Tyltylschool de Maasgouw
Antwoord op de meest gestelde vragen van ouders
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Uw zoon of dochter komt voor speciaal onderwijs naar
Tyltylschool de Maasgouw van Adelante en krijgt daarbij de zorg
en ondersteuning die nodig is. Dit betekent dat u te maken krijgt
of al heeft met verschillende financieringen, regelgevingen en
begrippen. Ongetwijfeld roept dit vragen bij u op.

Om u op weg te helpen geven wij in deze brochure antwoord op
de meest voorkomende vragen die ouders/verzorgers ons stellen.
Mocht u na het lezen van deze informatie toch nog een vraag
hebben, stel deze gerust en neem contact met ons op via
maasgouw@adelante-zorggroep.nl
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Waarom valt de zorg op school niet
onder Speciaal Onderwijs?
Met de invoering van de wet passend onderwijs is er een splitsing aangebracht in de financiering van het
onderwijs. Onderwijs dient gefinancierd te worden vanuit onderwijsgelden en zorg dient gefinancierd te
worden vanuit zorggelden. Speciaal Onderwijs krijgt extra onderwijsgelden vanuit het samenwerkingsverband
door middel van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV-toekenning) om onderwijs en onderwijsondersteuning te
bieden aan de leerlingen. De zorg die daarnaast geleverd wordt op school, die dient bekostigd te worden uit
zorggelden.

Hoe werd dit eerst gefinancierd?
Voorheen was er de AWBZ waaruit alle zorg gefinancierd werd. Nadat de AWBZ opgeheven is en
gedecentraliseerd is naar Jeugdwet, WMO, WLZ en ZVW heeft ook de wet Passend Onderwijs zijn intrede
gedaan. Sindsdien valt de zorg op school niet meer onder de financiering van het Speciaal Onderwijs'.

Wat zijn de PGB-tarieven voor de zorg
op school?
Januari t/m juli 2022: Persoonlijke verzorging en Begeleiding individueel € 38,04 per uur.
Augustus t/m december 2022: Persoonlijke verzorging en Begeleiding individueel € 39,51 per uur.
Januari t/m december 2022: Verpleegkundige zorg € 68,30 per uur

Worden de uren zorg die ingezet
worden op school gelijk verdeeld
over de week?
Bijvoorbeeld 15 uur zorg op school per week is 3 uur zorg per dag.
Nee, de benodigde uren zorg op school worden per dag bepaald. Vaak zien we dat maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag gelijke zorg-minuten per dag zijn. Op woensdag vaak minder zorg-minuten, daar dit een
kortere schooldag is.
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Wat wordt er gedaan met de extra
financiële middelen die de Maasgouw
nu ontvangt?
Als eerste dient de zorg die geleverd wordt op school, vanuit zorggelden gefinancierd te worden. Voorheen
werd dit uit onderwijsmiddelen bekostigd, maar dit mag niet meer en hier wordt actief op toegezien door de
inspectie. Vanuit de zorggelden wordt de persoonlijke verzorging, verpleegkundige zorg en individuele
begeleiding bekostigd. Denk hierbij aan; zorgtaken van de onderwijsassistent, zorgondersteuning vanuit
therapeuten, ADL-zorg, transfers begeleiden etc. Vanuit de onderwijsgelden wordt het onderwijs en de
onderwijsondersteuning gefinancierd. Doordat er meer financiële middelen beschikbaar komen, kunnen we
behouden wat we hebben (de groepsgrootte zo klein mogelijk houden) en verdere kwaliteitsimpulsen aan het
onderwijs en de zorg op de Maasgouw geven.

Op welke wijze wordt de
zorgbehoefte (in kwantiteit en
kwaliteit) vastgesteld en in hoeverre
is dit gerelateerd aan de Plancius
leerlijnen?
Zorgbehoefte wordt mede gedefinieerd in de TLV-toekenning en vertaald in het WLZ-gesprek aan de hand van
de dagprogramma’s in de klas. De doelen waaraan gewerkt wordt tijdens het dagprogramma worden
opgenomen in het OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) die zijn vastgesteld middels de Plancius leerlijnen.

Welke zorg wordt er precies
geleverd?
Voor elke leerling wordt een gesprek gevoerd met het klassenteam en de ouder(s)/verzorger(s). Samen stellen
we vast welke zorg de leerling nodig heeft op school. Deze afspraken worden vastgelegd in de
onderwijs-zorgovereenkomst en het OPP.
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Hoe wordt de kwaliteit van de
geleverd zorg geborgd?
Minimaal tweemaal per jaar tijdenshet OPP-gesprek (indien nodig drie) vindt er een evaluatiemoment met
ouder(s)/verzorger(s) plaats. Dan worden de onderwijsdoelen en zorgafspraken geëvalueerd en indien nodig
bijgesteld. We borgen de gemaakte zorgafspraken in een dagprogramma dat in de klas aanwezig is. Bovendien
worden de zorgafspraken geborgd als addendum bij de onderwijs-zorgovereenkomst en het OPP.

Waar kunnen ouders in beroep gaan?
In eerste instantie kunnen ouders altijd terecht bij de clustermanager van de Maasgouw. Er wordt dan samen in
gesprek gegaan en bekeken of de vraag naar tevredenheid beantwoord kan worden. Mocht er onderling niet
uitgekomen worden, dan kunnen ouders zich wenden tot de klachtencommissie en geschillencommissie
volgens de regels zoals opgenomen in de schoolgids.

Wanneer wordt een buddy ingezet?
De inzet van een buddy gaat altijd in overleg met ouder(s)/verzorger(s) en het klassenteam. Dit is altijd
maatwerk.

Wat verandert er voor kinderen die
nu geen buddy hebben, maar waar
dit wel nodig is.
Als na overleg met het klassenteam en ouder(s)/verzorger(s) blijkt dat inzet van een buddy nodig is voor de
leerling, dan zal Adelante een buddy aanstellen om deze zorg te verlenen.
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Wat gebeurt er met de PGB'ers die
momenteel al door ouders ingezet
worden op de Maasgouw?
Daar waar momenteel al PGB'ers ingezet worden bij leerlingen, blijft dit zo doorlopen. Samen met ouders zal
de situatie besproken worden en worden er afspraken voor de toekomst gemaakt.

Wat gebeurt er als het PGB-budget
ontoereikend is?
Als het budget ontoereikend is, dan kan er een EKT (Extra Kosten Thuis) aanvraag gedaan worden bij het
Zorgkantoor. In deze aanvraag kan Adelante ondersteunen.Een EKT-aanvraag kan gedaan worden voor een
periode van één tot drie jaar. Na deze periode is het mogelijk om een verlenging aan te vragen. Het EKT is
maximaal 25% van het totale budget.

Heeft u een PGB en wilt u een
EKT-aanvraag doen?
Download het aanvraagfomulier EKT op de website van uw zorgkantoor. Deze vult u in en stuurt u op naar het
zorgkantoor via het contactformulier. U kiest als onderwerp ‘Aanvraagformulier Extra Kosten Thuis’. Het
ingevulde aanvraagformulier wordt door het zorgkantoor beoordeeld.

Wat als blijkt dat ouders het PGB
budget van 2021 al hebben besteed?
In eerste instantie kijken we of het mogelijk is om een EKT aan te vragen bij het Zorgkantoor. Mocht dit niet
mogelijk zijn, dan zullen wij gezamenlijk tot afspraken komen voor het lopende budgetjaar (2022).
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Wat als blijkt dat de zorg op school
niet uit het budget betaald kan
worden, omdat dan de situatie thuis
onder druk komt te staan?
Wanneer het budget ontoereikend is om zowel adequate zorg op school als thuis in te kunnen regelen, zal dit
met ouders worden besproken. Dit gaat altijd in redelijkheid en billijkheid en is dus maatwerk.

Zijn er voorwaarden aan
uitzonderingen verbonden?
Er zijn geen voorwaarden aan verbonden. Het gaat om specifieke sitiuaties, waar individueel naar gekeken
dient te worden. Dit gaat altijd naar redelijkheid en billijkheid.

Wie levert de zorg aan mijn kind?
De zorg kan geleverd worden door een verpleegkundige, de onderwijsassistent, een buddy en/of
schooltherapeut.

Tot slot
Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via:
maasgouw@adelante-zorggroep.nl
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OVER ADELANTE
Adelante is een organisatie die ondersteuning biedt aan
volwassenen en kinderen die te maken hebben met de
gevolgen van een ziekte, aangeboren aandoening of ongeval. Ruim 1250 professionals, medewerkers en vrijwilligers
verlenen die zorg vanuit diverse locaties verspreid over
heel Limburg, inclusief de poliklinieken van een aantal
ziekenhuizen.
Cliënten kunnen terecht voor medisch specialistische
revalidatie, gehoor-, taal- en spraakproblemen, speciaal
onderwijs, medische kindzorg, sport en arbeidsrevalidatie.
Adelante richt zich niet op de beperking maar op de mogelijkheden om door te kunnen gaan. Ons motto: haal het
beste uit jezelf!
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