Belangrijke zaken om te regelen voor uw kind

Beste ouders en verzorgers,
Wij attenderen u via deze brief op een aantal zaken die van belang zijn om op korte
termijn te regelen wanneer uw zoon of dochter 17 jaar wordt:
1.
2.
3.
4.

Beoordeling arbeidsvermogen, Indicatie banenafspraak en Wajong
Tegemoetkoming scholieren 18+, bankrekening, ziektekostenverzekering
Bewindvoering, mentorschap, ondercuratelestelling
Indicatie dagbesteding, overgang van stage naar dagbesteding

Niet alles zal voor uw zoon/dochter van toepassing zijn. Meer hierover leest u in de
toelichting per onderwerp.

1.1. 1. Beoordeling arbeidsvermogen en Wajong
Een half jaar voor uw zoon/dochter 18 jaar wordt, kunt u samen met hem/haar een
Beoordeling arbeidsvermogen aanvragen bij het UWV. Bij deze beoordeling
onderzoekt het UWV in hoeverre iemand arbeidsvermogen heeft en welke
ondersteuning er nodig is bij werk en inkomen. Is er sprake van arbeidsvermogen,
dan kan een vso-leerling automatisch toegelaten worden tot het doelgroepenregister.
U moet dit alleen nog wel zelf aanvragen bij het UWV.
Is er meer dan gemiddelde ondersteuning nodig op de werkplek en staat uw
zoon/dochter in het doelgroepenregister, dan kunt u bij de gemeente een aanvraag
doen voor Beschutte arbeid.
Als uit de beoordeling blijkt dat iemand geen arbeidsvermogen heeft, dan bekijkt het
UWV of een Wajong-uitkering toegekend moet worden. Dit alles gebeurt in één
beoordeling. Als het UWV beslist dat uw zoon of dochter Wajong kan krijgen, dan valt
hij of zij onder de regels van Wajong 2015. Je krijgt Wajong 2015 als je niet kunt
werken. Dit wordt ‘volledig en duurzaam geen arbeidsvermogen’ genoemd.
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De Beoordeling arbeidsvermogen vraagt u aan via www.uwv.nl/arbeidsvermogen.
Een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige van het UWV beoordelen de
aanvraag. Als school krijgen wij een adviserende rol bij die beoordeling. Het is
daarom raadzaam om de groepsleraar/mentor te betrekken in de aanvraag. Het is
niet verplicht.

1.2. 2. Tegemoetkoming scholieren 18+, bankrekening,
ziektekostenverzekering
Als een jongere 18 jaar wordt, vervalt de kinderbijslag voor ouders. Jongeren kunnen
daarom voordat ze 18 worden de tegemoetkoming scholieren aanvragen. Dit kan
via de website van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).
De jongere heeft voor de aanvraag een DigiD met sms-controle nodig, die kan hier
aangevraagd worden (ook via DUO).
De tegemoetkoming scholieren geldt voor leerlingen die voltijd zijn ingeschreven op
het VSO en tussen de 18 en 20 jaar zijn. Uw zoon of dochter krijgt in elk geval een
basistoelage. Afhankelijk van het inkomen van ouders kan de jongere een
aanvullende toelage krijgen.
Als je als 18-jarige de tegemoetkoming scholieren krijgt, heb je een eigen inkomen.
Dit betekent dat uw zoon of dochter een bankrekening op de eigen naam moet
hebben.
Ook moet uw zoon of dochter tegen ziektekosten verzekerd zijn. Hij of zij valt dan
niet meer onder de ziektekostenverzekering van de ouders. Uw zoon of dochter komt
mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming ziektekosten van de overheid. Daar
leest u hier meer over.

1.3. 3. Bewindvoering, mentorschap of onder curatele
stellen
Voor de wet is uw zoon of dochter met 18 jaar volwassen en verantwoordelijk voor
zijn of haar daden. Ouders en verzorgers hebben dan formeel geen zeggenschap
meer over financiële en andere zaken. Denkt u daarbij aan het doen van aankopen,
het laten uitvoeren van onderzoeken, het bezoeken van artsen en ziekenhuisopname.
Dit betreft ook de inrichting van het leven van uw zoon of dochter. Uw toestemming is
niet meer nodig.
Bent u van mening dat uw zoon of dochter (deels) wilsonbekwaam is en daarom
ondersteuning nodig blijft hebben, dan heeft hij/zij een wettelijke vertegenwoordiger
nodig. Er zijn dan zijn er verschillende mogelijkheden:
• Bewindvoering: u beschermt de financiële belangen van uw zoon of dochter.

•
•

Mentorschap: u beschermt de persoonlijke belangen van uw zoon of dochter en
treedt op als vertegenwoordiger. U beslist formeel over verzorging, verpleging,
behandeling, en begeleiding van uw zoon of dochter.
Ondercuratelestelling: u beschermt alle belangen van uw zoon of dochter en
neemt dus alle bevoegdheden over. Onder curatele stellen gebeurt bijna niet
meer, er is altijd wel een zaak waar iemand wel wilsbekwaam voor is. Een
combinatie van bewindvoering en mentorschap komt wel voor.

Via de drie hier bovenstaande linken kunt u de formulieren downloaden om de
aanvraag te starten. De aanvraag loopt via de rechtbank en de procedure duurt twee
of drie maanden.
Meer informatie over deze regelingen kunt u bij MEE aanvragen of bij uw
maatschappelijk werker. Er zijn ook stichtingen voor bewindvoering en mentorschap,
voor als u niet zelf bewindvoerder of mentor kunt of wilt zijn (o.a. Familievereniging
Bartiméus mentoraat en bewind).
Krijgt uw zoon of dochter een wettelijk vertegenwoordiger? Wij horen graag zo snel
mogelijk wie dit is.

1.4. 4. Indicatie dagbesteding, overgang van stage naar
dagbesteding
Indien uw zoon of dochter uitstroomt naar dagbesteding dan is er een indicatie nodig.
Mogelijk bent u al in het bezit van een indicatie. Het is van belang dat u deze indicatie
laat beoordelen door de toekomstige zorgaanbieder waar de dagbesteding wordt
afgenomen of de indicatie toereikend is. De stagecoördinator kunt u benaderen als
contactpersoon hiervoor.
Indien u niet beschikt over een indicatie, dan moet deze worden aangevraagd. Deze
aanvraag kan bij verschillende instanties worden ingediend, afhankelijk van uw
situatie. Voor advies en informatie kunt u contact opnemen met een maatschappelijk
werker van Bartiméus. Indien er geen maatschappelijk werker bij u bekend is, dan
kunt u contact opnemen met de stagecoördinator, die u vervolgens met een
maatschappelijk werker van Bartiméus in contact brengt.
Voor het aanvragen van een indicatie bent u als ouders verantwoordelijk. Bartiméus
kan de aanvraag ondersteunen door middel van informatieverstrekking (rapportage),
indien u en uw zoon of dochter hiermee akkoord zijn gegaan.
Zie voor meer informatie: www.ciz.nl of de website van de WMO van uw gemeente.

1.5. Aandachtspunt
Woont uw zoon of dochter nog thuis, dan is de afstand van het woonadres naar
dagbesteding een mogelijk aandachtspunt. De meeste gemeenten vergoeden het
taxivervoer maar tot een afstand van 15-20 kilometer (enkele reis).
Op school kunnen ze u hierover infomeren maar het is ook aan te bevelen om zelf op
zoek te gaan naar informatie over de laatste regelgeving of uitzonderingen bij de
onderwerpen die we in deze brief noemen. We hopen u met deze brief op weg te
helpen en u alert te maken op de zaken die gaan wijzigen als uw kind meerderjarig
wordt.
Met vriendelijke groet,
Andrea Kandel, ondersteuningscoördinator Bosschool
akandel@bartimeus.nl
Annemarie van de Meij, stagecoördinator Bosschool
avdmeij@bartimeus.nl

