versie juni 2019
versie
Stroomschema Implementeren Doelgroepfinanciering Zorg en Onderwijs – niveau 5 scholen
Voorbereidingsfase

De school beschikt over een
operationeel knooppunt

Afweging + keuze maken:
 zelf zorgaanbieder* worden of
 samenwerking zoeken zorgaanbieder
o onderaannemer worden of
o uitbesteden zorg.

Matrix zorg in en om school zo nodig
aanvullen voor eigen doelgroep

Juridische + personele consequenties in kaart
brengen.
Doelgroep in kaart brengen:
-

Afspraken maken over o.a.:
aanvragen indicaties
wie welke zorg levert
verantwoordelijkheden
verrekening van kosten en
opbrengsten
situaties waarbij leerling niet deel
kan nemen aan onderwijs

Aantal lln per gemeente
Zorgvragen per lln tijdens onderwijstijd + kwantificeren (o.b.v. matrix)
Aantal lln met jeugdwet / zvw / wlz
indicatie onder schooltijd
Aantal lln met jeugdwet / zvw / wlz
indicatie buiten schooltijd +aard +
hulpverlener

-

Overleg met financiers van zorg- en
onderwijsondersteuning:
1.

Zorgondersteuning
(zorgkantoor en zorgverzekeraar):

-

collectieve afspraken maken of
individuele afspraken

2.

Gemeentelijke ondersteuning:

-

collectieve afspraken maken of
individuele afspraken

Beleid opstellen + vaststellen.
-

Goedkeuring bestuur
Goedkeuring MR
…

3. Samenwerkingsverbanden:
Exploitatie school inzichtelijk maken
en verdeling zorg en onderwijs

Realisatiefase

Leerlingen en ouders

Aangemelde leerling
Bij aanmelding: status kind opvragen en
informatie over ondersteuningsbehoeften.
(bij instroom uit onderwijs: OPP/Duiden & Doen)

Trajectbegeleider SWV inschakelen.
Knooppunt organiseren.

zonder de
juiste
partners / of
bij onvoldoende
info > geen
knooppunt

Personeel en financiën

Personeel informeren

Zittende leerling
Oudergesprek over zorg tijdens
onderwijstijd.
Matrix
Inventariseren huidige
indicatie
Evt nieuwe indicatie aanvragen

Knooppunt bespreking
Met bijv. gemeente + trajectbegeleider +
evt zorgaanbieder + mogelijke scholen.
Zorg op school bespreken.
Zijn er al zorgindicaties?
Ouders informeren (folder).

Indien nodig: contract wijzigingen /
detachering inrichten

-

Ouders informeren
o Informatie avond
o Brief
o Individueel
o Beleid op website

Registratie + facturatie
zorg/gemeentelijke ondersteuning

Route kiezen:
Zorg
WLZ

ZVW

Jeugdwet

Start zorgaanvraag*
Bij collectieve
afspraken
vervalt
individuele
indicatie zorg

(matrix, gezins-/zorgplan)

Ontvangst
indicatie

Onderwijs
TLV

Start TLV
aanvraag

Ontvangst
besluit

Plaatsing school: afspraken maken over
onderwijs en zorg. Afspraken vastleggen
in (zorg)overeenkomst i.g.v. individueel

Start zorgaanvraag*
(matrix, gezins-/zorgplan)

Indien
Jeugdwet:
knooppunt

Ontvangst
indicatie

School of zorgaanbieder: afspraken
maken over onderwijs en zorg.
Afspraken vastleggen in
(zorg)overeenkomst

Doelen onderwijs én zorg vastleggen in
OPP / Duiden & Doen

Doelen onderwijs én zorg vastleggen in
OPP/ Duiden & Doen

In knooppunt:
Evaluatie onderwijs en zorg
Herbeoordeling TLV

In knooppunt:
Evaluatie onderwijs en zorg
Herbeoordeling TLV

* het aanvraagproces binnen WLZ en JW wordt nog nader uitgewerkt

