Onderwijszorgarrangementen
Op vier scholen in Zeeland wordt persoonlijke verzorging vanuit de jeugdwet collectief gefinancierd. Het gaat
over:
De Sprienke (Goes)
De Deltaschool (Goes)
De Regenboog-Wingerd (Terneuzen)
De KlimopSchool (Middelburg).
Aanleiding
Bij de invoering van de jeugdwet is een klein deel van de persoonlijke verzorgingstaken aan jeugdigen onder de
jeugdwet komen te vallen. Dit is alleen het geval bij jeugdigen waar mogelijkheden zijn om zichzelf nieuwe
handelingen aan te leren. Bij de scholen van stichting de Korre gaat het specifiek om de volgende handelingen
gericht op de ontwikkeling en het aanleren hiervan:
a. Zindelijkheidstraining
b. Training zelfstandig eten
c. Training zelfstandig drinken
Gedurende twee jaar zijn de scholen vanuit een landelijke overgangsregeling doorbetaald. Daarna moest men
een beroep doen op de jeugdwet. Aangezien het hier gaat om een doelgroep die vaak meerdere zorgindicaties
heeft lopen vanuit verschillende wetgeving zou dit betekenen dat ouders daarnaast ook voor persoonlijke
verzorging een aanvraag moesten gaan indienen. Bij opnieuw een ander loket. Daarnaast werd aan iedere
indicatie vanuit de verschillende gemeenten een andere zorgaanbieder gekoppeld. Dit zou zorgen voor veel
meer administratieve lasten dan voorheen en onnodig veel hulpverleners in de klas. Om die reden zijn alle
aanvragen bij elkaar opgeteld en is ervoor gekozen om op basis daarvan met 1 zorgaanbieder per school een
contract af te sluiten. Doordat 1 hulpverlener veel minder reistijd heeft en een vast aantal uren kan besteden,
kunnen de werkzaamheden goedkoper plaatsvinden. Naast de inhoudelijke voordelen van deze afspraak, is het
ook financieel aantrekkelijker dan individueel beschikken.
Hoe komt de berekening tot stand?
Op 1 oktober wordt het aantal leerlingen geteld die voor persoonlijke verzorging in aanmerking komen. Op
basis daarvan wordt een nieuwe berekening gemaakt van de benodigde inzet voor het kalenderjaar volgend op
1 oktober. De toegangen van gemeenten ontvangen via de inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland vervolgens het
overzicht van de leerlingen uit hun gemeente met het verzoek om hier mee in te stemmen. Indien nodig
kunnen lokale toegangen na gaan of de casus bekend is en of het logisch is dat er persoonlijke verzorging wordt
ingezet.
Individuele begeleiding uitgesloten
Voor individuele begeleiding en andere vormen van ondersteuning vanuit de jeugdwet zijn geen collectieve
afspraken gemaakt. De inzet hiervoor is vooraf onvoldoende te objectiveren en de aantallen leerlingen die
hierop een beroep doen zijn laag. Een aanvraag hiervoor verloopt via de lokale toegangen van de gemeenten.

Onderwijszorgarrangementen zijn onderdeel van perceel 3a. Deze arrangementen waren niet
voorzien van een tarief, omdat in aanloop naar het schooljaar 2020/2021 op basis van de actielijn
“onderwijs-zorg verbonden” de arrangementen invulling zouden krijgen, voorzien van een passende
financiering.

Aan het eind van het huidige schooljaar is de uitwerking van de actielijn echter nog niet gereed,
waardoor de onderwijsarrangementen vanaf schooljaar 2002/2021 nog niet doorontwikkeld kunnen
worden, voorzien van afspraken en financiering.

Besloten is dat de jeugdhulpaanbieders die in de afgelopen periode onderwijszorgarrangementen
aanboden en die hierover afspraken hebben met het onderwijs, deze vanaf schooljaar 2020/2021
kunnen blijven voortzetten. Een toewijzing kan op basis van het bestaande tarief plaatsvinden.
(€ 0,39 per minuut). Het gaat hier om Praktijk Memo (Brabantse scholen), SZZ (De Stelle) en Juvent
(speciaal onderwijs Asteria en Acreon). Met deze aanbieders zullen we in gesprek gaan over wat er
nodig is om de huidige zorgarrangementen aan te haken bij het beleid.
De stamtabellen worden aangepast zodat toewijzing weer kan plaatsvinden.

Voor aanbieders die zich ingeschreven hebben voor onderwijszorgarrangementen (45A49), maar
deze nog niet bieden, vragen wij om eventuele plannen bij ons te melden. Wij zullen dan in
samenspraak met het gemeentelijk beleid beoordelen of en hoe deze inpasbaar zijn in het
toekomstig beleid.

Voor vragen kunt u terecht bij Cora Schout, contractmanager.
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