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Voorzieningen voor het
volgen van onderwijs
Vergoedingen en hulpmiddelen voor leerlingen
en studenten met een ziekte of handicap

Wilt u meer weten?
Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat
voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u daarna nog
vragen heeft, bel dan met een vestiging van het WERKbedrijf van
UWV bij u in de buurt.
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Inhoud
Waarom deze brochure?
Als uw kind naar het basisonderwijs,
voortgezet of speciaal onderwijs gaat
Als u beroepsonderwijs, hoger onderwijs,
universitair onderwijs, of volwassenenonderwijs volgt
Hoe vraagt u een vergoeding aan?
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Waarom deze brochure?
Als u of uw kind een ziekte of een handicap heeft, is
het volgen van onderwijs vaak niet zo eenvoudig.
Natuurlijk wilt u in uw keuze voor een school zo min
mogelijk beperkt worden. Gelukkig hecht de overheid
grote waarde aan vrije schoolkeuze. Bijvoorbeeld als
u hulp nodig heeft bij het vervoer van en naar school,
of als uw schoolmeubilair aangepast moet worden.
UWV is één van de organisaties die u kan helpen met
vergoedingen en hulpmiddelen.
Daarnaast kan uw gemeente het nodige voor u regelen
of vergoeden, zoals bijvoorbeeld een rolstoel,
scootmobiel of een gehandicaptenparkeerkaart.
Daar kunt u ook terecht als u vervoer van en naar de
basisschool voor uw kind wilt regelen. En misschien
kunt u via uw ziektekostenverzekeraar ook
vergoedingen krijgen. Het is de moeite waard om
ernaar te informeren bij uw gemeente of
ziektekostenverzekeraar.
In deze brochure leest u per soort onderwijs wat UWV
voor u kan doen, en voor welke vergoedingen en
hulpmiddelen u bij uw school of bij uw gemeente
terecht kunt.
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Als uw kind naar het
basisonderwijs, voortgezet of
hoger onderwijs gaat
Een ziekte of handicap maakt het voor uw kind vaak moeilijker om naar
school te gaan. Vaak zijn er aanpassingen nodig aan bijvoorbeeld de
schooltafel of de stoel. Of moet u uw auto aanpassen om uw kind naar school
te brengen. Bij UWV kunt u hiervoor vergoedingen aanvragen. De vergoeding
die u kunt krijgen, is afhankelijk van het type onderwijs dat uw kind volgt.

Aanpassingen aan de auto of fiets
Als u uw kind zelf naar school wilt brengen, kan UWV aanpassingen aan uw
auto vergoeden. Die aanpassingen moeten wel speciaal voor gehandicapten
bedoeld zijn, zoals een kofferbaklift of oprijgoten voor een rolstoel. Zaken als
een automatisch koppelingssysteem of een standaard rembekrachtiging
horen hier niet bij.
Gaat uw kind op een aangepaste fiets naar school? In dat geval kunnen wij
vergoedingen geven voor de aanpassingen aan de fiets van uw kind.

Vervoersvergoedingen
Gaat uw kind naar het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs? Dan kunt
u van de gemeente een vervoersvergoeding krijgen. Als uw kind ouder is en
beroepsonderwijs (bijvoorbeeld op een ROC) of hoger onderwijs (HBO of
universiteit) volgt, vergoedt UWV de vervoerskosten.
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Aanpassingen en hulpmiddelen op school
Is een aanpassing of een hulpmiddel noodzakelijk voor het volgen van
onderwijs? Dan kunt u ook vergoedingen van UWV krijgen. Denk dan aan
aanpassingen van een stoel of een bureau. Maar ook aan hulpmiddelen
voor schrijven, lezen en horen, zoals een brailleleesregel of een laptop.
Voor voorzieningen die ook niet-gehandicapte kinderen nodig kunnen
hebben, krijgt u geen vergoeding. Bijvoorbeeld als het gaat om een plat
beeldscherm of hulpmiddelen voor dyslexie. Heeft uw kind extra persoonlijke
begeleiding nodig? Voor vergoeding van een doventolk kunt u bij ons terecht.
Andere soorten begeleiding, zoals remedial teaching, ambulante begeleiding
of hulp bij persoonlijke verzorging vergoeden wij niet. Het is de moeite waard
om te informeren bij uw school of ziektekostenverzekeraar. Mogelijk kunnen
zij deze vorm van begeleiding vergoeden.

Wanneer kunt u een vergoeding voor uw kind aanvragen?
U kunt alleen een vergoeding krijgen als:
•	de ziekte of handicap naar verwachting van uw kind langere tijd duurt;
•	de leeftijd van de leerling of student niet hoger is dan 30 jaar; met ingang
van het school/studiejaar nadat de leerling of student 30 is geworden,
wordt de voorziening niet langer als een onderwijsvoorziening, maar als
een werkvoorziening behandeld en betaald;
•	de voorziening nodig is om het gekozen onderwijs te volgen;
•	de voorziening nodig is door de ziekte of handicap van uw kind;
•	de voorziening ¤ 124 (bedrag voor 2012) of meer kost. Heeft u in één
kalenderjaar meerdere kleine voorzieningen die samen 124 of meer kosten?
Dan kunt u voor deze voorzieningen samen een vergoeding aanvragen.
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Als u beroepsonderwijs, hoger
onderwijs, universitair onderwijs,
of volwassenenonderwijs volgt
Als u een ziekte of een handicap heeft, kan UWV u op verschillende manieren
helpen om naar school te gaan of een opleiding te volgen. Bijvoorbeeld met
vervoersvergoedingen en aanpassingen van de onderwijsplek.

Vervoersvergoeding
Wij kunnen vergoedingen geven voor aanpassingen aan uw fiets of auto.
Als het nodig is, kunnen wij ook een auto in bruikleen geven of het gebruik
van uw eigen auto of een taxi vergoeden.

Aanpassingen aan de auto
Heeft u zelf een auto en wilt u dat die wordt aangepast vanwege uw
handicap? Dan kunt u een vergoeding krijgen voor aanpassingen die speciaal
voor gehandicapten bedoeld zijn. Zaken als een automatisch koppelings
systeem of een standaard rembekrachtiging horen hier dus niet bij.
Voor aanpassingen, die van invloed zijn op de besturing en de bediening van
de auto, moet het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) aangeven
dat u ze nodig heeft. Daarvoor heeft het CBR een verklaring nodig van een
arts (niet uw huisarts) en een zogenaamde Eigen verklaring, die u bij de
gemeente moet aanvragen. Het kan zijn dat het CBR u vervolgens een rijtest
laat doen. De kosten van deze test kunnen wij voor u betalen.
De aanpassingen worden vermeld op uw rijbewijs.
Voor andere aanpassingen, zoals een kofferbaklift en oprijgoten voor een
rolstoel, beoordeelt UWV of ze voor u noodzakelijk zijn.

Hoe vergoeden wij de aanpassing?

Heeft u al een bruikleenauto en moet deze worden aangepast? Zodra wij
uw aanvraag hebben toegekend, regelt Welzorg de aanpassingen voor u.
U hoeft ons dan geen offerte of rekening te sturen.

Privé-kilometers
UWV kan een vervoersvergoeding voor het vervoer tussen uw woning en de
onderwijsplek uitbreiden met een aantal privé-kilometers. Of u deze extra
vergoeding kunt krijgen is afhankelijk van uw inkomen. Op het aanvraag
formulier leest u hier meer over.
Heeft u de vergoeding alleen nodig voor privé-kilometers, dan kunt u die
vergoeding aanvragen bij uw gemeente. Rolstoelen die u voor privégebruik én
voor woon-werk-verkeer nodig heeft, kunt u ook bij uw gemeente aanvragen.

Aanpassingen en hulpmiddelen op school
Ook voor voorzieningen op de school of de opleidingsplek kunt u vergoedingen
krijgen. Denk dan aan aanpassingen van een stoel of een bureau. Maar ook
aan hulpmiddelen voor schrijven, lezen en horen, zoals een brailleleesregel
of een laptop. Ook kunt u een vergoeding krijgen voor een doventolk.
Voor hulp en hulpmiddelen die iedereen nodig kan hebben, krijgt u geen
vergoeding. Denk dan aan extra begeleidingslessen, remedial teaching, een
mobiele telefoon en aanpassingen vanwege dyslexie. Ook geeft UWV geen
vergoedingen voor aanpassingen van een schoolgebouw, bijvoorbeeld voor
een aangepast toilet of rolstoeldeuren. Als dit nodig is, kunt u met de school
overleggen wat er mogelijk is.

Als u niet naar een reguliere school gaat
Kunt u door uw ziekte of handicap niet naar het reguliere onderwijs?
Dan kunt u mogelijk terecht bij een van de speciale scholingsinstituten:
Hoensbroeck, Werkenrode, EEGA, Sonneheerdt of Heliomare.
UWV kan deze opleiding voor u betalen.
Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de scholingsinstituten.
Of bij UWV via UWV Telefoon Werknemers: 0900 - 92 94 (lokaal tarief).

Als u uw eigen auto wilt laten aanpassen, kunt u zelf een bedrijf uitzoeken
dat de aanpassing voor u regelt. Laat wel eerst een offerte maken en stuur
die samen met het formulier Aanvraag vergoeding vervoer naar ons toe.
Als wij uw aanvraag hebben toegekend, krijgt u de kosten vergoed nadat
wij de rekening hebben ontvangen.
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Wanneer kunt u een vergoeding aanvragen?
U kunt alleen een vergoeding krijgen als:
•	uw ziekte of handicap naar verwachting langere tijd duurt;
•	uw leeftijd niet hoger is dan 30 jaar; met ingang van het school/studiejaar
nadat u 30 bent geworden, wordt uw voorziening niet langer als een
onderwijsvoorziening, maar als een werkvoorziening behandeld en betaald;
•	u de voorziening nodig heeft om het gekozen onderwijs te volgen;
•	u de voorziening nodig heeft door uw ziekte of handicap;
•	de voorziening ¤ 124 (bedrag voor 2012) of meer kost. Heeft u in één
kalenderjaar meerdere kleine voorzieningen die samen ¤ 124 of meer kosten?
Dan kunt u voor deze voorzieningen samen een vergoeding aanvragen.

Hoe vraagt u een vergoeding aan?
Het best kunt u eerst met de school of een medisch specialist overleggen
welke voorzieningen nodig zijn. Als u een rapport van de school of de
specialist heeft, kunnen wij sneller beslissen of u een vergoeding kunt krijgen.
Vervolgens kunt van uwv.nl een van de volgende formulieren downloaden:
•	Aanvraag vergoeding vervoer;
•	Aanvraag voorzieningen.
Als u de aanvraag heeft ingediend, proberen wij binnen zes weken te beslissen.
In sommige gevallen is er echter onderzoek nodig, en hebben wij meer tijd
nodig. Dat laten wij u dan tijdig weten.
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