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Onderwerp:

AWBZ Compensatieregeling

Beslispunten
1. Kennis te nemen van de Handreiking AWBZ.
2. In te stemmen met het reserveren van € 59.000,= voor inzet van AWBZ-middelen.
3. De Emiliusschool opdracht te geven met een voorstel voor verdeling van deze middelen voor
het schooljaar 2014-2015 te komen.
4. Schoolbesturen in het SWV Helmond-Peelland VO die aanspraak wensen te maken op een
deel van dit budget voor inzet AWBZ-middelen dit vóór 1 september 2014 kenbaar te laten
maken bij de Emiliusschool.
5. De Emiliusschool vragen met een voorstel voor eenmalige verdeling van de middelen over
de schoolbesturen in het SWV Helmond-Peelland te komen.
6. Na vaststelling door het bestuur van het voorstel voor verdeling van de middelen over te
gaan tot betaling ervan, met een maximum van totaal € 59.000,=.
7. Schoolbesturen die de AWBZ-middelen ontvangen van het SWV Helmond-Peelland VO
verantwoordelijk te stellen voor financiële en inhoudelijk verantwoording van inzet van de
middelen voor beoogd doel richting derden.
Beleidsmatige context
Leerlingen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB) ontvangen nu op basis van hun AWBZindicatie begeleiding, persoonlijke verzorging of verpleging van de school. Per 1 januari 2015
verandert de bekostiging van de AWBZ-zorg. De huidige AWBZ-aanspraken worden opgenomen in
respectievelijk de Wet op de Langdurige zorg (WLz), de Jeugdwet, de Wmo 2015 en een wijziging van
de zorgverzekeringswet. Op dit moment zijn alle consequenties van deze veranderingen nog niet
duidelijk. De contouren moeten binnenkort helder zijn. Doel van betrokken onderwijsvoorzieningen
VSO (huidige REC’s) is om deze vorm van “zorg”-bekostiging buiten de “onderwijs”-bekostiging van
Passend Onderwijs te houden. Om begeleiding van deze leerlingen binnen de school te garanderen,
is de mogelijkheid geschapen om AWBZ-middelen in het onderwijs in te zetten via de richtlijn
“afbakening en reikwijdte AWBZ en onderwijs”. Dit geld is via een vast bedrag van € 3,98 per leerling
opgenomen in het ondersteuningsbudget per leerling en dientengevolge toegekend aan het
samenwerkingsverband (circa € 59.000,).
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Over de inzet van dit bedrag zal het SWV Helmond-Peelland VO met de betrokken schoolbesturen
afspraken moeten maken. Dit voorstel gaat over de wijze waarop invulling hieraan wordt gegeven in
het schooljaar 2014-2015. Over de schooljaren daarna worden geen nadere afspraken gemaakt.
In de handreiking zoals opgesteld door o.a. de VO-raad (zie bijlage) wordt geadviseerd goed in kaart
te brengen welke leerlingen met deze overgangssituatie te maken hebben. Met andere woorden
welke leerlingen hebben te maken met onder schooltijd in te zetten zorgbekostiging vanuit de
huidige AWBZ indicaties. Vervolgens treden zij in overleg met de ouders van deze leerlingen om
gebruik te maken van de richtlijn “afbakening en reikwijdte AWBZ en onderwijs”(2004). De aanvraag
wordt in behandeling genomen door CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) of Bureau Jeugdzorg. Het
indicatieorgaan AWBZ (CIZ of BJZ) indiceert vervolgens de zorgbehoefte en geeft expliciet aan
hoeveel uren hiervan op school worden ingezet. Advies is bij een negatieve AWBZ-indicatie (helemaal
of gedeeltelijk afgewezen) de school een aanvraag te laten doen bij het SWV met een vraag naar
middelen voor 2 of 4 of 6 uur per week (hierbij gaat het om respectievelijk € 3.000,=, € 6.000,= of €
9.000,= per schooljaar. Tevens wordt geadviseerd de scholen in kaart te laten brengen welke
zorgondersteuning er nodig is en deze per leerlingaanvraag te onderbouwen. De aanvragen zouden
dan door het SWV beoordeeld moeten worden. Wij stellen voor van dit voorstel af te wijken en als
volgt te handelen: in ons samenwerkingsverband gaat het met name om leerlingen van de
Emiliusschool die vallen in de dure categorie (6 uur per week). Voorstel is het totaalbedrag van €
59.000,= toe te kennen aan de Emiliusschool. Andere scholen in ons samenwerkingsverband die
menen dat ze ook recht hebben op een dergelijke tegemoetkoming, zich vóór 1 september 2014 te
melden zich bij het bestuur van deze school om samen tot een voorstel voor verdeling van de
middelen te komen conform de door de REC 3-18 opgestelde criteria. Het voorstel voor verdeling van
deze middelen wordt dan vastgesteld door het algemeen bestuur van het SWV.
Beoogd effect en/ of resultaat
Samen en verantwoordelijk
Doelmatig en opbrengstgericht werken
Argumenten
2.1. Bijdragen aan ondersteuning voor kwetsbare groep leerlingen: de AWBZ-middelen zijn bedoeld
ter compensatie voor bijdragen AWBZ. Door deze middelen te reserveren voor deze compensatie
doen we recht aan de regeling. Inzet is noodzakelijk om voor deze leerlingen deelname aan onderwijs
mogelijk te maken.
5.1 Indien mogelijk en verantwoord werken we deregulerend: door de Emiliusschool als kartrekker te
laten fungeren, leggen we de verantwoordelijkheden bij het schoolbestuur dat direct te maken heeft
met de gevolgen van deze regeling. Tevens stimuleren we dat betrokken belanghebbenden samen
met een voorstel komen zonder onnodige inmenging van derden.
Middelen
Financiën: Uit een eerste analyse is gebleken dat het gaat het met name om leerlingen met een
gemiddelde aanvraag van € 9.000,=. Het SWV stelt als plafondbedrag € 59.000 voor het schooljaar
2014-2015 beschikbaar.
BIJL: Handreiking Compensatieregeling AWBZ
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Het advies AWBZ compensatieregeling is vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 juni 2014.

H. Schapenk
Voorzitter
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