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Inhoud van de presentatie 

• Nieuwe werkelijkheid, nieuwe kansen…… 

 

• Overzicht van veranderingen in regelingen 

- hoe was het?  

- hoe is het nu?  

 

• Onderwijszorgarrangementen 

• Huidig beeld in de praktijk 

• Missie voor de komende tijd 
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Nieuwe werkelijkheid in 2015 

Tot vorig jaar: 

• Voor complexe ondersteuningsvragen nu al wel 

lokale samenwerking 

• Heel divers in de uitvoering 

• Gescheiden stelsels wel belemmerend 

 

Hoe is het nu: 

• Onderwijs: Passend Onderwijs 

• Zorg: Hervorming Langdurige Zorg> Wlz, Jeugdwet 

               Nieuwe kansen verkennen ! 
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Veranderde regelingen 

zorg op school (1) 
Oud:  

AWBZ-indicaties via CIZ en BJz 

Extra ondersteuning  op school voor:  

begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging 

 

Nieuw: 

AWBZ vervallen per 1 jan. 2015 

Verpleging > Zorgverzekeringswet 

Ondersteuning > Jeugdwet (gemeente) en Wlz 

                             (Wet Langdurige Zorg) 
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Veranderde regelingen  

zorg in school (2) 

Oud:  

Subsidie uit “Compensatieregeling Pakketmaatregel 

AWBZ” via aanvraag bij het REC 

 

Nieuw: 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs beheert 

budget per leerling 

Geld is niet geoormerkt, uitvoering SWV heel divers 
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Veranderde regelingen  

zorg in school (3) 

Oud:  

Bij ZZP (recht op verblijfszorg AWBZ) geen financiering 

voor extra onderwijs-ondersteuning 

 

Nieuw: 

Toezegging VWS, dat extra ondersteuning op school 

binnen de Wet Langdurige Zorg wordt geregeld 

(onderwijs is niet meer ‘voorliggend’) 

Regeling is nog niet gepubliceerd! 
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Gevolgen per groep in beeld 

Oud:  

Alle kinderen recht op AWBZ-verstrekking 

 

Nieuwe domeinen: 

- Jeugdwet: Woongemeente verantwoordelijk voor  

   ‘gezond opgroeien’ van alle kinderen tot 18 jr. 

- Wmo: gemeente ondersteuning burgers vanaf 18 jr. 

- Wlz: Bij “zware zorgbehoefte” alle ondersteuning  

- “vergeten groep”: thuiswonende kinderen met Wlz  

 profiel, overgangsrecht Wlz in 2015 
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Uitwerking toegang per domein 

- Jeugdwet: Ondersteuning op “maatwerkvoorziening” 

van woongemeente van ‘gezagsdrager’  

- Wmo:  Ondersteuning op “maatwerkvoorziening” van 

woongemeente 

- Wlz:  Indicatie van CIZ voor 24-uurs ondersteuning 

- “vergeten groep”:  Wlz overgangsrecht, in 2015 

                              herbeoordeling door CIZ 
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Bekende varianten in de praktijk (2014) 

- Leerling met extra ondersteuning in de klas op 

gebied van  

gedrag                > ‘bovenmatig toezicht’ 

zelfredzaamheid > ‘lichaamsgebonden verzorging’ 

medisch              >  verpleging    

- Gecombineerd aanbod, ‘combigroep’ 

- Onderwijs in zorginstelling 

- Individuele trajecten om uitval te voorkomen dan wel 

terugkeer mogelijk te maken 
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Ondersteuning  arrangeren (1)  

- Wie zijn betrokken? 

- Ervaringen tot nu toe sterk uiteenlopend 

- Behaalde resultaten benutten 

- Knelpunten omzetten in uitdagingen 

Partners: 

School 

Ouders 

SWV  

Gemeente/ wijkteam 

Zorgaanbieder 
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Ondersteuning  arrangeren (2)  

 

Wat zijn de ervaringen in jouw praktijk? 

- Kun je maatwerk per leerling leveren? 

- Wie zijn je partners?  

- Waar loop je nu tegen aan? 

- Welke nieuwe kansen zie je? 

- Hoe kunnen we nieuwe kansen breder delen en 

benutten? 
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‘Handreiking…’: ‘Naar een integraal 

onderwijszorgarrangement voor een 

individuele leerling’ 

• Op basis van gesignaleerde complexe 

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) 
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‘Benodigd onderwijszorgarrangement in 

beeld brengen’  

Nagaan of samenwerkingsverband samen met 

gemeenten en/of eventueel andere betrokken partijen 

afspraken heeft gemaakt over specifieke 

onderwijszorgarrangementen, passend voor deze 

leerling 

Integraal antwoord op maat geven op de 

ondersteuningsbehoefte 
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‘Arrangeren van ondersteuning’ 

 

• Onderwijszorgarrangement organiseren 

• Regelen bekostiging 

• Eén regievoerder op de uitvoering benoemen 

• Verbinding naar ‘buitenschoolse ondersteuning’ 

• Periodiek evalueren 
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Schets van de huidige praktijk 

  Nieuwe stakeholders 

 Kinderen met extra ondersteuningsbehoefte vaak 

nog onvoldoende in beeld  

 Gevolgen voor ondersteuningsplan SWV en OOGO 

 Overgang AWBZ naar Jeugdwet, Wmo en Wlz nog  

vol aanloopproblemen 

 Uitvoeringsregelingen en taakverdeling  nog in 

ontwikkeling 

 Maatwerkafspraken vaak nog niet mogelijk 

 Wel grote informatiebehoefte 
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Missie  voor komende periode 

 Informatie verspreiden: de kinderen verdienen het ! 

 Laat je zien! Wees proactief  

 Successen ook breed delen: er is al veel bereikt! 

 Krachten bundelen: samen sterk! 

 

 Anticiperen op het nieuwe stelsel 

 

 Een wereld van verschil met de ‘oude wereld’! 
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Een wereld van verschil! 
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Informatielinks 
Onderwijszorgarrangementen 

https://www.poraad.nl/files/handreiking_-

_gezamenlijk_antwoord_op_complexe_onderwijszorgvragen_def.pdf 

 

Ondersteuningsaanbod onderwijszorgarrangementen 

www.vpo-handreiking.nl/wegwijzer 

 

Stelselwijziging Zorg 

 

www.waarkrijgikmijnzorg.nl 

www.hoeverandertmijnzorg.nl/ 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hervorming-langdurige-zorg 
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Zijn er nog vragen ? 
 

Kees Bouma 06 22958976 

k.bouma@promens-care.nl 

kbouma@detwijn.nl 
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