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1 Uw kind heeft hulp nodig?

Heeft uw kind op school aanvullende hulp nodig in de vorm van bijvoorbeeld 
persoonlijke verzorging of ondersteunende begeleiding? Als ouders kunt u dan 
AWBZ-zorg aanvragen. In deze brochure leest u hoe u dat aanpakt. 

Veel kinderen met een beperking doen het 
prima in het regulier of speciaal onderwijs, met 
of zonder Rugzakje. Er is echter ook een groep 
leerlingen voor wie dat niet opgaat. Deze groep 
heeft aanvullende voorzieningen nodig. Een 
voorbeeld hiervan is de AWBZ-zorg.

In deze brochure leest u hoe AWBZ-middelen in 
het onderwijs kunnen worden ingezet. Ook 
vindt u handige adressen en telefoonnummers 
van organisaties die u kunnen ondersteunen, 
zoals ouderverenigingen. Ouderverenigingen 
kunnen u informatie geven over de indicatie en 
aanvraag van AWBZ-middelen op school. 

Functie ondersteunende begeleiding in het voortgezet onderwijs
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Voordat u AWBZ-zorg aanvraagt, is het belangrijk om te weten of uw 
kind in aanmerking komt voor speciaal onderwijs of een Rugzakje in 
het regulier onderwijs. 

2 Het Rugzakje

Rugzakje: ook voor uw kind?
Speciaal onderwijs of een Rugzakje is er voor 
kinderen met een handicap of functiebeperking. 
Het gaat om kinderen die door hun ziekte of 
handicap beperkingen ondervinden in het volgen 
van onderwijs. Kinderen die het in het regulier 
onderwijs zonder extra begeleiding of de inzet 
van extra middelen niet redden. Het gaat om:

kinderen met een visuele beperking (voor 
deze kinderen is geen Rugzakje beschikbaar)
dove en slechthorende kinderen en kinderen 
met spraak/taalproblemen
kinderen met een lichamelijke beperking, 
verstandelijke beperking of een chronische 
ziekte 
kinderen met psychiatrische stoornissen of 
ernstige gedragsproblemen. 

Keuzevrijheid voor ouders
Het Rugzakje biedt u als ouders keuzevrijheid: 
wilt u uw kind naar een reguliere of naar een 
speciale school laten gaan? U heeft het recht 
om een reguliere school te vragen om uw kind 
te plaatsen. In principe moet iedere school open 
staan voor het bieden van onderwijs aan 
kinderen met een beperking. Er kunnen echter 
redenen zijn om uw kind niet toe te laten. De 
bewijslast daarvoor ligt bij de school. Dat wil 

-

-

-

-

zeggen dat de school moet aangeven waarom 
de leerling niet kan worden opgenomen.

Indicatie nodig
Een onafhankelijke Commissie voor Indicatie-
stelling (CvI) beoordeelt op basis van landelijk 
geldende indicatiecriteria of een leerling in 
aanmerking komt voor het speciaal onderwijs. 
Heeft uw kind een indicatie speciaal onderwijs, 
dan kunt u kiezen tussen een school voor 
speciaal onderwijs of een school voor regulier 
onderwijs met een Rugzakje.

Regionale expertisecentra
Scholen voor speciaal onderwijs werken steeds 
meer met elkaar samen. Dit doen zij in Regio-
nale Expertise Centra (REC’s). De REC’s zijn 
onderverdeeld in vier clusters:

Cluster 1 voor kinderen met visuele beperkin-
gen (cluster 1 valt buiten de wetgeving van 
het Rugzakje)
Cluster 2 voor kinderen met communicatieve 
beperkingen
Cluster 3 voor kinderen met verstandelijke 
en/of lichamelijke beperkingen
Cluster 4 voor kinderen met psychiatrische of 
gedragsstoornissen.

-

-

-

-
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3 Dit is AWBZ-zorg

Sommige kinderen met een beperking hebben 
op school aanvullende hulp nodig. AWBZ-zorg 
kan dan een uitkomst zijn. In dit hoofdstuk leest 
u wat dit inhoudt en wat de relatie is met speci-
aal onderwijs of het Rugzakje in het regulier 
onderwijs.

AWBZ-zorg
AWBZ staat voor Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten. De AWBZ is een volksverzekering. 
Dat betekent dat iedere Nederlander hier een 
beroep op kan doen wanneer hij of zij gecon-
fronteerd wordt met ziekte, handicap of ouder-
dom. De nieuwe, gemoderniseerde AWBZ is 
opgedeeld in zes functies: 

persoonlijke verzorging 
verpleging
ondersteunende begeleiding 
activerende begeleiding
behandeling 
verblijf.  

AWBZ-zorg op school: 3 functies
AWBZ-zorg op school kunt u aanvragen voor 
drie functies: persoonlijke verzorging, verple-
ging en ondersteunende begeleiding. Het onder-
wijs is zelf verantwoordelijk voor activerende 
begeleiding. De twee andere functies (behande-
ling en verblijf) zijn niet aan de orde in het 
onderwijs. 

-
-
-
-
-
-

Let op
Uiteraard kan een kind voor de niet-
schoolse uren wel een beroep doen op 
alle AWBZ-functies. Het gaat dan om de 
uren voor en na schooltijd, de vakanties 
en de weekenden. U kunt daarvoor dus 
een indicatie voor AWBZ-zorg aanvragen.

Wat is een voorliggende voorziening?
Het is van belang om te weten of uw kind een 
indicatie voor speciaal onderwijs (of een Rug-
zakje) heeft, in welk cluster en eventueel het 
soort onderwijs binnen een cluster. Dit is 
belangrijk omdat er dan sprake kan zijn van een 
‘voorliggende voorziening’. Dit is een voorzie-
ning die voorgaat op de AWBZ-zorg. Dat bete-
kent dat volgens de regeling een school geacht 

Functie ondersteunende begeleiding in het basisonderwijs
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wordt om een deel verzorging, verpleging of 
begeleiding te leveren aan de leerling voordat er 
aanspraak gedaan kan worden op de AWBZ. In 
veel gevallen zal de school hier niet aan kunnen 
voldoen.

Berekening uren
Hoe werkt dat in de praktijk? Bij iedere functie 
vindt u in de tabel de uren ‘voorliggende voor-
ziening’. Dat zijn de uren die een school maxi-
maal aan verzorging, verpleging en met name 
ondersteunende begeleiding hoeft te geven. In 
de praktijk blijkt dat er meestal meer zorg nodig 
is. Dan is er dus een aanvullende indicatie vanuit 
de AWBZ mogelijk. Dat wordt zo berekend: van 
de tijd die wordt geïndiceerd vanuit de AWBZ, 
wordt de tijd ‘voorliggende voorziening’ afge-
trokken. Deze situatie is voor het speciaal 
onderwijs en het regulier onderwijs (met Rug-
zakje) gelijk. Dus ook als er feitelijk geen 
verzorging vanuit het Rugzakje gegeven kan 
worden, geldt toch die aftrek. Als we het in het 
vervolg hebben over Rugzakje, dan wordt dus 
ook speciaal onderwijs bedoeld en andersom. 

Hoofdstuk 3 Dit is AWBZ-zorg

Functie 1: persoonlijke verzorging
Persoonlijke verzorging is gericht op het onder-
steunen bij of overnemen van lichaamsgebon-
den zorg. Het gaat om het stimuleren, aanleren 
en opheffen of compenseren van een tekort aan 
zelfredzaamheid op het gebied van algemene 
dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Persoon-
lijke verzorging kan zowel thuis, in een instel-
ling als elders worden aangeboden.

Concreet gaat het op school over het algemeen 
hierom: 
1.  Persoonlijke verzorging, begeleiding en 

hygiëne van de individuele cliënt:
Aan- en uitkleden bij bijvoorbeeld gym of 
zwemmen.
Toiletgang, bijvoorbeeld urinaal aanleggen, 
incontinentiemateriaal verwisselen, hulp bij 
het op het toilet zetten.
Handen wassen of douchen na het sporten.
Eten en drinken: hulp bij het eten en 
drinken.

2.  Hulp bij beweging en/of houding.

3.  Algemene persoonlijke zorg, bijvoorbeeld 
verzorging van de haren, sieraden omdoen, 
mond- en gebitsverzorging, het aanbrengen 
en uitdoen van prothesen, bril opzetten en 
poetsen, supervisie of toezicht bij zelfzorgac-
tiviteiten en het aanreiken van spullen zoals 
bril of hoortoestel.

4. Hulp bij niet-complex medicijngebruik.

•

•

•
•

Let op
Leerlingen in Cluster 1 hebben geen 
Rugzakje. Zij komen wel in aanmerking 
voor AWBZ-zorg. Het speciaal onderwijs 
of de extra begeleiding op de reguliere 
school gelden dan als voorliggende 
voorziening
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Hoofdstuk 3 Dit is AWBZ-zorg

In een aantal situaties is het Rugzakje een 
voorliggende voorziening voor persoon-
lijke verzorging:
Bij een indicatie Cluster 2 LG:
  241 minuten per week in SO
  176 minuten per week in VSO
Bij een indicatie Cluster 3 LZ:
  98 minuten per week in SO
Bij een indicatie Cluster 3 ZMLK:
  50 minuten per week in SO
  30 minuten per week in VSO
Bij een indicatie Cluster 3 ZMLK/MG:
  185 minuten per week in SO
  189 minuten per week in VSO

SO =  Speciaal Onderwijs of Rugzak in  
 regulier basisonderwijs
VSO = Voortgezet Speciaal Onderwijs of  
 Rugzak in voortgezet onderwijs

Functie 2: verpleging
Verpleging gaat over het uitvoeren van ver-
pleegkundige handelingen die zijn gericht op 
herstel van de gezondheid of het voorkomen 
dat een ziekte of aandoening erger wordt. Ook 
is verpleging gericht op verlichting van lijden en 
ongemak en op het observeren, herkennen, 
analyseren en controleren van gezondheidspro-
blemen. Voorlichting, advies, instructie en 
begeleiding horen hierbij.

Concreet gaat het op school over het algemeen 
hierom:
1.  Algemene, verpleegkundige handelingen: zo-

als verpleegtechnisch handelen, wond- en/of 
stomaverzorging, ondersteuning bij uitschei-
ding (katheter e.d.), medicijnen klaarzetten 
en toedienen.

2.  Gespecialiseerde handelingen: sondevoeding 
bij kinderen, uitzuigen trachea, beademing, 
specifieke voorlichting en instructie.

3. Voorlichting, informatie, advies, instructie: 
bijvoorbeeld als in chronische situaties de 
verpleegkundige in een beperkt aantal 
contacten uitlegt en adviseert hoe gezond-
heidsproblemen in de schoolsituatie in 
praktische zin kunnen worden aangepakt. 

Functie verzorging in het voortgezet onderwijs
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Functie 3: ondersteunende begeleiding
Bij ondersteunende begeleiding gaat het om 
begeleiding bij activiteiten in verband met een 
verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke 
handicap of een psychosociaal probleem. De 
begeleiding is gericht op het bevorderen of op 
het behoud van de zelfredzaamheid en het 
bevorderen van de integratie in de samenle-
ving.

Concreet gaat het op school bij ondersteunende 
begeleiding om activiteiten die ondersteunen bij 
de dagindeling en de participatie op school. 
Bijvoorbeeld het structureren van de dag, het 
geven van praktische hulp, het bieden van 
ondersteuning bij het voeren van de regie over 
het leven. 

Hoofdstuk 3 Dit is AWBZ-zorg

Begeleiding:
Bij wegloopgedrag.
Bij niet, zonder begeleiding, kunnen deelne-
men aan sport, spel, praktijklessen, pauze, 
leswisselingen e.d. op school.
Bij een zeer beperkte concentratie.
Bij allerlei andere situaties waarin een leerling 
afhankelijk is van begeleiding om optimaal 
van onderwijs te kunnen profiteren.

Afhankelijk van de situatie kan de zorg zowel 
individueel als in groepsverband worden aange-
boden.

•
•

•
•

In een aantal situaties is het Rugzakje een 
voorliggende voorziening voor verpleging:
Bij een indicatie Cluster 3 LG:
  30 minuten per week in SO
  30 minuten per week in VSO
Bij een indicatie Cluster 3 LZ:
  80 minuten per week in SO
  30 minuten per week in VSO
Bij een indicatie Cluster 3 ZMLK/MG:
  30 minuten per week in SO
  30 minuten per week in VSO

In een aantal situaties is het Rugzakje een 
voorliggende voorziening voor ondersteu-
nende begeleiding:
Bij een indicatie Cluster 1:
  218 minuten per week in SO
Bij een indicatie Cluster 2 Doof:
  332 minuten per week in SO
Bij een indicatie Cluster 2 Slechthorend:
  218 minuten per week in SO
Bij een indicatie Cluster 2 ESM:
  218 minuten per week in SO
Bij een indicatie Cluster 3 ZMLK:
  55 minuten per week in SO
  30 minuten per week in VSO
Bij een indicatie Cluster 3 ZMLK/MG:
  185 minuten per week in SO
  189 minuten per week in VSO
Bij een indicatie Cluster 4:
  160 minuten per week in SO
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Uw kind heeft een indicatie speciaal onderwijs of een Rugzakje. 
U wilt voor AWBZ-zorg in aanmerking komen. Hoe pakt u dat 
aan? In dit hoofdstuk vindt u een stappenplan. 

4 Indicatie aanvragen

CIZ of Jeugdzorg?

Bureau Jeugdzorg indiceert voor jongeren 
tót 18 jaar waarbij er sprake is van psychia-
trische problematiek en waarbij de jongere 
verstandelijk op normaal (of hoog)begaafd 
niveau functioneert (IQ >85).
Het CIZ (Centrum Indicatie Zorg) indiceert 
voor alle jongeren met een IQ lager dan 85 
en voor jongeren met een lichamelijke of 
zintuiglijke handicap. Daarnaast indiceert 
het CIZ voor personen van 18 jaar en ouder. 

Stap 2: Het indicatieonderzoek 
Welke zorgbehoefte heeft uw kind per functie 
nodig? Het CIZ of Jeugdzorg start een indicatie-
onderzoek om te inventariseren wat de totale 
zorgbehoefte van uw kind is per functie. De 
indicatiesteller zal in deze fase kijken naar de 
context waarin uw kind zich bevindt en zal de 
doelmatigheid toetsen. Zo zal men geen AWBZ-
indicatie afgeven in situaties waarin men 
constateert dat zorg al op een andere wijze dan 
via de AWBZ beschikbaar is. Denk bijvoorbeeld 
aan gebruikelijke zorg die ouders aan een kind 
moeten geven. 

Stap 3: Zijn er voorliggende voorzieningen?
De indicatiesteller van het CIZ of Jeugdzorg 
kijkt of er zogenaamde voorliggende voorzienin-
gen zijn. Voorliggende voorzieningen zijn alle 
voorzieningen die voorgaan op de AWBZ-zorg. 
Een voorbeeld hiervan is de hulp die beschik-
baar is vanuit een indicatie speciaal onderwijs. 
De indicatiesteller kan dus aan u als ouders 
vragen of het kind een indicatie heeft voor 
speciaal onderwijs. Als dat niet het geval is, kan 
de indicatiesteller u vragen eerst een indicatie 
speciaal onderwijs aan te vragen. Als uw kind 
niet aan de criteria voldoet, is er dus geen 
sprake van voorliggendheid. 

Stap 1: Ouders dienen verzoek in bij CIZ of  
 Jeugdzorg
Kan uw kind alleen aan het onderwijs deelne-
men met aanvullende AWBZ-middelen? Dan 
heeft u naast een indicatie voor speciaal onder-
wijs ook een indicatie voor AWBZ-zorg nodig. 
Voor het verkrijgen van deze indicatie dient u een 
indicatieverzoek in bij het CIZ of Jeugdzorg in uw 
regio. In veel gevallen zal niet alleen AWBZ-zorg 
nodig zijn op school, maar bijvoorbeeld ook 
thuis. Vraagt u een indicatie AWBZ-zorg, doe dit 
dan in één keer voor alle situaties waarbij u zorg 
en ondersteuning voor uw kind nodig heeft.
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Stap 4: Indicatie voor welk onderwijs?
Vervolgens is het van belang te weten voor 
welke vorm van onderwijs (cluster en type 
onderwijs binnen het cluster) het kind een 
indicatie heeft. De indicatiestellers van het CIZ 
of Jeugdzorg zullen hiernaar vragen. Ze kunnen 
u vragen om de indicatie te laten zien. Het is 
belangrijk dat u goed weet voor welk schooltype 
een indicatie is afgegeven omdat dit van invloed 
is op de AWBZ-indicatie.  

Stap 5: Berekening van de zorg
De indicatiesteller hanteert een tabel waarin 
beschreven staat op welke wijze de zorg die 
beschikbaar is binnen het onderwijs in minde-
ring zal worden gebracht op de totale zorgbe-
hoefte. U vindt de tabellen in deze brochure.

Bijvoorbeeld: van een leerling met een Cluster 
3 ZMLK indicatie zal van het totaal aantal uren 
persoonlijke verzorging vijftig minuten per week 
afgetrokken worden. Als diezelfde leerling naar 
het VSO ZMLK gaat, dan is de aftrek nog maar 
dertig minuten per week. 
Voor een leerling met een indicatie voor Cluster 
3 ZMLK/LG is er voor persoonlijke verzorging in 
de SO leeftijd een aftrek van 185 minuten en in 
de VSO leeftijd 189 minuten per week.

Stap 6: Zorgtoewijzing door het zorgkantoor
Nadat de indicatie door het CIZ of Jeugdzorg is 
afgegeven, vindt de zorgtoewijzing plaats door 
het zorgkantoor. Ouders van kinderen met een 
beperking kunnen kiezen tussen ‘zorg in natura’ 

of een persoonsgebonden budget (PGB). Voor 
de functies persoonlijke verzorging, verpleging, 
ondersteunende begeleiding, activerende 
begeleiding en tijdelijk verblijf kunnen ouders 
voor elke functie afzonderlijk een keuze maken 
voor óf PGB óf zorg in natura. Voor zorg in 
natura kunt u terecht bij een organisatie die 
zorg levert in uw gemeente. Voor een PGB kunt 
u zelf een zorgverlener inhuren. Meer informatie 
hierover kunt u krijgen bij de budgethouders-
vereniging Per Saldo. 

Hoofdstuk 4 Indicatie aanvragen

Tips
Vraag de indicatie op tijd aan
De indicatiesteller moet binnen acht weken 
na de aanvraag (en bij het Rugzakje nadat 
er een compleet dossier ligt) een besluit ne-
men. Vraag daarom twee tot drie maanden 
van tevoren de indicatie aan. 

Let op wanneer de indicatie afloopt
U dient zelf in de gaten te houden wanneer 
uw AWBZ-indicatie afloopt. Ook dient u een 
nieuwe indicatie zelf tijdig aan te vragen. 

Niet eens met de indicatie?
Maak dan gebruik van uw recht om bezwaar 
te maken. Hulp daarbij kunt u bijvoorbeeld 
krijgen van het juridisch steunpunt van de 
CG-Raad. Ervaring leert dat er goede kans 
is dat er aan uw bezwaar (gedeeltelijk) 
tegemoet gekomen wordt.
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Marco
Marco is een jongetje van 5 jaar. Hij heeft het 
syndroom van Down. De ouders van Marco 
kiezen ervoor dat hij gewoon met andere 
kinderen naar de school in de buurt gaat. Zij 
hebben een indicatie aangevraagd voor een 
‘Rugzakje’ bij de Commissie van Indicatie 
stelling. Na een IQ-test blijkt dat Marco een IQ 
heeft van 55. Hij ontvangt een indicatie voor 
Cluster 3, schooltype ZMLK.

In het gesprek op de basisschool blijkt dat 
Marco op school aanvullende zorg nodig zal 
hebben. Hij is nog niet helemaal zindelijk en hij 
heeft hulp nodig bij het eten en drinken. Ook 
vraagt Marco veel begeleiding bij het spelen 
met andere kinderen op het schoolplein. De 
ervaring is ook dat hij snel afgeleid is en soms 
zomaar de klas uitloopt. Het is noodzakelijk dat 
hier extra aandacht aan wordt geschonken.

De ouders van Marco besluiten een AWBZ-
indicatie aan te vragen en wenden zich tot het 
CIZ. Naast de hulp onder schooltijd inventarise-
ren ze ook welke hulp Marco thuis nodig heeft. 
Binnen de functie ondersteunende begeleiding 
ziet de indicatiesteller een groot deel van de 
zorg thuis als ‘gebruikelijke zorg’. Op school is 
die gebruikelijke zorg er niet. Daarom krijgt 
Marco een indicatie van 4 – 6,9 uur per week in 
die functie. Daarvan zijn dan al de 55 minuten 
ondersteunende begeleiding per week afgetrok-
ken die binnen zijn Rugzakindicatie zitten. 

5 Drie voorbeelden

Linda
Linda is 10 jaar en zit in een rolstoel. Zij heeft 
een indicatie voor het speciaal onderwijs (SO/
LG, Cluster 3) en bezoekt een reguliere school 
met een Rugzak. Linda heeft een AWBZ-
indicatie voor persoonlijke verzorging (12 uur 
per week) en voor verpleging (3 uur per week). 
Omdat zij ook een indicatie voor speciaal 
onderwijs heeft, vindt er een korting op de uren 
AWBZ-zorg plaats. Het gaat om 241 minuten 
persoonlijke verzorging en 30 minuten verple-
ging. Blijven over: 8 uur persoonlijke verzorging 
en 2,5 uur verpleging. De ouders van Linda 
hebben gekozen voor een persoonsgebonden 
budget (PGB). Dat PGB kan vervolgens worden 
ingezet voor zorg, verpleging en begeleiding op 
school. 

Joost
Joost is 13 jaar. Hij heeft een verstandelijke 
handicap en is autistisch. Hij heeft een indicatie 
voor het voortgezet speciaal onderwijs (VSO, 
ZMLK, cluster 3). Hij heeft een AWBZ-indicatie 
voor onder andere ondersteunende begeleiding, 
voor 9 uur per week. Op die AWBZ-indicatie 
worden 30 minuten afgetrokken die door het 
speciaal onderwijs moeten worden geleverd. 
Blijven over: 8,5 uur ondersteunende begelei-
ding per week vanuit de AWBZ. Daarnaast heeft 
Joost ook een AWBZ-indicatie voor tijdelijk 
verblijf, ondersteunende begeleiding in dagde-
len en persoonlijke verzorging. Als de ouders 
van Joost kiezen voor een PGB kunnen zij dit 
budget overal inzetten, ook op school.
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Toelichting
De bovenstaande berekeningen zijn vereenvou-
digd. De aftrek van de minuten wordt berekend 
over 40 weken per jaar (de schoolweken) en 
niet over 52 weken en wordt dus in de praktijk 
weer met 12/52 verminderd. Verder hoeft de 
minutenaftrek niet per se te leiden tot een lager 
persoonsgebonden budget. De AWBZ-indicatie 
wordt namelijk omgerekend van minuten naar 
zorgklassen. Die hebben een bepaalde band-
breedte. Het zou kunnen dat de verminderde 
indicatie toch gewoon in dezelfde bandbreedte 
valt en dus een zelfde bedrag aan persoonsge-
bonden budget oplevert. Bijvoorbeeld bij Joost: 
ondersteunende begeleiding 9 uur per week is 
klasse 4. Maar na aftrek van de 30 minuten 
blijft hij binnen klasse 4, die namelijk loopt van 
7 – 9,9 uur per week. Deze aftrek heeft in dit 
voorbeeld dus geen gevolg voor de hoogte van 
het PGB. 

Hoofdstuk 5 Drie voorbeelden

Let op
Als een leerling geen indicatie krijgt, 
omdat hij of zij niet voldoet aan de 
criteria voor speciaal onderwijs, kan deze 
leerling wel in aanmerking komen voor 
AWBZ-zorg. Dan is er dus geen Rugzakje 
als voorliggende voorziening en vindt er 
geen aftrek plaats.

Functie ondersteunende begeleiding in het 
basisonderwijs
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Heeft mijn kind recht op AWBZ-zorg als ik geen indicatie voor het speciaal onderwijs heb?
Ja, ook als u niet over een indicatie voor het speciaal onderwijs beschikt (en dus geen gebruik maakt 
van een school voor speciaal onderwijs of van regulier onderwijs in combinatie met een Rugzak), kunt 
u een beroep doen op AWBZ-zorg. Het gaat ook nu uitsluitend om de functies ondersteunende bege-
leiding, verpleging en persoonlijke verzorging. Het regulier onderwijs wordt in deze situatie niet 
beschouwd als een voorliggende voorziening. Dat betekent dat er geen aftrek plaats zal vinden. Dit zal 
in de praktijk niet veel voorkomen. Een grondslag voor AWBZ-zorg geeft bijna altijd ook voldoende 
basis voor een indicatie voor het speciaal onderwijs.

6 Vragen

Heeft u een vraag over AWBZ/PGB op school?
Mail of bel naar Ouders en Rugzak. Kijk voor informatie op deze website.

Wel aangevraagd, niet gekregen?
Heeft u wel een indicatie speciaal onderwijs aangevraagd maar niet gekregen? In dat geval 
beschikt u over een zogenaamde ‘negatieve indicatie speciaal onderwijs’. De indicatiesteller van 
het CIZ of Jeugdzorg kan u vragen om deze negatieve indicatie te overleggen.

Nog niet aangevraagd?
Als u niet over een indicatie speciaal onderwijs beschikt, kan het ook zijn dat u deze om wat 
voor reden dan ook (nog) niet heeft aangevraagd. In dat geval kan het CIZ of Jeugdzorg u eerst 
verwijzen naar het CvI om te weten of u in aanmerking komt voor een indicatie speciaal onder-
wijs. In afwachting van die beslissing zal men geen indicatie voor AWBZ-zorg in de schoolsituatie 
afgeven. Ook dit zal niet veel voorkomen.

Heeft deze regelgeving gevolgen voor de bestedingsvrijheid van het PGB? 
Nee, de regelgeving heeft geen gevolgen voor de bestedingsvrijheid van het persoonsgebonden 
budget (PGB). Net zoals de afgelopen jaren blijft het PGB bestemd voor het inkopen van zorg. Welke 
zorg wordt ingekocht, is niet van belang. Dat wil zeggen: zolang het wordt besteed aan de functies die 
men met een PGB mag inkopen. Concreet betekent dit dat met een budget verkregen op basis van 
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een indicatie voor de functie ondersteunende begeleiding ook activerende begeleiding kan worden 
ingekocht. En ook dat die functie ingekocht mag worden onder schooltijd. Dus ondanks het feit dat er 
voor de functie activerende begeleiding geen indicatie onder schooltijd afgegeven kan worden.

Kan ik ook AWBZ-zorg aanvragen in het MBO of hoger onderwijs?
Helaas kan dat niet. Deze regelgeving geldt alleen voor het basis- en voortgezet onderwijs. Dit bete-
kent dat de onderwijsinstelling zelf de zorg zou moeten leveren. Onlangs heeft de Commissie Gelijke 
Behandeling een aantal uitspraken gedaan waarin wordt gesteld dat AWBZ-zorg niet als doeltreffende 
aanpassing gezien moet worden, zoals bedoeld in de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap 
of chronische ziekte. Sinds 1 januari 2006 is het ook mogelijk een Rugzak aan te vragen in het MBO. 
Het is nog niet duidelijk of dit ook gaat betekenen dat er in de toekomst AWBZ-zorg mogelijk wordt in 
het MBO. Vanwege de bestedingsvrijheid is het wel mogelijk AWBZ-zorg aan te vragen buiten school-
tijden en deze met een PGB in te zetten onder schooltijd.  

Hoofdstuk 6 Vragen

Functie ondersteunende begeleiding in het basisonderwijs
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Voor meer informatie of ondersteuning kunt u
zich wenden tot de volgende organisaties.

Per Saldo, vereniging van mensen met een 
PGB 
T 0900 7424857 (Euro 0,20 p/m) 
www.pgb.nl 
 
Onderdeel van Per Saldo: 
Naar Keuze, netwerk voor verstandelijk 
gehandicapten met een PGB 
www.naarkeuze.nl  
 
Voor meer informatie over PGB:  
www.pgb-vg.nl 

Het Persoonlijk ZorgNetwerk, zorgverleners 
zoeken, administratie en hulp bij 
(her)indicatie. 
www.pznnet.nl  

Ouders en Rugzak 
T 030 2970869 
www.oudersenrugzak.nl 

Meld- en Adviespunt Indicatiestelling LGF 
T 030 2916636 
www.meldpuntlgf.nl 

Philadelphia, protestants-christelijke vereni-
ging voor mensen met een verstandelijke 
handicap, hun ouders, familie en vrienden 
T 030 2363738 
www.verenigingphiladelphia.nl 

•

•

•

•

•

VOGG, Algemene vereniging van ouders en 
verwanten van mensen met een verstande-
lijke handicap 
T 030 2363744 
www.vogg.nl 

Dit Koningskind, vereniging van gereformeer-
de mensen met een handicap, hun ouders en 
vrienden 
T 030 2363788 
www.ditkoningskind.nl 

Helpende Handen, vereniging gehandicapten-
zorg van de gereformeerde gemeenten 
T 0348 489970 
www.helpendehanden.nl 
 
WOI, vereniging werkverband van ouder- en 
familieverenigingen in instellingen voor 
mensen met een verstandelijke handicap 
T 030 2363722 
www.woi.nl 

Vereniging voor een geïntegreerde opvoeding 
van kinderen met het syndroom van Down 
(VIM) 
www.vim-online.nl 
vimmail@vim.online.nl 

Stichting Down Syndroom 
T 0522  281337 
www.downsyndroom.nl 

•

•

•

•

•

•

7 Meer informatie
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Chronisch zieken en Gehandicapten Raad 
Nederland (CG-Raad) 
T 030 2916600 
www.cg-raad.nl 

Cerebraal 
T 030-2964469 
www.cerebraal.nl 

FODOK, Nederlandse federatie van ouders van 
dove kinderen 
T 030-2900360 
www.fodok.nl 

FOSS, Nederlandse federatie van ouders van 
slechthorende kinderen en van kinderen met 
spraak-taalmoeilijkheden  
T 030-2340663 
www.nvvs.foss.nl 

FOVIG, Federatie van ouders van visueel 
gehandicapten  
www.fovig.nl 

BOSK, Vereniging van motorisch gehandicap-
ten en hun ouders  
T 030-2459090 
www.bosk.nl  

NVA, Nederlandse vereniging voor autisme  
T 030-2299800 
www.autisme-nva.nl  

•

•

•

•

•

•

•

VSN, Vereniging spierziekten Nederland  
T 035 - 5480480  
www.vsn.nl 

handicap + studie 
T 030 2753300 
www.onderwijsenhandicap.nl 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schappen 
T 070 4123456 
www.minocw.nl 

Landelijke commissie toezicht indicatiestelling 
speciaal onderwijs (LCTI) 
T 070 3122860 
www.lcti.nl 

Adviescommissie toelating en begeleiding 
(ACTB) 
T 070 3122880 
www.onderwijsconsulenten.nl 

Bezwaar advies commissie (BAC) 
T 030 2769911 
www.wecraad.nl

•

•

•

•

•

•

Hoofdstuk 7 Meer informatie
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In deze tabel staat per type onderwijs aangegeven hoeveel minuten zorg per week de school per 
functie kan bieden. Deze minuten gelden als voorliggende voorziening.

Bijlage AWBZ-tabel

AWBZ
Onderwijssoort

PV VP OB BH AB HV Verblijf

Visueel gehandicapt, 
cluster 1

SO Geen Geen 218 Geen, 
kan 
geen
PGB 
voor 
wor-
den 
inge-
zet, 
alleen 
zorg 
in 
natura 
moge-
lijk

Volle-
dig
voor
reke-
ning
van 
onder-
wijs

Niet 
van 
toepas
sing 
tijdens 
school- 
uren

Niet 
van 
toepas-
sing 
tijdens 
school- 
uren

VSO Geen Geen Geen 
Doof
Cluster ll

SO Geen Geen 332
VSO Geen Geen Geen 

Slechthorend
Cluster ll

SO Geen Geen 218
VSO Geen Geen Geen 

ESM
Cluster ll

SO Geen Geen 218
VSO Geen Geen Geen 

Doof/ZMLK
Cluster ll

SO Geen Geen Geen 
VSO Geen Geen Geen 

Slechthorend/
ZMLK,Cluster ll 

SO Geen Geen Geen 
VSO Geen Geen Geen 

LG
Cluster lll

SO 241 30 Geen 
VSO 176 30 Geen 

LZ
Cluster lll

SO 98 80 Geen 
VSO Geen 30 Geen 

ZMLK
Cluster lll

SO 50 Geen 55
VSO 30 Geen 30

LG/ZMLK
Cluster lll

SO 185 30 185
VSO 189 30 189

Cluster lV SO Geen Geen 160
VSO Geen Geen Geen 

(S)BAO zonder Rugzak Geen Geen Geen 
VO zonder Rugzak Geen Geen Geen 
(S)BAO met Rugzak Afhankelijk van het geïndiceerde schooltype en naar rato van de 

minuten in de tabelVO met Rugzak
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Bijlage AWBZ-tabel

Toelichting bij de AWBZ-tabel
GEEN betekent geen aftrek na indicatie, omdat 
de school deze zorg niet kan bieden. Bij een 
visueel gehandicapt kind dat wordt geïndiceerd, 
vindt dus geen aftrek plaats als er sprake is van 
persoonlijke verzorging, maar 218 minuten als 
er sprake is van ondersteunende begeleiding. 
Die 218 minuten zou de school volgens de 
regeling moeten bieden, ongeacht of het kind in 
het speciaal onderwijs of het regulier onderwijs 
(met Rugzak) zit en ongeacht of de school de 
zorg daadwerkelijk kán bieden. Als een LG-
leerling zonder Rugzak in het regulier onderwijs 
zit, maar wel persoonlijke verzorging nodig 
heeft, vindt er geen aftrek plaats.

AB:  activerende begeleiding
AWBZ:  Algemene Wet Bijzondere Ziekte  
 kosten
BAO:  basisonderwijs
BH:  behandeling
CIZ:  Centrum Indicatie Zorg
CvI:  Commissie voor Indicatiestelling
ESM:  ernstig spraaktaalmoeilijkheden
HV:  huishoudelijke verzorging
LG:  lichamelijk gehandicapt
LZ:  langdurig ziek
OB:  ondersteunende begeleiding
PGB:  persoonsgebonden budget
PV:  persoonlijke verzorging
SO:  speciaal onderwijs
VP:  verpleging
VSO:  voortgezet speciaal onderwijs
ZMLK:  zeer moeilijk lerend kind
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