
Ouderavond 

Thema: zorg op school 

22 en 30 Maart 2016 

19.30-21.00 

http://www.google.nl/url?url=http://www.tandenvriend.nl/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjViIng4NPLAhXEIA8KHVdSCJw4KBDBbggiMAY&usg=AFQjCNGU959Wcg2XwdS9FGfJo1RziOUCPA


Programma 

• uitleg over wijzigingen in Passend Onderwijs en zorg; 

• de gevolgen voor Adelante en de leerlingen; 

• relatie met huidige indicaties vanuit de 

gemeente/zorgkantoor; 

• kosten en betaling van zorg op school 
 

• pauze 
 

• wijzigingen in de Wet Langdurige Zorg, de 

Jeugdwet/WMO en wijkverpleging en gevolgen in de 

praktijk; 

• woontrainingscentrum Adelante; 

• logeren en dagopvang. 

 

 

 

19.30-20.15 

 
 

 

 

20.15-20.25 

 

 
 

20.25-21.00  

 



Passend onderwijs - wijzigingen 

• Geen centrale indicatie meer maar 

toelaatbaarheidsverklaringen vanuit de 

swv (10) 

 

• TLV: alleen onderwijsondersteuning: geen 

zorg 

 

• Ieder swv heeft zo zijn eigen regels 

 

 



• Vanaf 1 aug 2014 ieder kind een TLV voor 

2 jaar 

 

• Nu: herbeoordelingen: worden afgegeven 

voor 1 jaar of langer 

 

• In herbeoordeling: alleen financiering voor 

onderwijsondersteuning 



Wijzigingen in zorg  
• Zorg en onderwijsondersteuning losgekoppeld.  

• Op maat onderwijs – zorgarrangementen  

• Zorg tijdens onderwijsuren vanuit (combi): 

– Wet Langdurige Zorg (WLZ) 

– Jeugdwet / WMO 

– Wijkverpleging (waaronder IKZ) 

• Datum ingang: schooljaar 2016/2017 

 



Welke zorg wordt geboden 

tijdens onderwijs? 
Zorg die gekoppeld is aan de beperking en die de 

leerling ook buiten de schoolmuren nodig zou 

hebben. 

• Begeleiding (structureren dagprogramma, hulp 

bij sociale contacten, begeleiding bij pauzetijd 

etc.) 

• Persoonlijke verzorging (hulp bij eten en 

drinken, toiletgang etc.) 

• Verpleging (medicatie toedienen, diabetes 

controle, katheteriseren etc.) 

 



Wat betekent dit voor u? 

• Zorg op school > voortaan vanuit andere 

financiering 

• Ouder / verzorger is verantwoordelijk  

• Adelante en u spreken een arrangement 

af voor zorg op school 

• 4 situaties mogelijk 



4 situaties 

1. Zorg op school is al geregeld 

2. Indicatie is er al maar nog geen 

afspraken  

3. Indicatie is er al maar omvang te laag 

4. Geen indicatie aanwezig 





Adelante helpt u op weg 
U hoeft dit niet alleen te doen! 

• PROJECT ZORG OP SCHOOL 

• Voor alle leerlingen de huidige zorg in kaart 

gebracht 

• Voor alle leerlingen een advies m.b.t. 

financiering 

• Extra zorgbemiddelaar en een coördinator om u 

te helpen 

• Het “keukentafel gesprek” hier op school 

http://www.google.nl/url?url=http://www.almeersereddingsbrigade.nl/nieuws/opleidingen-jeugd-eerste-hulp-verlener-gestart&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjfz_GAt9nLAhWDRQ8KHVqSB3gQwW4IHjAE&usg=AFQjCNHg46orIVPq7nzG3VLkzvgaafy9GQ


De indicatie:  Hoe? 

• Voorbereiding in persoonlijk gesprek met u 

• Adelante benadert u. Tot die tijd hoeft u 

niets te doen 

• Zorg dat u benodigde papieren / indicaties 

alvast in beeld hebt 

• Hulp bij aanvraag 

• Indien wenselijk, samen met u naar het 

“keukentafel gesprek” 

 



Onafhankelijke ondersteuning 

• MEE (voor iedereen) 

• Zorgbelang (WLZ) 

• 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 

 

mailto:info@onderwijsconsulenten.nl
mailto:meldpunt@juisteloket.nl
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Kosten 

• Declaratie per 5 minuten geleverde zorg 

• Bij ZIN: rechtstreeks bij het zorgkantoor/ 

gemeente/ zorgverzekeraar 

• Bij PGB: ontvangt u een factuur. De PGB 

tarieven van Adelante staan vast 

• Vastgelegd in een overeenkomst en 

arrangement – met uw toestemming 

• Duur: gedurende schooltijd, jaarlijkse evaluatie 



Overeenkomst / arrangement 

• Zorgovereenkomst inhoud: 

– Welke producten u afneemt 

– Bekostiging 

– Zorgplan  

– Informatie over opzegging en beëindiging 

• Zorgarrangement 

– Dagprogramma 

– Aantal geleverde minuten zorg per week 



Nog vragen over zorg op 

school? 
zie de volgende links voor meer informatie 

brochures: 
https://www.passendonderwijs.nl/brochures/medische-zorg-voor-

kinderen-het-onderwijs/ 

https://www.passendonderwijs.nl/brochures/handreiking-onderwijs-en-

zorg-gesprekshandleiding/  

• pauze 
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Wijzigingen zorg vanaf 2015 

• AWBZ is verdwenen, nu: 

– Wet Langdurige Zorg (WLZ) 

– Jeugdwet / WMO 

– Wijkverpleging  

   (waaronder IKZ) 
 

 



Gevolgen in de praktijk 

• WLZ: strengere toegang, indicatie in ZZP, veel 

nieuwe termen (VPT, MPT), kinderen incl 

dagbesteding 

• Jeugdwet: in Zuid-Limburg gebruik van 

arrangementen, keukentafelgesprekken, veel 

doorverwijzen naar WLZ, PGB vaak afgewezen 

• Wijkverpleging / IKZ: onduidelijk bij gemeente, 

indicatiestelling door wijkverpleegkundige (in 

dienst van Adelante) 

• Combinatie Jeugdwet en wijkverpleging 

 



Overzicht aangeboden diensten 

Locatie Adelante-Valkenburg a/d Geul: 

Wonen 

 Logeren 

Weg Wijs Weekenden 

Dagopvang 

Project GO 

 

Bij de zorgvrager thuis: 

Opvoedkundige-ondersteuning thuis 

 

 



Loket Sport en Vrije tijd 

• Op de site van Adelante, onder het kopje sport & 

bewegen 

• Via het sportloket van Adelante,  045-528 2681. 

• Via mail loketsvt@adelante-zorggroep.nl 

 

 

mailto:loketsvt@adelante-zorggroep.nl
mailto:loketsvt@adelante-zorggroep.nl
mailto:loketsvt@adelante-zorggroep.nl


Dagopvang 
• Kookactiviteiten (maandag en donderdag na 

school) 

• Sportactiviteiten (dinsdag na school) 

• Woensdagmiddagopvang 

• Zaterdagopvang 

• Vakantieopvang 

• Musical Unlimited 

 

Leerzaam maar vooral ook leuk!  

 

 



Woontrainingscentrum 
• Vanaf 16 jaar, 

volgende stap in 

zelfstandigheid  

• Gemiddeld 2 jaar 

• WTC Heerlen (2007), 

WTC Geleen (2014)  

• WTC Roermond in 

2016? 

• Dagtrainen 



Filmpjes 

Woontrainen: 

• http://youtu.be/PD3_yEjtQJk 

• http://www.l1.nl/video/l1nws-leren-om-

zelfstandig-te-wonen-villa-franca 

 

Dagopvang 

• http://youtu.be/rFCQNmVDwvg  
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Vragen? 

• U kunt de antwoordbriefjes invullen 

• Voor vragen kunt u terecht bij: 

– Marlies Gardeniers, zorgbemiddelaar 

– Moniek de Haas, projectleider 

– Monique Kurvers, adjunct-directeur 


