
Toelichting matrix ondersteuningsbehoeften onderwijs-zorg

Voorliggende voorzieningen

-
Voorliggend betekent dat als er meerdere wetten van toepassing kunnen zijn, de voorliggende wetgeving als eerste 

aangesproken moet worden om in de ondersteuningsbehoefte te voorzien.

- WLZ en Zorgverzekeringswet zijn voorliggend op Jeugdwet en WMO. 

Bij twijfel over of de begeleiding hoort bij zorg of onderwijs, spelen de volgende factoren een rol: 

1. Leeftijd van de leerling (wat is wel/niet leeftijdsadequaat?)  Dit is met name in het PO van belang.

2.  Leerlijn/uitstroomprofiel van de leerling (dagbesteding stelt andere onderwijsdoelen in de leerlijnen dan 

vervolgonderwijs). Dit is met name in het VO van belang.

Leeftijdsadequaat: richtlijn bovengebruikelijke zorg

Het ministerie heeft richtlijnen  opgesteld ten aanzien van gebruikelijke zorg van ouders voor kinderen met een 

normaal ontwikkelingsprofiel bij verschillende leeftijden. Aan de hand van deze richtlijnen kan worden bepaald of, en 

zo ja in welke mate er sprake is van bovengebruikelijke zorg.

Kinderen van 0 tot 3

- hebben volledige Persoonlijke Verzorging en Begeleiding van een ouder nodig 
- bovengebruikelijke PV en BG bij kinderen tot 3 jaar komt daarom zelden voor

Kinderen van 3 tot 5

- kunnen niet zonder toezicht van volwassenen
- hebben begeleiding en stimulans nodig bij hun psychomotorische ontwikkeling
- kunnen zelf zitten, en op gelijkvloerse plaatsen zelf staan en lopen
- ontvangen zindelijkheidstraining van ouders/verzorgers
- hebben gedeeltelijk hulp en volledig stimulans en toezicht nodig bij aan- en uitkleden, eten en wassen
- in- en uit bed komen, dag- en nachtritme en dagindeling bepalen
- hebben begeleiding nodig bij hun spel en vrijetijdsbesteding
- zijn niet in staat zich zonder begeleiding in het verkeer te begeven

Kinderen van 5 tot 12

- kinderen vanaf 5 jaar hebben een reguliere dagbesteding op school
- kunnen niet zonder toezicht van volwassenen
- hebben toezicht nodig en nog maar weinig hulp bij hun persoonlijke verzorging
- hebben begeleiding en stimulans nodig bij hun psychomotorische ontwikkeling
- zijn overdag zindelijk, en 's nachts merendeels ook; ontvangen zonodig zindelijkheidstraining van de 

ouders/verzorgers
- hebben begeleiding van een volwassene nodig in het verkeer wanneer zij van en naar school of activiteiten ter 

vervanging van school gaan
- hebben een reguliere dagbesteding op school, oplopend van 22 tot 25 uur/week

Kinderen van 12 tot 18 jaar

- hebben geen voortdurend toezicht nodig van volwassenen
- kunnen vanaf 16 jaar dag en nacht alleen gelaten worden
- kunnen vanaf 18 jaar zelfstandig wonen
- hebben bij hun persoonlijke verzorging geen hulp en maar weinig toezicht nodig
- hebben tot 18 jaar een reguliere dagbesteding op school/opleiding
- hebben begeleiding en stimulans nodig bij ontplooiing en ontwikkeling (bv. huiswerk of het zelfstandig gaan wonen).

Persoonlijke verzorging (pv): zorgverzekeringswet of jeugdwet?
In 2018 heeft er een wetswijziging plaats gevonden. 

De wetswijziging houdt in dat de persoonlijke verzorging van jeugdigen die verband houdt met de behoefte aan 

geneeskundige zorg of een hoog risico daarop vanaf 2018 wordt vergoed uit de Zorgverzekeringswet. Een deel van de 

zorg verschuift dus van gemeenten naar zorgverzekeraars. 

De persoonlijke verzorging bij jeugdigen die gericht is op het versterken van de zelfredzaamheid bij algemeen 

dagelijkse levensverrichtingen (ADL) blijft onveranderd onder de Jeugdwet vallen. Meestal gaat het hierbij om 

kinderen met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke of meervoudige beperking.

Hierbij dient niet alleen gekeken te worden naar de grondslag. Het gaat om de relatie persoonlijke verzorging met 

geneeskundige zorg. Er moet gekeken worden wie de persoonlijke verzorging kan uitvoeren: 
* Ligt de focus meer op extra handen die niet uitgevoerd hoeven te worden door iemand die op de                                                        

gezondheidstoestand moet letten, bijvoorbeeld bij een verstandelijke beperking of dwarsleasie => jeugdwet.  

* Als iemand met een medische blik naar de situatie moet kijken (dit kunnen ook ouders zijn) => zvw. 


