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met een beperking  

 
 
 
 

4 maart 2015  



Transities 

Van AWBZ naar: 

 Jeugdwet 

 Zorgverzekeringswet 

 Wet langdurige zorg 

 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 

 

En ook: invoering Participatiewet 



Jeugdwet   

 Gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van 

jeugdhulp 

Doelen  van de nieuwe wet:  

 Uitgaan eigen kracht van jeugdigen, ouders en hun sociale 

netwerk;  

 Minder snel medicijnen voorschrijven; 

 Eerder (jeugd)hulp bieden op maat voor kwetsbare 

kinderen; 

 Samenhangende hulp voor gezinnen;  

 Meer ruimte voor jeugdprofessionals.  

 

 



Jeugdhulp 

 Behandeling, al dan niet met verblijf voor jongeren 

met een psychische stoornis; 

 Behandeling, al dan niet met verblijf voor jongeren 

met een (licht) verstandelijke beperking; 

 Begeleiding, persoonlijke verzorging en het 

bijbehorend kortdurend verblijf voor jeugd met een 

beperking, stoornis of aandoening; 

 Vervoer van en naar de locatie waar jeugdhulp voor 

jeugd met een beperking, stoornis of aandoening 

wordt geboden.  



Wet langdurige zorg (Wlz) 

 Alle zorg voor kinderen tot 18 jaar met een 

verstandelijke beperking valt vanaf 2015 onder de 

jeugdwet. 

 Alleen de zorg voor kinderen en jongeren met 

ernstige verstandelijke, lichamelijke of meervoudige 

beperkingen valt onder de Wlz. Het gaat dan om 

kinderen die blijvend de hele dag intensieve zorg en 

toezicht dichtbij nodig hebben.  



Zorg & Onderwijs 

 Van jeugdhulp naar onderwijs 

 Van onderwijs naar (stage), werk of dagbesteding  

 Onderwijs (regulier of speciaal) & jeugdhulp 

 Zorg & onderwijsarrangementen 

 Jeugdhulp vanuit de jeugdwet 

 Begeleiding en behandeling vanuit de Wlz 

 Behandeling vanuit de Zvw  



Van AWBZ naar Jeugdwet, Zvw en Wlz 

‘Als leerlingen naast extra onderwijsondersteuning ook 

zorg op school nodig hebben, wordt deze op dit 

moment gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere 

Ziektekosten (AWBZ). Per 1 januari gaat dit over naar 

de Jeugdwet, Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet 

langdurige zorg (Wlz)’  

Bron: Antwoord van staatssecretaris Dekker op de Kamervragen Bergkamp en Van 

Meenen over onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen, kinderen met 

forse gedragsproblematiek en kinderen met een (zware) verstandelijke beperking,  

5 november 2014. 



Jeugdwet en Wmo  

‘De onderdelen begeleiding en persoonlijke verzorging  

worden overgeheveld naar de Jeugdwet’ 

 

‘Voor leerlingen ouder dan 18 jaar geldt de nieuwe Wet  

maatschappelijke ondersteuning (Wmo)’ 

 

Bron: Antwoord van staatssecretaris Dekker op de Kamervragen Bergkamp en Van 

Meenen over onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen, kinderen met 

forse gedragsproblematiek en kinderen met een (zware) verstandelijke beperking,  

5 november 2014. 



Zorgverzekeringswet (Zvw) 

‘ De AWBZ-verpleging wordt overgeheveld naar de Zvw.  

De nieuwe aanspraak wijkverpleging in de Zvw 

betekent dat per 2015 verpleging voor kinderen in de 

klas mede kan worden bekostigd door de 

zorgverzekeraar’ 

 

Bron: Antwoord van staatssecretaris Dekker op de Kamervragen Bergkamp en Van 

Meenen over onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen, kinderen met 

forse gedragsproblematiek en kinderen met een (zware) verstandelijke beperking,  

5 november 2014  



Wet langdurige zorg (Wlz) 

‘In het geval van blijvende zeer ernstige beperkingen  

bij leerlingen, is niet de Jeugdwet of de Zvw van  

toepassing, maar de Wlz. Dit is een landelijke regeling’ 

 

 

 

Bron: Antwoord van staatssecretaris Dekker op de Kamervragen Bergkamp en Van 

Meenen over onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen, kinderen met 

forse gedragsproblematiek en kinderen met een (zware) verstandelijke beperking,  

5 november 2014. 



Wlz en onderwijs  

Stand van zaken 

 Op een aantal vragen nog geen antwoord (voor 

kinderen met een ernstige meervoudige beperking 

die thuis wonen) 

 Vragen van de leden Ypma en Otwin van Dijk (PvdA) 

aan de staatssecretarissen van VWS en OCW over 

onduidelijkheid scheiding onderwijs- en zorgbudget 

voor ernstig gehandicapte kinderen. (Ingezonden 18 

februari 2015. Nog geen antwoord) 

 

 


