Partners
Met wie werken we samen en met wie nog niet? U kunt denken aan:

Gespreksmap
Bij het organiseren van zorg en onderwijs voor kinderen met
ernstige verstandelijke/meervoudige beperkingen

Dankzij creativiteit, ondernemerschap, doorzettingsvermogen en lef vinden scholen
en zorgaanbieders steeds vaker oplossingen om zorg en onderwijs te verbinden.
Vanzelfsprekend gaat dit om maatwerk. Goed maatwerk vraagt om een stevige
basis van samenwerking. Om die basis goed te leggen en regelmatig onder de
loep te nemen, heeft het Nederlands Jeugdinstituut samen met het LECSO en de
VGN gewerkt aan deze Gespreksmap. De Gespreksmap stelt de vragen. Scholen
en zorgaanbieders formuleren zelf, samen met alle betrokkenen, antwoorden.
Onderweg voorziet de Gespreksmap u van tips en maakt u onderling afspraken over
vervolgacties. De hele Gespreksmap teveel om in een keer te bespreken? Pak er
steeds een stukje uit!

Kinderen
Per kind dat zorg en onderwijs nodig heeft, verricht u maatwerk. Om daarop te kunnen
voorsorteren is het belangrijk om de doelgroep in kaart te brengen: welke kinderen hebben zorg
en onderwijs nodig? Trommel daartoe tenminste deze gegevens op.

Aantal kinderen met toelaatbaarheidsverklaring en bekostigingsniveau:
Aantal kinderen met een Beschikking WLZ (via CIZ-zorgkantoor):
Aantal kinderen met een EMB-regeling:
A antal kinderen waarbij zorg gefinancierd wordt vanuit
Zorgverzekeringwet (verpleging, intensieve kind zorg):
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Scholen
Oudervertegenwoordiging binnen de school
Zorgaanbieders
Professionals die zorg verlenen
Gemeente(n)
Zorgverzekeraars
Zorgkantoren
Samenwerkingsverbanden passend onderwijs
Nog een andere partner, namelijk:

Afstemming
Heeft u als zorgaanbieder regelmatig overleg met school en
andersom?

Op welke manier vindt er afstemming over de werkwijze plaats
met andere scholen en zorgaanbieders? Bijvoorbeeld in een
bovenregionaal overleg met partners?

Tip: Ga met elkaar na of u ook weet hoe u deze partners
kunt benaderen. Zorg ervoor dat contactgegevens voor
iedereen goed te vinden zijn.

Cruciaal: contact met ouders
Ouders wensen het beste voor hun kind. Hun bijdrage is essentieel
voor goede samenwerking. Hoe verloopt het proces om onderwijs
en zorg samen met hen vast te stellen? Wat zijn verwachtingen van
ouders? Wordt het beeld van de ontwikkelingsmogelijkheden in alle
openheid met hen gedeeld?

Heeft u (periodiek) overleg met ouders (of
oudervertegenwoordiging) waarbij onderwerpen aan de orde
komen zoals:

Organisatie van zorg en onderwijs
Werken school en zorgaanbieders samen om continuïteit en kwaliteit
van arrangementen te garanderen? Zo ja, welke afspraken zijn
daarover vastgelegd? Zo nee, welke behoefte is daaraan?

Heeft u als school en als zorgaanbieder afspraken gemaakt over
wederzijdse verantwoordelijkheden?

- de manier waarop zorg en onderwijstijd wordt bepaald;
- de wijze waarop en door wie dit wordt georganiseerd;
-	de tevredenheid van ouders over geboden zorg en onderwijs.
Zo ja, ga met elkaar na of iedereen weet wanneer deze overleggen
plaatsvinden en hoe die overleggen georganiseerd worden. Bedenk
ook hoe u opgehaalde input van ouders het beste kunt delen.
Zo nee, op welke manier zou u dit overleg kunnen en willen
inrichten? Wat heeft u daarvoor nodig? Wie doet daarin wat?

Zijn er afspraken met andere partners (bijvoorbeeld een
revalidatiecentrum) gemaakt voor doorlopende trajecten gericht op
participatie? Welke zijn dit? Als er geen afspraken zijn, ga dan na wat
wenselijk is.

Aantal kinderen met een Beschikking Jeugdwet (via gemeente):
A antal kinderen met een dubbele Beschikking Jeugdwet en
Zorgverzekeringswet:
Ontwikkelen jullie de arrangementen (voor groepen) in samenspraak
met ouders, professionals en financiers?

Tip: Bekijk op www.passendonderwijs.nl het Stroomschema Zorg op school. Daarin
vindt u welke mogelijkheden er zijn per zorgwet en hoe de inzet van zorg in onderwijs
geregeld en verantwoord wordt.

> Deze Gespreksmap is een nieuwe tool.
Uw feedback is van harte welkom!
Geef deze door via info@nji.nl.

Tip: Kent u het Dossier Onderwijszorgarrangementen op www.nji.nl/oza?

Inrichting van het werkproces
tot het bepalen van zorg en
onderwijstijd
In een overleg brengt u de benodigde zorg en onderwijstijd
in kaart en bespreekt u dit met ouders en zo mogelijk het
kind zelf. Het overleg is te benutten voor zowel nieuwe
als zittende leerlingen. Hoe ziet dit overleg er bij jullie
uit? Welke behoeften, wensen en ideeën hebben jullie?

Om voor een kind de zorg en onderwijstijd te kunnen bepalen
is het belangrijk om over een aantal onderwerpen die voor
alle kinderen hetzelfde zijn afspraken te maken met ouders
(via de oudervertegenwoordiging), de school, zorgverleners
en met financiers (gemeenten, samenwerkingsverbanden en
zorgverzekeraars). Over zulke onderwerpen gaan de volgende
vragen:
1.	Welke zorg of handelingen vallen onder ‘gebruikelijke zorg’
vanuit de onderwijsbekostiging en welke dus niet?
2.	Hoe komt beoordeling van zorg in onderwijstijd tot stand?
Dit kan betrekking hebben op:
-	het instrument waarop de zorg in onderwijstijd in kaart
wordt gebracht;
- de professional(s) die hiervoor verantwoordelijk zijn;
-	de mogelijkheden van meebeslissen door ouders, van
een second opinion door ouders en de wijze waarop
ouders kunnen worden bijgestaan;
3. Hoe gaan jullie om met een eventueel verschil van mening?
4.	Hoe en wanneer bespreken jullie eventuele bijstellingen in
de zorg in onderwijstijd met ouders en leerlingen?
5.	Op welke manier maakt de bepaling van de zorg in
onderwijstijd onderdeel uit van de aanvraag voor een PGB
bij de zorgverzekeraar of de gemeente?
6.	Welke mogelijkheden zijn er om naast individuele
arrangementen ook groepsarrangementen te organiseren?
7.	Hoe werken jullie samen met de gemeentelijke teams?

Zijn jullie met gemeenten, samenwerkingsverbanden en
zorgverzekeraars in gesprek over (de voorwaarden voor) een
meer integraal traject voor toelating en/of beschikking? Evenals
beperking van de administratieve druk zoals het tegengaan
van dubbele registratie? Zo ja, welke afspraken zijn daarover
gemaakt? Zo nee, hoe willen jullie dit gesprek vorm geven?

Bestuurlijke samenwerking
In hoeverre is het bovenregionale onderwijs-zorg aanbod
onderdeel van de bespreking in de samenwerkingsverbanden
passend onderwijs, de intergemeentelijke samenwerking en
afstemming met de zorgaanbieder, zorgverzekeraar en het
OOGO?

Voor een constructieve bestuurlijke samenwerking is het nodig
met elkaar een gezamenlijke visie uit te werken over hoe u het
organiseren van zorg en onderwijs voor kinderen met ernstige
verstandelijke/meervoudige beperkingen vorm wilt geven. De
uitgangspunten stelt u met elkaar vast. Ga na of er sprake is
van een gezamenlijke inhoudelijke visie op de ontwikkeling van
het kind. In een visie(ontwikkeling) verdienen verschillende
aspecten aandacht, zoals: leerrecht, dekkend (boven-)regionaal
aanbod, continuüm aan onderwijszorg-arrangementen (van
zorg naar steeds meer onderwijs). Op welke manier delen en
bewaken jullie deze visie met elkaar?

Welke keuzes maken jullie ten aanzien van ontheffingen van de
leerplicht?

Op wat voor manier is er sprake van een bovenregionale
vorm van regievoering? En is daarbij aandacht voor de
omvang, kwaliteit(sbewaking), continuïteit en borging
van de voorziening, waaronder afstemming met de
inkooporganisatie(s)?

Hoe deelt u uw beleid in gesprekken met de inspectie(s)?

Op welke manier worden ervaringen van kinderen, ouders,
professionals en onderwijs(zorg)consulenten meegenomen
bij het te voeren beleid?

Financiering
Zijn er momenteel afspraken of experimenten met partners
over verschilende vormen van financiering? Zo ja, wat is de
stand van zaken? Zo nee, doe een korte brainstorm.

Welke inkoopafspraken voor het leveren van zorg in
onderwijstijd voor een langere periode (bijvoorbeeld 4 jaar) zijn
er door gemeenten (intergemeentelijke inkooporganisaties)
met zorgaanbieders gemaakt?

Welke afspraken bestaan er over vervoer?

Zulke reflectie kan ook met alle partners (waaronder ouders
en kinderen). Wat voor bijeenkomsten organiseren jullie
met partners om kennis en ervaring uit te wisselen? Welke
behoeften hebben jullie?

			

Tip: Meer weten over reflectie?
Kijk op www.nji.nl/reflectie.

Acties
Te doen:

Hoe wordt bovenregionaal bestuurlijk en beleidsmatig sturing
gegeven? Onder andere in relatie tot ontwikkelingen van
'het Zorglandschap' en data-analyse op leerlingenstromen,
zorginzet en onderwijs-zorgarrangementen?
Hebben jullie afspraken gemaakt over de zorg en/of het
onderwijs als het kind tijdelijk niet kan deelnemen aan het
onderwijs-zorgarrangement?

Tip: Bekijk op www.gedragswerk.nl vijf
stappen om tot een gemeenschappelijke
werkagenda te komen in de brochure
'Niemand kan het alleen!'.

Reflectie en leren
Hoe zorgen jullie als samenwerkingspartners voor reflectie
over opgedane ervaringen? Hoe leren jullie daar samen van?

Welke inkoopafspraken zijn er met gemeenten en/of
zorgverzekeraars? Zijn er afspraken over populatiebekostiging?
Zijn deze afspraken bij iedereen bekend?

Hoe is uw kwaliteitsbeleid geborgd in uw organisatie?

Zijn er met de financier(s) afspraken gemaakt over praktische
aanpassingen in het gebouw?
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