Zorg op school - informatie voor ouders over de
werkwijze en de financiering
versie: 5-10-2017

1. Inleiding
Met de wetswijzigingen in 2015 van Passend Onderwijs, Wet Langdurige Zorg (WLZ),
Zorgverzekeringswet, Jeugdwet en de WMO is een einde gekomen aan eerdere
financieringsmogelijkheden om noodzakelijke zorg binnen het onderwijs vorm te geven. De nieuwe
wetgeving betekent dat ouders en school samen moeten afstemmen over zorg tijdens onderwijstijd.
Deze informatie is van toepassing op de leerlingen die een zorgbehoefte op school hebben, die van
dusdanige aard is dat dit niet meer onder de reguliere onderwijsbegeleiding valt. Concreet betekent
dit dat extra zorg en ondersteuning tijdens (passend) onderwijs uit de zorgwetten gefinancierd moet
worden en dat dit geregeld moet zijn voordat onderwijs start.

2. Waar gaat het om?
Welke zorg wordt geboden tijdens onderwijstijd?
Het gaat om zorg die gekoppeld is aan de beperking en die de leerling ook buiten de schoolmuren
nodig zou hebben. Bijvoorbeeld:
• Begeleiding (hulp bij het uitvoeren van taken, overnemen van activiteiten, ADL materialen
hanteren, hulp bij sociale contacten, begeleiding bij pauzetijd etc.)
• Persoonlijke verzorging (hulp bij eten en drinken, toiletgang, stomaverzorging, medicatie
toedienen, transfers etc.)
• Verpleging (medicatie toedienen via injectie, wondverzorging, diabetes controle,
katheteriseren etc.)

3. Werkwijze
De (verwijzende) school zal de benodigde zorgbehoefte in kaart brengen. Dit wordt met ouders
besproken, er wordt tevens een advies gegeven aan ouders over de aan te vragen zorg. De gemeente
wordt in een vroeg stadium bij dit traject betrokken.
Ouders dienen vervolgens voor hun kind een indicatie aan te vragen bij de indicerende instantie, dit
kan zijn:
• Of het Centrum Indicatiestelling (CIZ) voor zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ),
• Of via de kinderverpleegkundige voor zorg vanuit de zorgverzekeringswet
• Of het toegangsteam van de gemeente, voor zorg vanuit de Jeugdwet.
De ouder is verantwoordelijk voor de aanvraag. Ouders kunnen hierbij door Adelante worden
ondersteund. School en ouders bekijken vervolgens samen hoe de zorg vorm gegeven kan worden en
op welke wijze de zorgindicatie wordt ingezet.
Alle afspraken worden vastgelegd in een zorgovereenkomst (contract) tussen ouders en Adelante. De
geleverde zorg en de evaluatie van het verloop wordt vastgelegd in het Ontwikkelings Perspectief
Plan (OPP) dat door school wordt opgesteld. Als ouders een PGB hebben, zijn ze zelf
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verantwoordelijk voor het zorgplan en de betaling van de facturen. Alleen als ouders tekenen voor
akkoord, kunnen de OPP’s met de gemeenten gecommuniceerd worden.
Wat staat er in Zorgovereenkomst:
– Welke producten u afneemt
– De bekostiging
– Uw rechten en plichten
– Onze rechten en plichten
– Informatie over opzegging en beëindiging
– Zorgarrangement, met hierin het dagprogramma en het aantal gemiddelde minuten
zorg per week
Wat staat er in het OPP:
– Schoolgegevens
– De onderwijsbehoefte van uw kind
– Didactische gegevens
– De zorgbehoefte van uw kind
– De doelen voor de komende periode

4. Uitgangspunten
•
•

•

•
•
•

Adelante is gecertificeerd voor het leveren van deze zorg en de medewerkers beschikken over
relevante kwalificaties, bevoegd- en bekwaamheden.
Het aantal ‘zorg-medewerkers’ dat tegelijkertijd in een klasruimte aanwezig is, dient (vooral
vanwege pedagogische redenen) zoveel mogelijk beperkt te worden. Clustering van de
individuele vragen binnen één groep geeft hiertoe meer mogelijkheden. Door het inzetten van
Adelante als zorgaanbieder is er meer rust in de klas.
Voor buddy’s geldt het volgende:
o Buddy’s zijn in dienst van Adelante en niet van de ouder1. Alleen op deze manier kunnen
we dit verantwoord leveren. Daarnaast zorgt dit voor meer rust in de klas.
o Adelante draagt zorg voor aannamebeleid, jaargesprekken, aansturing van de buddy.
o Adelante zorgt voor (her)scholing, buddy’s van Adelante zijn bevoegd en bekwaam voor
de voorbehouden handelingen.
o Adelante zorgt voor vervanging bij ziekte van de buddy zodat de leerling altijd naar
school kan komen (behalve bij leerling met een particuliere buddy).
Extra financiering vindt plaats op individuele basis.
Er wordt uitgegaan van een gemiddelde zorgbehoefte van een leerling en deze wordt
gedeclareerd.
Bij afwezigheid van de leerling wordt er geen zorg gedeclareerd.

Ouders kunnen kiezen voor een financiering in Zorg In Natura (ZIN) of in PGB. N.B. veel gemeenten
geven geen PGB af omdat Adelante een gecontracteerd aanbieder is.
ZIN:
• Bij Zorg in Natura zal Adelante rechtstreeks declareren bij de betalende instantie.
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In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken
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PGB:
• Bij een PGB zijn ouders volledig zelf verantwoordelijk voor het regelen van de financiering.
Adelante ondersteunt alleen bij het aanvragen van de indicatie.
• Voor PGB gelden vaste tarieven, deze kunnen jaarlijks gewijzigd worden. De tarieven zijn op te
vragen bij de zorgbemiddelaar.
• Indien de financier een lager tarief hanteert dan het door Adelante vastgestelde tarief, heeft de
ouder de volgende keuzemogelijkheden:
1. Het verschil kan door ouders zelf bijbetaald worden
2. De indicatie kan omgezet worden in ZIN
3. In uitzonderlijke gevallen kan er in gezamenlijk overleg besloten worden dat de leerling
een eigen buddy mee naar school krijgt die door ouders wordt ingehuurd. Dit is alleen
mogelijk bij zorg die niet door de onderwijsassistent kan worden geleverd

5. Client ondersteuning en bezwaren
Client ondersteuning vanuit Adelante:
• De zorgbemiddelaars kunnen ondersteunen bij het aanvragen van een indicatie. Dit zijn Marlies
Gardeniers en Tessa Wetzels. Bereikbaar via het Service Bureau Kinderen: 045-5282681 of
zorgbemiddelaar@adelante-zorggroep.nl .
Er zijn meerdere partijen die onafhankelijke cliëntondersteuning bieden, u kunt zich wenden tot:
• MEE Zuid-Limburg (voor iedereen). Telefoon: 088-010 2222
• Zorgbelang Limburg (voor cliënten met WLZ indicatie).
• Onderwijsconsulent: info@onderwijsconsulenten.nl
• Het juiste loket: meldpunt@juisteloket.nl (voor mensen die zich van 'het kastje naar de muur'
gestuurd voelen, niet weten welk zorgloket ze moeten zijn.)
Bezwaren kunnen worden geuit bij de volgende instanties:
• De klachtenfunctionaris van Adelante: telefoon: 06 - 575 925 19, e-mail:
klachtenregeling@adelante-zorggroep.nl. Of via post: Adelante, t.a.v. de klachtenfunctionaris,
Postbus 88, 6430 AB Hoensbroek.
• De landelijke organisatie van Onderwijs-consulenten (www.onderwijsconsulenten.nl).

6. Meer informatie
•
•
•
•
•
•
•
•

Meer informatie is terug te vinden in de volgende documenten of op de volgende websites:
Handreiking onderwijs en zorg (Ministerie OC&W)
Notitie zorg en ondersteuning tijdens onderwijs (CZ Zorgkantoor)
Ondersteuning en zorg op school: ‘een gedeelde verantwoordelijkheid’ Afspraken tussen de
Samenwerkingsverbanden PO en VO en de gemeenten in Zuid-Limburg- concept notitie
Website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over passend
onderwijs: www.passendonderwijs.nl
Onderwijs-zorgarrangementen (Nederlands Jeugd Instituut)
Reactie standpuntbepaling Inspectie voor het Onderwijs
https://www.passendonderwijs.nl/brochures/medische-zorg-voor-kinderen-het-onderwijs/
https://www.passendonderwijs.nl/brochures/handreiking-onderwijs-en-zorggesprekshandleiding/

De Medezeggenschapsraad is geïnformeerd en kan zich vinden in de kaderstelling van de school en
committeren zich ook hieraan.
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