Passend Onderwijs en Zorg
passend onderwijs en zorg
Stroomschema zorg op school

Wie er onderwijsondersteuning of zorg moet bieden tijdens onderwijstijd, hangt af van de ondersteunings- en/of zorgbehoefe van de leerling.
Met de invoering van passend onderwijs hebben scholen zorgplicht. Dat betekent dat de school waar ouders hun zoon of dochter schrifelijk hebben aangemeld verplicht is om een passende plek te
bieden als het kind extra onderwijsondersteuning nodig heef. Soms is er naast onderwijsondersteuning ook extra zorg op school nodig. In onderstaand schema zijn de verschillende vormen beschreven.
Zorg tijdens onderwijsuren, zoals begeleiding, persoonlijke verzorging en/of verpleging, wordt vergoed op basis van de Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). De
mogelijkheid bestaat dat meerdere zorgweten van toepassing zijn. Zo kan een leerling begeleiding en persoonlijke verzorging vanuit de Jeugdwet ontvangen en verpleging vanuit de Zvw. In dat geval
kan er sprake zijn van twee verschillende persoonsgebonden budgeten (pgb’s). Binnen een zorgwet is verder zowel zorg in natura, een pgb als een combinatie van beide mogelijk.
In onderstaand schema is per zorgwet aangegeven welke mogelijkheden er zijn en hoe de inzet van zorg in onderwijs wordt geregeld en verantwoord. Hoewel de zorg en ondersteuning van een leerling
soms vanuit verschillende systemen worden geleverd, komen deze samen in de gezamenlijke aanpak van zorg- en onderwijspartners. Zij bekijken samen met ouders en leerling wat er nodig is en wie
welke ondersteuning of zorg kan bieden. Ouders kunnen voor informatie en advies ook altijd een beroep doen op kosteloze en onafankelijke cliëntondersteuning. Elke gemeente biedt deze
cliëntondersteuning aan.
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Meervoudige complexe beperkingen (verstandelijk, lichamelijk, zintuiglijk) maken dat
blijvend permanent toezicht
of 24 uur per dag zorg in
de nabijheid nodig is.
De benodigde zorg omvat
begeleiding en persoonlijke
verzoring, al dan niet gecombineerd met:
• verpleging en/of behandeling
• verblijf in een instelling

Heef de leerling 24 uur per dag zorg nabij of toezicht nodig?
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Doelgroep en zorgbehoefe

• Zwaar complexe somatische
problematiek met een
behoefe aan verpleging
en verzorging waarbij
permanent
toezicht nodig is
• Lichtere somatische
problematiek waarbij
1 of meer specifeke verpleegkundige handelingen
nodig zijn en waarbij voortdurend zorg in de nabijheid
nodig is

Verpleging (en waar nodig
hiermee samenhangende
persoonlijke verzorging)

Nee
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Een combinatie van enerzijds
verpleging en anderzijds
begeleiding

Begeleiding en/of persoonlijke
verzorging

Wetelijk kader
Wet langdurige zorg (Wlz)
Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) indiceert op
basis van landelijke criteria een
Wlz-zorgprofel.
De Wlz-zorgaanbieder stelt in
samenspraak met ouders een
Wlz-zorgplan op.
Bij de zorgplanbespreking
worden ook afspraken over
eventuele zorg op school
gemaakt.

Intensieve Kindzorg op basis
van de Zorgverzekeringswet
(Zvw)

Zvw

Verpleging uit de Zvw en
begeleiding uit de Jeugdwet.

Jeugdwet

Wijk- of kinderverpleegkundige
indiceert en stelt in samenspraak met de ouders en de
kinderarts een zorgplan op.

Wijk- of kinderverpleegkundige
indiceert en stelt in samenspraak met de ouders en de
kinderarts een zorgplan op.

Wijk- of kinderverpleegkundige
indiceert voor de Zvw en stelt in
samenspraak met de ouders en
de kinderarts een zorgplan op.

Bij de zorgplanbespreking
worden ook afspraken over
eventuele zorg op school
gemaakt.

Bij de zorgplanbespreking
worden ook afspraken over
eventuele zorg op school
gemaakt.

Bij de zorgplanbespreking worden ook afspraken over eventuele zorg op school gemaakt.

Het wijkteam, de huisarts,
jeugdarts of medisch specialist
verwijst ouders door naar de
jeugdhulp. De jeugdhulpaanbieder stelt in samenspraak
met ouders vast welke hulp
nodig is. Dit wordt vastgelegd
in het hulpverleningsplan.

Huisarts, jeugdarts, wijkteam
of medisch specialist verwijst.
voor de Jeugdwet. De jeugdhulpaanbieder stelt in samenspraak met ouders vast welke
hulp nodig is. Dit wordt vastgelegd in het hulpverleningsplan.

Als er begeleiding of verzorging
tijdens onderwijstijd nodig is,
dan wordt dit hierin meegenomen. Het samenwerkingsverband passend onderwijs
en de gemeente stemmen de
voorzieningen op elkaar af.

Als er begeleiding of verzorging
tijdens onderwijstijd nodig is, dan
wordt dit hierin meegenomen.

Zorg-vorm
Wlz-persoonsgebonden
budget (pgb) en/of zorg in
natura vanuit de Wlz.

Zvw-pgb en/of zorg in natura
vanuit de Zvw.

Zvw-pgb en/of zorg in natura
vanuit de Zvw.

Zvw-pgb en Jeugdwet-pgb
en/of zorg in natura vanuit Zvw
en Jeugdwet.

Jeugdwet-pgb of zorg
in natura vanuit de
Jeugdwet.

Ouders maken met school
afspraken over de inzet van de
zorgaanbieder op school of over
de inzet van het Zvw-pgb.
Ouders maken met gemeente
en school afspraken over de
invulling van de verzorging of
individuele begeleiding.
Dit wordt vastgelegd in het
ontwikkelingsperspectief (opp).

Ouders maken met gemeente
en school afspraken over de
invulling van de individuele
begeleiding en eventueel
leerlingenvervoer.
Dit wordt vastgelegd in het
ontwikkelingsperspectief (opp).

Inzet op school
Ouders maken met school
afspraken over de inzet van de
zorgaanbieder op school of over
de inzet van het pgb (contractering van de zorgaanbieder
van de school of van een eigen
zorgaanbieder).
Dit wordt vastgelegd in het
ontwikkelingsperspectief (opp).
Eventueel maken zij met de
gemeente afspraken over
leerlingenvervoer.

Ouders maken met school
afspraken over de inzet van de
zorgaanbieder op school of over
de inzet van het pgb (contractering van de zorgaanbieder
van de school of van een eigen
zorgaanbieder).
Dit wordt vastgelegd in het
ontwikkelingsperspectief (opp).
Eventueel maken zij met de
gemeente afspraken over
leerlingenvervoer.

Ouders maken met school
afspraken over de inzet van de
zorgaanbieder op school of over
de inzet van het pgb (contractering van de zorgaanbieder
van de school of van een eigen
zorgaanbieder).
Dit wordt vastgelegd in het
ontwikkelingsperspectief (opp).
Eventueel maken zij met de
gemeente afspraken over
leerlingenvervoer.
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Toelichting op het stroomschema zorg op school

Wet langdurige zorg
• Doelgroep en zorgbehoefe: kinderen die vanwege zorg in verband met een meervoudige verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperking blijvend (voor de rest van hun leven) behoefe hebben aan
permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid (anders dan gebruikelijke zorg).
• Zorgaanbod: Wlz-zorg kan zowel thuis geleverd worden, door één of meer professionele zorgaanbieders, als in een instelling of op school. Het Centrum Indicatiestelling Zorg indiceert. Het zorgkantoor heef
voor cliënten met een Wlz-indicatie in zijn regio vervolgens zorgplicht. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor inkoop van Wlz-zorg van voldoende kwaliteit en is ook verantwoordelijk voor de ondersteuning
van cliënten met een Wlz-indicatie als het gaat om hun toeleiding naar Wlz-zorg. Voor het kind wordt een zorgplan opgesteld. Een zorgplanbespreking tussen zorgaanbieder en ouders is daarbij verplicht. Indien
een kind ook zorg op school nodig heef, wordt ook het onderwijs betrokken. Het zorgplan is de uitkomst van dat wat door partijen besproken is.
• Zorgvorm: Wlz-zorg kent verschillende leveringsvormen: zorg in natura met verblijf in een instelling (ZIN), zorg in natura thuis (VPT: volledig pakket thuis), persoonsgebonden budget (pgb) of een combinatie
van pgb en zorg in natura (modulair pakket thuis: MPT).
• Inzet op school: als een kind voorheen nog geen onderwijs volgde en nu wel naar school gaat, kan de zorgbehoefe veranderen. Bijvoorbeeld omdat er eerst sprake was van zorg door ouders/mantelzorgers
en de zorg op school door een externe wordt geboden, of omdat een school voor speciaal onderwijs zelf een verpleegkundige in dienst heef. Een Wlz-indicatie is weliswaar voor onbepaalde tijd, maar hoef
daarmee niet ook constant te zijn. Het verdient aanbeveling om bij het opstellen van het zorgplan en/of de evaluatiemomenten al rekening te houden met het (gaan) volgen van onderwijs en de eventuele
consequenties die dit kan hebben voor de zorgvraag en –inzet. Als een deel van het trekkingsrecht pgb wordt ingezet voor Wlz-zorg op school betekent dit dat de pgb-budgethouder of diens vertegenwoordiger
(een ouder) een contract heef met een Wlz-zorgaanbieder die op school Wlz-zorg levert. Er kan ook gebruik worden gemaakt van een zorgaanbieder waar de school zelf al afspraken mee heef.
• Verantwoording: het deel van het trekkingsrecht pgb vanuit de Wlz dat wordt ingezet op school loopt mee in de wijze van verantwoording die geldt binnen de Wlz voor het gehele pgb.
• Meer informatie:
- www.ciz.nl

Intensieve Kind Zorg (Zorgverzekeringswet)
• Doelgroep en zorgbehoefe:
a. Kinderen met zwaar complexe somatische problematiek met een behoefe aan permanent toezicht.
b. Kinderen met lichtere complexe problematiek, waarbij 24-uur zorg per dag in de nabijheid nodig is, in combinatie met specifeke verpleegkundige handelingen zoals intraveneuze medicatietoediening.
Zorg aan minderjarigen met ernstige medische problematiek die onder de verantwoordelijkheid staan van een medisch specialist of kinderarts.
Belangrijkste onderscheid tussen Wlz en IKZ is dat kinderen in de Wlz naast de behoefe aan intensieve medische zorg, levenslang en levensbreed op zorg aangewezen zijn vanwege hun ernstige verstandelijke
beperking.
• Zorgaanbod: voor intensieve kindzorg geldt dat naast verpleging en daarmee samenhangende verzorging ook begeleiding thuis, verblijf in een kinderhospice, kortdurend verblijf en opvang in een
verpleegkundig kinderdagverblijf inclusief het vervoer van en naar dit dagverblijf onder de Zvw-aanspraak vallen. Door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn alleen de prestaties verpleging en verzorging
beschreven. Voor de intensieve kindzorg is specifek geregeld dat naast de verpleging ook de persoonlijke verzorging en de begeleiding in de thuissituatie vanuit de Zvw kan worden geleverd. Ook kortdurend
verblijf valt voor deze kinderen onder de Zvw omdat het toezicht dat deze kinderen nodig hebben op het niveau van een verpleegkundige moet worden geboden. Vanaf 2016 valt het vervoer van en naar een
verpleegkundig kinderdagverblijf onder de aanspraak op zitend ziekenvervoer in de Zvw. Gemeenten zijn dus te allen tijde verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer van en naar school.
• Zorgvorm: Zorg in Natura of pgb.
• Inzet op school: in het kader van intensieve kindzorg worden verpleging, daarmee samenhangende verzorging en begeleiding ook geleverd op school. Vaak wordt deze zorg geleverd door een
kinderverpleegkundige. Afspraken over de inzet van zorg in onderwijstijd worden vastgelegd in het zorgplan IKZ. Net als in de Wlz, verdient het aanbeveling om bij het opstellen van het zorgplan en/of de
evaluatiemomenten al rekening te houden met het (gaan) volgen van onderwijs en de eventuele consequenties die dit kan hebben voor de zorgvraag en –inzet.
• Verantwoording: de zorgverzekeraar bepaalt op welke wijze verantwoording van het pgb plaatsvindt.
• Meer informatie:
- www.regelhulp.nl
- www.hoeverandertmijnzorg.nl

Overige zorg uit de Zorgverzekeringswet
Indien er geen sprake is van IKZ, maar wel van verpleging valt ook dit onder de Zvw. Als verpleging en daarmee samenhangende persoonlijke verzorging samen worden aangeboden, vallen beiden onder de Zvw.
Als verpleging wordt aangeboden met begeleiding komt de zorg uit twee weten: verpleging valt onder de Zvw en de begeleiding valt onder de Jeugdwet.

Jeugdwet
• Doelgroep en zorgbehoefe: kinderen van 0 tot 18 jaar die hulp nodig hebben bij opvoed- en/of opgroeiproblemen en die begeleiding en/of persoonlijke verzorging op school nodig hebben. Bij persoonlijke
verzorging kan worden gedacht aan hulp bij het opstaan, wassen, aankleden en toiletbezoek. Begeleiding is hulp in het dagelijks leven om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. Daarbij valt te denken aan
hulp bij praktische zaken, bij communicatie en dagopvang. Onder de Jeugdwet vallen ook de behandeling van psychische problemen en ernstige enkelvoudige dyslexie. Toegang tot de voorzieningen vanuit de
Jeugdwet verloopt via een sociaal wijkteam of een jeugdteam. De huisarts, jeugdarts en medisch specialist kunnen ook verwijzen naar jeugdhulp.
• Zorgaanbod: ondersteuning van en hulp en zorg bij opvoed- en opgroeiproblemen, psychische hulp of behandeling, begeleiding of persoonlijke verzorging i.v.m. een somatische aandoening, een verstandelijke,
lichamelijke, of zintuiglijke beperking.
• Zorgvorm: zorg in natura of een pgb.
• Inzet op school: de gemeente is vanuit de Jeugdwet verantwoordelijk voor de bekostiging van begeleiding en persoonlijke verzorging op school. De gemeente maakt over de invulling van begeleiding en
persoonlijke verzorging afspraken met het betrokken samenwerkingsverband. Ouders, school en gemeente maken afspraken over individuele voorzieningen voor een kind op school.
• Verantwoording: de gemeente bepaalt hoe er over de inzet van middelen verantwoording wordt afgelegd.
• Meer informatie:
- www.regelhulp.nl
- www.hoeverandertmijnzorg.nl

Passend onderwijs
• Doelgroep en zorgbehoefe: Alle leerlingen die extra onderwijsondersteuning nodig hebben, zowel als er sprake is van een lichte als van een zware ondersteuningsbehoefe.
• Ondersteunings- en zorgaanbod: Scholen bieden extra onderwijsondersteuning. Het gaat dan om didactische en pedagogische ondersteuning die nodig is om de onderwijsdoelen te bereiken. Daarbij valt
bijvoorbeeld te denken aan ondersteuning van de leraar of een (tijdelijke) plaats voor de leerling in een bovenschoolse voorziening, het speciaal basisonderwijs of het (voortgezet) speciaal onderwijs. In het
(voortgezet) speciaal onderwijs is expertise beschikbaar voor de specifeke doelgroep van de school. Dit betekent dat een school voor langdurig zieke leerlingen vaak ook enkele zorgvoorzieningen beschikbaar
heef. Een school voor kinderen met gedragsproblematiek zal in veel mindere mate zorg op school aanbieden.
• Zorgvorm: binnen passend onderwijs is er geen sprake van een persoonsgebonden budget voor ouders. Scholen maken binnen het samenwerkingsverband passend onderwijs afspraken over de inzet van de
middelen voor extra ondersteuning. Deze wordt altijd in natura geboden.
• Inzet op school: Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, stelt de school een ontwikkelingsperspectief op. Hierin staan de onderwijsdoelen en -ondersteuning beschreven. De school voert
hierover overleg met de ouders en waar mogelijk de leerling zelf.
• Verantwoording: Het samenwerkingsverband legt verantwoording over de besteding van middelen voor extra ondersteuning af in het jaarverslag.
• Meer informatie:
- www.passendonderwijs.nl
- Link naar gesprekshandleiding

