ernstige beperking
die om onderwijs te
kunnen volgen ook
zorg op school nodig
hebben kunnen tot 1
januari 2015
mogelijk een beroep
doen op de AWBZ.
Dit gaat veranderen.

Klik hier voor de
handreiking over
passend onderwijs en
de herziening van de
AWBZ.

Terug naar overzicht

Middelen van de gemeenten (lokaal of regionaal ingezet)

 Leerlingen tot 18 jaar die begeleiding of persoonlijke verzorging nodig
hebben kunnen een beroep doen op de jeugdwet.
 De jeugdwet wordt ingevuld door de gemeente: een deel van de taken
zal lokaal worden vormgegeven, een deel (boven)regionaal in
samenwerking tussen gemeenten.
 In de jeugdwet is voorzien in de continuïteit van zorg: in 2015 krijgt een
leerling, afhankelijk van de looptijd van de ‘oude’ indicatie nog één
jaar de huidige geïndiceerde zorg via de gemeente.
 Voor leerlingen vanaf 18 jaar is ook de gemeente aan zet, maar dan via
de WMO.
Middelen van de zorgverzekeraar

Verpleging

Levenslang
7x24uurszorg
nodig

 Leerlingen die verpleging nodig hebben om onderwijs te volgen kunnen
vanaf 1 januari 2015 een beroep doen op de zorgverzekeraar; de AWBZverpleging wordt overgeheveld naar de zorgverzekeringswet (zvw).

Middelen van het Rijk
 Leerlingen met een beperking die blijvend, levenslang, 24 uur per dag
zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben, kunnen
een beroep doen op de Wet langdurige zorg (Wlz)
 Aangezien de voorgenomen Wlz zich beperkt tot een integraal
zorgaanbod voor mensen die behoefte hebben aan permanent
toezicht/zorg, wordt onderwijs niet meer als een voorliggende
voorziening gerekend.
 Aanvragen lopen via het zorgkantoor/CIZ

Leerlingen met een beperking die hulpmiddelen
nodig hebben om regulier onderwijs te volgen
Vermoeden dat leerling in het reguliere onderwijs specifieke
ondersteuning nodig heeft om het onderwijs te volgen

Wanneer een leerling extra ondersteuning behoeft om
regulier onderwijs te kunnen volgen, dan kan in specifieke
situaties een beroep worden gedaan op de voorzieningen
die het UWV aanbiedt. Het betreft:
Vergoeding van een doventolk

Diverse meeneembare hulpmiddelen

Leerlingenvervoer in het
beroepsonderwijs (dus niet voor
leerlingen in het PO of VO)

Terug naar overzicht

Aanvraag doen bij het UWV

Leerlingen (of de ouder van de leerling) doet een
aanvraag ‘ondersteuning bij het volgen van
onderwijs’. Om in aanmerking te komen voor
ondersteuning vanuit het UWV dient aan een aantal
voorwaarden te zijn voldaan:
 De aanvrager heeft een BSN
 De UWV heeft vastgesteld dat u (of uw kind) een
ziekte of handicap heeft die u belemmert bij het
volgen van onderwijs
 De voorziening waar u vergoeding voor aanvraagt,
is bedoelt om ondanks de handicap toch onderwijs
te kunnen volgen.
Wanneer aan bovenstaande is voldaan vergoedt het
UWV de goedkoopste voorziening die geschikt voor u
is.

Voor een volledig overzicht van alle voorzieningen die het
UWV vergoed kunt u terecht op UWV.nl

Een aantal aandachtspunten:
1. UWV hanteert een drempelbedrag. Bedragen lager dan dit bedrag worden niet vergoed door het UWV.
Wanneer u een aanvraag doet voor meerdere voorzieningen, dan kunt u deze bedragen bij elkaar optellen.
2. Het UWV vergoedt geen voorziening die al gekocht zijn, dus schaf niet alvast een voorziening aan in de hoop
de kosten van deze vergoeding op een later moment terug te krijgen.

