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Middelen voor Residentiele Leerlingen
Sinds de invoering van Passend Onderwijs is het in Nederland zo geregeld dat leerlingen, die extra
ondersteuning nodig hebben voor het volgen van het onderwijs, bij zogenaamde
Samenwerkingsverbanden worden aangemeld voor extra bekostiging van die ondersteuning. Deze
Samenwerkingsverbanden beheren nu het geld van het ministerie van OCW en verdelen dit over alle
scholen en leerlingen in hun regio. Om dit zo eerlijk mogelijk te laten verlopen, richt elk
samenwerkingsverband daarvoor eigen processen en criteria in. Op grond van deze criteria wordt
besloten of de leerling, met extra geld en ondersteuning, binnen het reguliere onderwijs kan blijven,
of dat een plaatsing in het speciaal onderwijs nodig is.
Een groep van leerlingen komt via een andere route bij het speciaal onderwijs: leerlingen die
vanwege hun gezondheid in een ziekenhuis worden opgenomen voor behandeling of revalidatie.
Deze kinderen kunnen door het ziekenhuis rechtstreeks worden aangemeld bij een aangesloten
school voor speciaal onderwijs, zoals de Maartenschool. Deze leerlingen worden Residentiele
Leerlingen genoemd.
In 2014, bij de invoering van de wet Passend Onderwijs, heeft het ministerie van OCW alle
Samenwerkingsverbanden in Nederland gevraagd om de bekostiging van deze Residentiele
Leerlingen met maximaal 2 jaar te verlengen, volgens de voor deze kinderen eerder al afgegeven
indicaties. Veel Samenwerkingsverbanden hadden op dat moment nog geen criteria opgesteld of
procedures ingericht, en op het ministerie zelf zouden eventuele wijzigingen administratief niet
verwerkt kunnen worden. Hierdoor zouden juist deze kwetsbare leerlingen de dupe kunnen worden.
Ook het samenwerkingsverband Nijmegen e.o. (“Stromenland”) heeft toen de bestaande indicaties
en bekostiging van Residentiele Leerlingen op de Maartenschool met 2 jaren verlengd.
In 2016 heeft samenwerkingsverband Stromenland criteria beschreven die aangeven wanneer een
leerling met de meest intensieve vormen van ondersteuning voor het onderwijs, voor bekostiging in
aanmerking komt. De toepassing van die criteria op de groep van Residentiele Leerlingen van de
Maartenschool liet direct een enorm verschil zien met de oude bekostiging: samenwerkingsverband
Stromenland gaf veel minder geld voor deze leerlingen dan het ministerie deed. De reden was niet
dat samenwerkingsverband Stromenland vond dat deze leerlingen met minder ondersteuning
toekonden, en dus is er geen sprake dat de school de jaren daarvoor teveel geld had gekregen, maar
de reden was dat het samenwerkingsverband niet wilde betalen voor de zorg die voor deze
leerlingen nodig is om het onderwijs te kunnen volgen.
Omdat de school geen middelen kan aanvragen om deze zorg te kunnen blijven leveren, is met hulp
van de gemeente Nijmegen gezocht naar een oplossing. Deze oplossing lijkt gevonden in een groep
van samenwerkende zorgorganisaties die de zorg die de leerlingen nodig hebben wel kunnen
aanvragen en personeel kunnen leveren. Op deze manier kunnen de kinderen dan alsnog de zorg
krijgen en het onderwijs volgen waar ze net als alle andere kinderen recht op hebben.
Vooruitlopend op deze oplossing is de Maartenschool het nieuwe schooljaar gestart met hetzelfde
aantal leerlingen als het afgelopen jaar. Het bestuur van de Maartenschool heeft daartoe € 300.000
extra middelen ter beschikking gesteld. Mocht achteraf blijken dat de geleverde zorg voor de
leerlingen meer geld kostte dan er via de zorgorganisaties aan middelen beschikbaar gaat komen, is
dit voor risico en dus te betalen, door de Maartenschool. Hierbij hebben de gemeente Nijmegen en
samenwerkingsverband Stromenland aangegeven elk eenmalig voor € 100.000 van dat verschil
garant te staan.

