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Medische zorg 
voor kinderen 
in het onderwijs

•  Jeugdwet en onderwijs

•  Wet maatschappelijke ondersteuning en onderwijs

•  Zorgverzekeringswet en onderwijs

•  Wet langdurige zorg en onderwijs
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Introductie 
Soms hebben kinderen (medische) zorg nodig tijdens de onderwijsuren, zoals begeleiding, 

persoonlijke verzorging of verpleging. Een deel hiervan kan door de school geboden 

worden. Met ingang van 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs van kracht. Scholen 

zijn hiermee verplicht om alle kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een 

passende onderwijsplek te bieden. Dit kan op de school van inschrijving/ aanmelding zijn, 

of op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs. Als uw kind ook (medische) 

zorg nodig heeft kan dit worden vastgelegd in het ontwikkelingsperspectief.

Soms hebben kinderen ook (medische) zorg nodig tijdens de onderwijsuren, zoals 

begeleiding, persoonlijke verzorging of verpleging. Voorheen werd deze zorg betaald vanuit 

de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Sinds 1 januari 2015 wordt (medische) 

zorg aan kinderen vergoed op basis van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteu-

ning (Wmo) 2015, de Wet langdurige zorg (Wlz) en een gewijzigde Zorgverzekeringswet.

Wat betekenen al deze veranderingen voor het aanvragen van extra (medische) zorg voor uw 

kind? En bij wie kunt u hiervoor terecht?  In deze brochure leest u hier meer over. 

De brochure behandelt achtereenvolgens de volgende onderwerpen: 

 Jeugdwet en onderwijs

 Wet maatschappelijke ondersteuning en onderwijs

 Wet langdurige zorg en onderwijs

 Zorgverzekeringswet en onderwijs
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Uw situatie
Heeft uw kind zorg nodig op school of wilt u meer informatie? Neem dan contact op 

met uw gemeente en/of informeer hiernaar op de school van uw kind. De school en 

gemeente zullen de onderwijsondersteuning en zorg voor uw kind onderling op elkaar 

afstemmen. De invulling hangt af van wat uw kind kan en nodig heeft. U kunt dit met 

de school bespreken in het gesprek over het ontwikkelingsperspectief voor uw kind. 

Overgangsrecht
Als uw kind vóór 1 januari 2015 al begeleiding en/of persoonlijke verzorging vanuit de 

AWBZ ontving, houdt uw kind deze zorg gedurende de looptijd van de indicatie, maar 

uiterlijk tot het einde van 2015. In 2015 neemt de gemeente contact met u op over de 

invulling van zorg in de periode hierna.

Jeugdwet en onderwijs

Remy (15) doet de havo op een reguliere middelbare school. Hij heeft autisme, daardoor kan hij slecht 

omgaan met veranderingen en heeft hij extra begeleiding nodig op school. Deze begeleiding zorgde 

ervoor dat Remy overzicht kon houden op zijn schoolwerk en leerde hem zijn huiswerk plannen. Met 

ingang van 1 januari 2015 is begeleiding opgenomen in de nieuwe Jeugdwet. Hiervoor is de gemeente 

verantwoordelijk. De ouders van Remy nemen contact op met het sociaal wijkteam voor een gesprek om 

de ondersteuning voort te zetten.

Petra (6) heeft Syndroom van Down. Ze kan nog niet praten en daarom hebben haar ouders haar 

aangemeld bij een school voor speciaal onderwijs waar veel logopedie gegeven wordt. Omdat Petra nog 

niet zindelijk is en zich niet zelfstandig aan en uit kan kleden, heeft ze persoonlijke verzorging nodig. De 

ouders kunnen een verzoek voor een keukentafelgesprek indienen bij de gemeente. Samen met het 

sociaal wijkteam wordt gekeken op welke wijze ondersteuning geboden kan worden op school, zodat 

Petra ook mee kan doen met de gymles en op tijd verschoond wordt. De school regelt de extra 

onderwijsondersteuning.
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Wet maatschappelijke ondersteuning en onderwijs

Karima (18) volgt een opleiding voor juridisch medewerker zakelijke dienstverlening in het middelbaar 

beroepsonderwijs (mbo). Omdat Karima autisme heeft, heeft zij op het mbo individuele begeleiding 

nodig. Karima of haar ouders kunnen bij het wijkteam van de gemeente extra begeleiding aanvragen, 

die vanuit de Wmo bekostigd kan worden. Dit kan worden aangevraagd bij de gemeente. 

Uw situatie
Heeft uw kind (18 jaar of ouder) ondersteuning nodig op school of wilt u meer 

informatie over de Wmo? U of uw zoon/dochter kan dan contact opnemen met de 

gemeente en/of hiernaar informeren op school. De school en gemeente zullen de 

onderwijsondersteuning en zorg onderling op elkaar afstemmen. De invulling hangt af 

van wat uw kind kan en nodig heeft. U kunt dit met de school bespreken in het gesprek 

over het ontwikkelingsperspectief.

Overgangsrecht
Als uw kind vóór 1 januari 2015 al ondersteuning vanuit de AWBZ ontving, houdt uw 

kind deze zorg gedurende de looptijd van de indicatie, maar uiterlijk tot het einde van 

2015. In 2015 neemt de gemeente contact met u op over de invulling van maatschap-

pelijke ondersteuning die periode hierna.
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Uw situatie
Heeft uw kind de rest van zijn of haar leven 24 uur per dag zorg dichtbij nodig? Neem dan 

contact op met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Als de zorgbehoefte van uw kind 

voldoet aan de criteria van de Wlz, geeft het CIZ een Wlz-indicatie af. Het zorgkantoor in 

uw regio financiert deze zorg via toekenning van een persoonsgebonden budget of via 

naturazorg, ingekocht bij zorgaanbieders. De school en Wlz-zorgaanbieder zullen in 

overleg met u de onderwijsondersteuning en Wlz-zorg voor uw kind onderling op elkaar 

afstemmen. De invulling hangt af van wat uw kind kan en nodig heeft. De Wlz-zorgaan-

bieder stelt met u een zorgplan op voor het geheel aan Wlz-zorg voor uw kind, waarin 

ook de noodzakelijke Wlz-zorg op school meegenomen wordt. In het ontwikkelingsper-

spectief dat de school voor uw kind opstelt, staat het uitstroomprofiel centraal. 

Overgangsrecht
Als uw kind vóór 1 januari 2015 AWBZ-zorg op grond van een zorgzwaartepakket ontving en 

hij dit zorgzwaartepakket nu vanuit de Wlz ontvangt, houdt uw kind de zorg die het eerder 

ontving. Daarin was nog sprake van een aftrek van dagbesteding als uw kind onderwijs 

volgt. Mocht deze zorg in 2015 niet toereikend blijken te zijn gezien de zorgbehoefte van uw 

kind, dan kunt u een Wlz-herindicatie aanvragen bij het CIZ. Het CIZ geeft dan een 

Wlz-indicatie af, waarin dagbesteding onderdeel is van zijn recht op Wlz-zorg.

Wet langdurige zorg en onderwijs

Klaas (9) is al zijn hele leven ernstig meervoudig beperkt. Hij gaat drie dagen per week naar een school 

voor speciaal onderwijs, omdat hij door zijn lichamelijke beperkingen, zoals vermoeidheid, niet in staat 

is de volle week naar school te gaan. Klaas valt onder de Wet langdurige zorg en ontvangt, op grond van 

het overgangsrecht Wlz, dezelfde zorg als die hij voor 1 januari 2015 ontving op grond van zijn 

AWBZ-indicatie voor een zorgzwaartepakket. Sinds 1 januari 2015 is er met de Wlz geen aftrek meer van 

dagbesteding als een kind ook naar school gaat. De ouders van Klaas hebben de mogelijkheid om een 

herindicatie aan te vragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) als de zorg niet meer passend is 

voor de zorgbehoefte van Klaas.
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Zorgverzekeringswet en onderwijs

Hannah (12) is geboren met een open rug waardoor zij niet kan lopen. Haar darmen werken niet en 

ze krijgt kunstmatige voeding via de bloedbaan. Hannah krijgt 24-uurszorg, omdat zij ook via infuus 

medicatie krijgt toegediend. Hannah heeft dus verpleging nodig en dat valt met ingang van 2015 

onder de Zorgverzekeringswet. Een wijkverpleegkundige zal een deel van de verpleging op zich 

nemen, de ouders doen het overige deel thuis. Ondanks alle lichamelijke beperkingen gaat Hannah 

naar een school voor regulier onderwijs, kan ze goed leren en heeft ze net als elk kind vriendjes en 

vriendinnetjes.

Uw situatie
Heeft uw kind intensieve kindzorg en/of verpleging nodig op school of wilt u meer 

informatie? Neem dan contact op met uw wijkverpleegkundige en/of informeer 

hiernaar op de school van uw kind. De school en wijkverpleegkundige zullen de 

onderwijsondersteuning en zorg voor uw kind onderling op elkaar afstemmen. 

De invulling hangt af van wat uw kind kan en nodig heeft. U kunt dit met de school 

bespreken in het gesprek over het ontwikkelingsperspectief voor uw kind.

Overgangsrecht
Als uw kind voor 1 januari 2015 al verpleging en/of intensieve kindzorg uit de AWBZ 

ontving, houdt uw kind deze zorg gedurende de looptijd van de indicatie, maar 

uiterlijk tot het einde van 2015 vanuit de Zorgverzekeringswet. Gedurende de looptijd 

van de indicatie kan er een andere invulling aan de zorg worden gegeven. 

Hierbij wordt gekeken naar wat de school eventueel kan bieden.
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Cliëntondersteuning
Hebt u zelf ondersteuning nodig om zorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en/of inkomen 

goed in te vullen? Dan kunt u, ongeacht of uw kind onder de Jeugdwet, Wmo of Wlz valt, 

gebruikmaken van (gratis) onafhankelijke cliëntondersteuning. Hiervoor kunt u terecht bij 

uw gemeente of bij uw zorgkantoor. Een cliëntondersteuner kan u bijvoorbeeld adviseren 

bij een aanvraag voor een voorziening of onderzoek naar welke hulp bij u of uw kind past. 

Uw belang staat daarbij voorop. 

Onderwijsconsulenten
Komt u er samen met de school niet uit om een passende plek in het onderwijs voor uw 

kind te vinden? Of lukt het niet om het eens te worden over de ondersteuning voor uw 

kind? Dan kunt u kosteloos een beroep doen op begeleiding door een onderwijsconsulent.

Meer informatie?
• Website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over passend 

onderwijs: www.passendonderwijs.nl

 • Kosteloos advies en begeleiding rond onderwijs aan kinderen en jongeren die extra 

ondersteuning nodig hebben? Meer informatie en een aanmeldformulier vindt u op: 

www.onderwijsconsulenten.nl of telefoonnummer: 070 - 3122887.

• Website van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en het Ministerie 

van Veiligheid en Justitie over de stelselwijziging jeugd, inclusief de nieuwe Jeugdwet: 

www.voordejeugd.nl

• Website van de PO-Raad, VO-raad, Vereniging Nederlandse Gemeenten, OCW en VWS 

over de verbinding tussen passend onderwijs en jeugdhulp: www.vpo-handreiking.nl/

home

• Website van het ministerie van VWS over de Wet langdurige zorg: www.hoeverandert-

mijnzorg.nl. Hier vindt u ook het telefoonnummer van het informatiepunt langdurige 

zorg en jeugd: 0800-0126.

• Website van MEE Nederland over onafhankelijke cliëntondersteuning voor cliënten met 

een Wlz-indicatie: www.mee.nl

• Vragen over langdurige zorg aan het CIZ? Kijk op: http://www.ciz.nl/contact


