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Geachte commissieleden, 
 
Op woensdag 5 februari gaat u in gesprek met de ministers van OCW VWS in een algemeen 
overleg over onderwijs en zorg. Ieder kind heeft recht om te leren, zich te kunnen ontwikkelen 
en om volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij (uitgangspunt in het VN-verdrag 
handicap en VN-verdrag rechten van het kind). Per Saldo is blij dat er aandacht is voor zorg 
tijdens onderwijstijd. Samen met Balans, Ieder(in), Ouders & Onderwijs en Zorgeloos naar 
School hebben wij u op 30 januari jl. een gezamenlijke brief gestuurd. Daarnaast wil Per Saldo 
nog een aantal knelpunten met betrekking tot het persoonsgebonden budget onder de 
aandacht brengen. Deze vindt u hieronder. 
 
Problemen bij collectieve financiering zorg/ondersteuning tijdens onderwijstijd 
De financiering van zorg in onderwijstijd is een ingewikkeld vraagstuk dat al lang speelt en 
waar spanning voelbaar is tussen de collectieve benadering van onderwijs en individuele 
benadering vanuit de zorg. In de kamerbrief, voortgang onderwijs en zorg van 30 oktober 
2019, wordt het voornemen beschreven om met behulp van pilots te onderzoeken hoe 
collectivisering mogelijk is. Verder wordt hierbij aangegeven dat het belangrijk is dat ouders en 
scholen inspraak hebben bij de selectie en evaluatie van de zorgaanbieder(s) verbonden aan 
de school. Ook moet er in het model van collectieve financiering ruimte zijn voor flexibiliteit, 
omdat er zich situaties kunnen voordoen die extra aandacht vragen. In het volgende voorbeeld 
lijkt aan deze criteria voorbij te worden gegaan. 
 
Pilot Maastricht 
Sinds 1 januari 2020 is de Tyltylschool de Maasgouw gestart met een pilot, waarbij de school 
het financiële tekort verhaalt op de zorgindicaties van de leerlingen (Wlz en Jeugdwet). De 
bedragen variëren van €8.000 voor zzp VG5 tot €14.000 voor zzp VG8 per kind. Ouders zijn 
dus verplicht om dit vanuit het pgb-budget te betalen. Met de opbrengst worden de salarissen 
van klasse-assistenten en schoolverpleegkundigen betaald. Er wordt geen extra 
zorg/ondersteuning geleverd. Momenteel heerst er veel onrust en onduidelijkheid bij ouders 
zoals te lezen is in de brief die bezorgde ouders naar beide ministers hebben gestuurd. Deze 
brief vindt u in de bijlagen:  
 
‘Kan aanspraak worden gemaakt op EKT of meerzorg? Wat is daarvan de procedure en wat is 
de doorlooptijd? Is het binnen de regelgeving mogelijk om én de klasse-assistent én de pgb’er 
in te zetten? Zo niet, dan verliezen de kinderen niet alleen hun vertrouwde pgb’er, maar  
ook degene die ervoor zorgt dat (bijvoorbeeld) hun prikkelverwerking wordt gereguleerd, ze uit 
hun rolstoel komen om motorisch te oefenen en ze hun communicatiehulpmiddel leren  
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gebruiken. Daarvoor heeft de klasse‐assistent noch tijd, noch expertise. Met het verlies van de 
pgb’er vervalt tevens de opvang voor ziekte en schoolsluitingsdagen, waarmee een grote 
wissel wordt getrokken op de gezinnen. Zowel school als het zorgkantoor geven herhaaldelijk 
aan dat zorg thuis adequaat moet blijven. Het is echter een feit dat dit per definitie voor de 
nodige gezinnen met de huidige constructie niet meer het geval zal zijn. Immers, een 
dergelijke collectief bedrag kan betekenen dat er te weinig budget over blijft voor bijvoorbeeld 
logeeropvang.’ 
 
Wij zijn het eens dat er een versimpeling nodig is, zoals bijvoorbeeld collectieve financiering 
voor diegenen waarbij dit ook passend is. Voor diegenen waarvoor dit geen oplossing is en 
waarbij het negatieve gevolgen kan hebben (veel extra stress, uitval en grote kans op 
achteruitgang), zal echter altijd maatwerk geboden moeten worden. Hierbij is het van belang 
dat ouder/kind altijd zelf de keuzevrijheid heeft voor financieringsvorm en zorgverlener en dus 
niet meegenomen wordt in het collectief. In dit geval wanneer men kiest voor hulp vanuit een 
pgb dan mag het budget van zorg/ondersteuning tijdens onderwijstijd niet een dusdanig beslag 
leggen op het totale budget. Dit om te voorkomen dat ouders niet meer in staat zijn de nodige 
zorg/ondersteuning te organiseren. Als er een vast bedrag wordt afgetrokken van het pgb 
budget, zoals bij de pilot in Maastricht, komt men in de knoop omdat er onvoldoende overblijft 
om de overige zorg/ondersteuning te organiseren. Of betaalde zorg daadwerkelijk is geleverd, 
is ook niet controleerbaar, omdat de regel ‘afspraak is realisatie’ wordt toegepast. 
 
Voor kinderen die niet altijd in staat zijn om naar school te kunnen gaan, bijvoorbeeld door 
ziekte of overbelasting, en daardoor op dat moment zorg/ondersteuning thuis nodig hebben 
moet worden gekeken naar hoe dit gefinancierd wordt. Het kan niet zo zijn dat ouders dit 
vanuit eigen middelen moeten betalen, terwijl er tijdens onderwijstijd wordt betaald voor 
zorg/ondersteuning die niet wordt geleverd. 
 
>>Wij vragen u er bij de minister op aan te dringen dat samenwerkingsverbanden en 
zorgkantoren, die nu al experimenteren met collectieve zorginkoop, hun pilot stopzetten 
totdat er vanuit de ministeries heldere kaders liggen voor uitvoering. 
  
Onderwijs op een alternatieve locatie 
Momenteel vallen te veel kinderen onnodig uit. Spoedige actie is dan ook vereist. In de 
kamerbrief van 30 oktober 2019 wordt gesteld dat kinderen op alternatieve locaties dan school 
niet altijd de juiste ondersteuning krijgen. Vaak gaat het om kinderen die al veel leed hebben 
meegemaakt op scholen en waarbij al eindeloos getrokken is aan het kind. Zij zijn gebaat bij 
maatwerk, afgestemd op hun behoeften, zodat zij tot ontwikkeling kunnen komen. Vaak wordt 
dit maatwerk mogelijk gemaakt door inzet van een pgb. Hierdoor kan worden gekeken naar 
wat een kind specifiek nodig heeft, gericht op de vraag in plaats van op het aanbod.  
Er is een groot grijs gebied tussen onderwijs en dagbesteding/zorglocaties. Deze kinderen zijn 
niet in staat onderwijs op school te volgen, maar er is wel degelijk sprake van 
ontwikkelingsruimte. Deze wordt vaak gestimuleerd in een veilige ruimte. Hierdoor zie je 
bijvoorbeeld dat kinderen op een sportclub met een leraar op locatie wel tot leren kunnen 
komen. Er zijn al veel goede voorbeelden, maar dit zou nog meer moeten worden 
gestimuleerd. Er is ruimte nodig om out of the box te werken, zodat initiatieven niet met 
onwerkbare eisen worden geconfronteerd. Zoals in onderstaand voorbeeld:  
 
‘We zijn blij dat wij als initiatief kinderen kunnen helpen aan hun ontwikkeling, wat op andere 
onderwijslocaties niet is gelukt. We lopen nu echter tegen een aantal obstakels aan. Zo wordt 
geëist dat wij een nevenvestiging worden. Dat houdt in dat onze locatie als schoollocatie wordt 
gezien, waardoor de inspectie bevoegd is toezicht te houden. Hierdoor val je direct onder het 
samenwerkingsverband, waardoor geen sprake meer is van onderwijs op een andere locatie. 
Wel moeten wij hierdoor aan alle voorwaarden voldoen van een school en wordt er onder 
andere gekeken of een leraar op een juiste manier instructies geeft. Doordat er geen 
samengevoegd onderwijs-zorgbudget is, wordt dit apart berekend. Vanuit het onderwijs wordt  
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er uitgegaan van een groepsprijs, terwijl onze kinderen bijna allemaal individuele 
onderwijsinhoudelijke ondersteuning krijgen. Bij een TLV laag kom je dan op 2 lesuren per 
week, bij TLV hoog kun je 5-7 uur per week een leerkracht inzetten voor het kind.’ Hoe kan je 
een schooldag op een juiste wijze invullen en aan de strenge vereiste voldoen als daar niet het 
benodigde budget tegenover staat? 
 
Zolang een individuele benadering nodig is, betaalt de gemeente hierdoor een onevenredig 
deel ten opzichte van het onderwijs. Liever zien wij een integraal “persoonsgebonden” 
ontwikkelbudget, waarbij het mogelijk wordt gemaakt een integraal team in te zetten. Hierbij is 
zorg voorliggend waaraan een onderwijscomponent wordt toegevoegd, afgestemd op de 
draaglast van het kind. Dit is de laatste jaren ook in de Tweede Kamer al meerdere malen als 
oplossing aangedragen, onder andere door D’66, CDA, PvdA en de SP. Nu is er sprake van 
teveel willekeur en is het kind afhankelijk van hoe een gemeente, samenwerkingsverband en 
inspectie ertegenaan kijkt. Er bestaan geen uniforme landelijke afspraken voor 
maatwerkvoorzieningen voor kinderen die in het onderwijs uitvallen. 
 
>>Wij vragen u er bij de minister op aan te dringen om kleinschalige initiatieven de 
ruimte te geven om daadwerkelijk maatwerk te kunnen leveren vanuit een integraal 
ontwikkelbudget, waarbij zorg voorliggend is en een onderwijscomponent wordt 
toegevoegd, afgestemd op de draaglast van het kind. 
 
Tot slot  
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog nadere vragen dan kunt u contact opnemen met  
 
Aline Molenaar of Jacqueline Gomes van Per Saldo. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Aline Molenaar 

  
Directeur Per Saldo 
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