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passend onderwijs en zorg
Stroomschema zorg in onderwijstijd

Hebben alle leerlingen met een
(medische) zorgvraag een zorgindicatie?

Nee

Ja
Inventariseer onder welke
zorgstelsels de indicaties vallen.

Vraag ouders een indicatie voor hun kind aan te vragen.

Bespreek met ouders hoe u elkaar op de hoogte houdt van de voortgang
en hoe zorg tijdens onderwijs meegenomen wordt in de indicatie.

Wordt de zorgindicatie verstrekt en is zorg in onderwijstijd hier in meegenomen?

Nee

Ja

Beoordeel of u de leerling kunt
plaatsen. Maak eventueel afspraken
met de gemeente en het samen
werkingsverband in uw woonplaats
over de werkwijze bij deze kinderen.

Bespreek met ouders en zorgaan
bieder welke zorg op school nodig is.

Vallen de meeste leerlingen
onder de Wlz?

Zorg via zorgkantoor

Vallen de meeste leerlingen onder
de Zvw?

Zorg via zorgverzekeraar

Vallen de meeste leerlingen onder
de Jeugdwet?

Heeft u met meerdere indicaties
per stelsel te maken?

Zorg via gemeente

Inventariseer welke zorgkantoren
de indicaties uitvoeren.

Inventariseer welke zorgverzekeraars zijn betrokken.

Inventariseer welke gemeenten de
indicaties hebben afgegeven.

Inventariseer wat de grootste
zorgindicatiestellers zijn.

Begin bij het zorgkantoor met de
meeste indicaties, leg contact en
geef aan dat er meerdere kinderen
op uw school Wlz zorg ontvangen
en u afspraken wilt maken over de
werkwijze.

Begin bij het zorgverzekeraar met
de meeste indicaties, leg contact en
geef aan dat er meerdere kinderen
op uw school zitten met zorg uit de
Zvw en u hierover graag in overleg
gaat.

Ga in ieder geval in gesprek met
de gemeente waarin uw school
gevestigd is en/of de gemeente
waar de meeste leerlingen woon
achtig zijn over het organiseren
van de zorg.

Vraag de indiceerder en/of de
uitvoerende zorgorganisatie met
de meeste indicaties om advies
over de werkwijze en maken van
afspraken.

Bespreek
-	 hoe uw school kan worden
betrokken bij het opstellen
van de zorgplannen
-		welke mogelijkheden er zijn om
op een voor ouders, zorgkantoor
en school efficiente wijze zorg te
regelen,
- 		of en op welke wijze het zorg
kantoor kan ondersteunen bij
gesprekken met andere
zorgkantoren.

Bespreek hoe uw school kan
worden betrokken bij de zorg
plannen en welke mogelijkheden
er zijn om bijvoorbeeld te komen
tot een groepsbekostiging.
Bespreek ook of en zo ja hoe,
de zorgverzekeraar zou kunnen
ondersteunen bij gesprekken
met andere zorgverzekeraars.

Bespreek welke mogelijkheden er
zijn om te komen tot een inzet van
zorg die voor school en gemeente
efficient en doelmatig is. Bespreek
ook of en zo ja hoe, de gemeente
zou kunnen ondersteunen bij
gesprekken met andere
zorgaanbieders.

Volg eerst de procedure voor dat
zorgstelsel. Bespreek daarbij welke
samenwerking er mogelijk al
bestaat met andere zorgstelsels en
hoe hiervan gebruik kan worden
gemaakt.

Een zorgkantoor en een school
kunnen afspraken maken over de
samenwerking en bespreken welke
mogelijkheden er zijn om binnen
de contracteerruimte van het
zorgkantoor ook aanbod tijdens
onderwijs te betrekken.

Voorbeeld: Een kinderthuiszorg
organisatie die verpleegkundige
zorg in natura levert op school en
afspraken met de school maakt
over continuïteit een zorgverzekaar
die afspraken maakt over groeps
bekostiging voor meerdere kinderen
met een Zvw of kinderen met een
intensieve zorgvraag.

Voorbeeld afspraak:
- een gemeente die 1 fte zorg
bekostigt op school
- een gemeente die met school een
zorgaanbod maakt en het voor
touw neemt om dit met andere
betrokken gemeenten af te
stemmen.

Tips
Ga na of er in uw regio overleg tussen zorgstelsels(bijvoorbeeld tussen
zorgkantoren en gemeenten) plaatsvindt en informeer hoe zij uw school
kunnen ondersteunen bij het organiseren van zorg in onderwijstijd.

Organiseer een informatieavond voor ouders en betrek bij de voorbereiding
en informatievoorziening ook de zorg.

Betrek het samenwerkingsverband primair en voortgezet onderwijs waar uw
school verplicht bij is aangesloten en bespreek met hen welke ondersteuning
zij kunnen bieden om de zorg te organiseren.
Bij twijfel over bij welk zorgstelsel een aanvraag gedaan kan worden,
adviseer ouders contact op te nemen met (clientondersteuning in) hun
eigen gemeente of naar het meldpunt juiste loket te gaan.
Vraag de gemeente waar uw school gevestigd is, of en hoe zij u kunnen
ondersteunen bij het doorverwijzen van ouders in andere regio’s.

Bespreek met samenwerkingsverband en gemeente ook welke oplossingen
mogelijk zijn voor tijdelijke problematiek (bijvoorbeeld tijdens de
aanvraagprocedure zorg)
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Toelichting op het stroomschema zorg in onderwijstijd

In het onderwijsveld bestaat een grote variatie in de wijze waarop scholen
voor (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so), ouders en zorgaanbieders de
zorg tijdens schooluren organiseren en bekostigen. Dit stroomschema gaat
specifiek in op het organiseren van de inzet van zorg op school vanuit de
zorgwetgeving: de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet
(Zvw) en/of de Jeugdwet/Wmo. Het schema is een weerslag van de
diversiteit aan invulling van deze zorg en biedt (v)so-scholen enkele eerste
handvatten om deze zorg beter te organiseren.

Van zorgaanvraag naar indicatie
Zorg tijdens onderwijsuren kan worden vergoed door de gemeente
(Jeugdwet/Wmo), het Rijk (Wet langdurige zorg) en/of de zorgverzekeraar
(Zorgverzekeringswet). Hierbij kunnen voor één leerling meerdere
zorgwetten van toepassing zijn. De wijze van verantwoording verschilt per
zorgstelsel. Ongeacht het zorgstelsel dat van toepassing is, zijn er
mogelijkheden om bij de indicatie ook de benodigde zorg in onderwijstijd
te betrekken.

NB: Dit stroomschema is nog in ontwikkeling; uit gesprekken met scholen,
ouders en zorg blijkt dat er behoefte is aan verbetering. In het voorjaar van
2017 gaan VWS en OCW samen met het NJI en LECSO, in gesprek met
onderwijs- en zorginstellingen om te komen tot verdere oplossings
richtingen. Het schema wordt op basis van deze verkenning in 2017
geactualiseerd.

Als een kind naar school gaat, kan het nodig zijn om een indicatie voor zorg
aan te vragen, of de bestaande indicatie te wijzigen (bijvoorbeeld omdat op
school andere zorg nodig is dan thuis). Ouders vragen deze indicatie voor
hun kind aan. Zij kunnen daarbij advies en ondersteuning krijgen via hun
gemeente (cliëntondersteuning) of bij het Juiste Loket. Bij het beoordelen
van de behoefte van een kind aan persoonlijke verzorging, begeleiding en
verpleging wordt ook de zorgbehoefte tijdens onderwijsuren betrokken.
Termijnen voor indicatie zorg en toelating tot onderwijs:
• Onderwijs: het bevoegd gezag moet binnen zes weken na schriftelijke
aanmelding van een leerling beslissen over toelating. Deze termijn mag
één keer met ten hoogste vier weken worden verlengd. Als de school
binnen maximaal 10 weken geen passend aanbod kan bieden, dan moet
er binnen deze termijn een school worden gevonden die dit wel kan
(zorgplicht). Lukt dit niet, dan kan de school een leerling tijdelijk plaatsen
totdat er wel een aanbod gedaan kan worden. Als een school
onvoldoende informatie heeft om te kunnen beoordelen of een leerling
toegelaten kan worden, kan zij ouders om extra informatie verzoeken.
• Een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz): bij een volledige aanvraag is de
behandeltermijn bij het Centrum Indicatiestelling Zorg 6 weken. Is extra
informatie nodig, dan kan deze worden opgevraagd en/of de aanvrager
worden uitgenodigd voor een gesprek.
• Jeugdwet: gemeenten geven zelf invulling aan de aanvraagprocedure
voor jeugdhulp. Vaak wordt wel de modelverordening van de VNG
gevolgd. Bij een procedure met een formele aanvraag, geldt een
beslistermijn van 6 weken (Awb).
• Voor wijkverpleging en kinderen met een intensieve zorgvraag geldt,
dat deze vormen van zorg zo snel mogelijk worden geïndiceerd.

Vanuit zorgindicaties naar effectieve invulling van zorg op school
Bij het organiseren van zorg in onderwijstijd, hebben (v)so-scholen vaak te
maken met meerdere leerlingen met diverse zorgvragen. Zij willen dan
graag de zorg zodanig organiseren, dat er een beperkt aantal mensen in de
klas is (niet te veel extra prikkels), dat de zorgaanbieders de kinderen en hun
specifieke behoefte kennen (zoveel mogelijk dezelfde mensen) en dat
zorgverleners waar mogelijk meerdere kinderen kunnen helpen en multiinzetbaar zijn. Vanuit de zorg is er behoefte aan een kwalitatief goede
invulling van de zorg, dient er voldoende zorg per kind geboden te worden,
moeten ouders betrokken zijn bij de invulling en moet de zorg op school en
thuis op elkaar aansluiten.
Tip:
• Een school kan het samenwerkingsverband po en vo en de gemeente
waarin zij gevestigd is, vragen of zij mee willen denken bij de toeleiding
naar en het vormgeven van deze zorg. Mogelijk dat zij kunnen
ondersteunen of bijvoorbeeld een coördinerende rol willen vervullen.
• De school moet in het eigen schoolondersteuningsprofiel aangeven
welke onderwijsondersteuning de school kan aanbieden. Het verdient
aanbeveling om hier ook aan te geven welke (medische) zorg in vorm
van begeleiding, persoonlijke verzorging en/of verpleging de school
vanuit de ondersteuningsbekostiging aan kan bieden.

Meer informatie:
• Het juiste loket: http://www.juisteloket.nl/. Medewerkers geven infor
matie en advies en stimuleren dat in overleg met de verantwoordelijke
instanties (gemeente, zorgverzekeraar, zorgkantoor, CIZ of SVB) een
oplossing wordt gevonden. Voor vragen of knelpunten rondom zorg en
ondersteuning (ook onderwijs) aan kinderen met een intensieve
zorgvraag kunt u terecht op het juiste loket.
• Het stroomschema zorg op school:
https://www.passendonderwijs.nl/brochures/stroomschema-zorg-op-school-2/
• Onafhankelijke cliëntondersteuning:
https://www.regelhulp.nl zoeken/?searchString=clientondersteuning
• De onderwijszorgconsulenten: www.onderwijsconsulenten.nl. Deze
onafh ankelijke consulenten adviseren over een passende invulling van
onderwijsondersteuning en zorg op school.
• Informatie over de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp:
http://www.nji.nl/Verbinding-onderwijs-en-jeugdhulp
• Scholen, besturen en zorgaanbieders kunnen ook meer ondersteuning
krijgen via: www.onderwijsjeugd.nl.
• Factsheet: Zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag Zorg en onderwijs. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/
brochures/2016/11/03/factsheet-zorg-voor-kinderen-met-eenintensieve-zorgvraag-onderwijs-en-zorg
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