Beste directeur van een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs,
Wellicht heeft u net vakantie of gaat u bijna met vakantie. Toch attenderen wij u graag
op onderstaand nieuwsbericht en de factsheet in de bijlage.
Vanaf schooljaar 2020/2021 krijgen 50 scholen uit het (voortgezet) speciaal
onderwijs cluster 3 en 4 gedurende twee jaar de mogelijkheid om gebruik te
maken van een zogeheten zorgarrangeur. Deze deskundige ondersteunt de
school bij het regelen van financiering, zodat leerlingen de juiste zorg en
begeleiding krijgen tijdens de lessen of bij het naar school gaan. De inzet van
zorgarrangeurs voor het speciaal onderwijs is uitvoering van het gezamenlijke
beleid van de ministers Slob van OCW en De Jonge van VWS.
Het traject bestaat uit maximaal 200 uur begeleiding per school door de expert. De
zorgarrangeurs kennen de weg in de diverse onderwijs- en zorgsystemen en weten hoe
en op welke zorg aanspraak gemaakt kan worden. Door intensieve samenwerking krijgt
de school zicht op en inzicht in de mogelijkheden en middelen, en is de school zelf
minder tijd hieraan kwijt. Hierdoor kan de school zich meer richten op zijn kerntaak, het
verzorgen van onderwijs. De taak van zorgarrangeur wordt uitgevoerd door organisatie
Onderwijsconsulenten (SOSO).
Met een analyse van de huidige situatie bekijkt de expert hoe de school er voor staat,
hoe de zorg voor leerlingen is geregeld en welke ruimte nog niet benut wordt. Hierbij is
de inbreng van een vast contactpersoon vanuit de school belangrijk. Een plan van
aanpak moet ervoor zorgen dat de school na de begeleiding van de zorgarrangeur dit
schooljaar zelfstandig verder gaat met de ingezette route. Om landelijk te leren van de
aanpak, stelt de school geanonimiseerde informatie beschikbaar voor monitoring
uitgevoerd door de bureaus DSP/ Oberon. Deze informatie is nodig om te komen tot een
structurele oplossing voor de financiering van de zorg in onderwijstijd.
Voorwaarden voor deelname
Scholen uit het (voortgezet) speciaal onderwijs cluster 3 of 4 kunnen een aanvraag
indienen onder de volgende voorwaarden:
-

-

-

De school heeft voor schooljaar 2020/2021 een actueel vraagstuk bij het regelen van
de financiering van zorg in onderwijstijd voor alle leerlingen op school die dit nodig
hebben:

Goede zorg voor de leerlingen staat centraal;

Het gaat niet om één specifieke klas of leerling
(voor een individuele leerling kan, bij akkoord van ouders, een aparte aanvraag
ingedient worden voor ondersteuning door een onderwijszorgconsulent);

De school levert inzet, mandaat en een vast contactpersoon tijdens het
traject, dat naar verwachting één schooljaar zal duren;
De school neemt deel aan en levert input voor de monitor uitgevoerd door
bureaus DSP/ Oberon.
De school informeert de ouders over de inzet van de zorgarrangeur.

Aanmelden
Scholen die in aanmerking willen komen voor de ondersteuning van een zorgarrangeur,
kunnen vanaf 1 juli 2020 een aanvraag indienen via het loket van de
Onderwijs(zorg)consulenten.
Zorg in onderwijstijd
De inzet van zorgarrangeurs is één van de drie maatregelen van de ministeries van OCW
en VWS, om de zorg tijdens onderwijstijd beter te organiseren. Door middel van
collectieve financiering krijgen kinderen kwalitatief goede zorg, is het aantal
zorgaanbieders op school beperkt en wordt de financiering eenvoudig en duidelijk

georganiseerd. Naast de zorgarrangeurs starten er in Twente en Hart van Brabant twee
regionale pilots om, onder de huidige regelgeving, al zoveel mogelijk met collectieve
financiering te werken. De informatie vanuit de pilots en de monitoring van de scholen
die samenwerken met een zorgarrangeur, leiden samen tot meer inzicht voor een
structurele oplossing.
De derde maatregel die al eerder is genomen is het ophogen van de Regeling bijzondere
bekostiging voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking (emb-regeling).
Kijk voor meer informatie over zorg in onderwijstijd op de website van de Rijksoverheid.
Met vriendelijke groet,
het projectteam zorg in onderwijstijd van het ministerie van OCW en het ministerie van
VWS

