
 
Wie spreek je aan als de leerling meer zorg nodig heeft. 
 
 
Het eigen schoolbestuur is in eerste instantie verantwoordelijk voor de invoering en de uitvoering van het Passend onderwijs in Zeeuws-

Vlaanderen. 
 
Er zijn meer routes mogelijk die uiteindelijk altijd moeten leiden tot overleg en samenwerking. De route via school of een route langs 

zorg- en/of hulpverleners. Bijvoorbeeld artsen of de gemeente die de Jeugdwet uitvoert. 
 
De route via de school. 
 
In Zeeuws-Vlaanderen is er voor gekozen om in het Passend Onderwijs zoveel als mogelijk uit te voeren op de school waar de leerling op 

school zit of zich heeft aangemeld.  
 
Voor u is het van belang om te weten dat iedere school een plan heeft opgesteld over het ondersteunen van hun leerlingen. Dit wordt het 

“ondersteuningsprofiel” genoemd.  
 
Als u of de ouders/verzorgers of de leerling merkt dat er meer ondersteuning nodig is, dan is het van belang om als de leerkracht dit met 

de ouders/verzorgers te bespreken. Hoe eerder, hoe beter. Het kan goed zijn dat u en de ouders/verzorgers andere dingen 
opvallen. De leerling in de klas en het kind thuis kunnen zich soms anders voelen en gedragen. Wordt de vraag voor (extra) 
ondersteuning herkend, dan dient er een zorgplan opgesteld te worden. De school en het schoolbestuur hebben hiervoor een 
zorgplicht. 

 
De school heeft volgens de wet 6 weken tijd voor onderzoek naar de mogelijkheden van ondersteuning en het aanbieden van zorg. Dit 

laatste kan soms in overleg met zorgaanbieders aangeboden worden. Deze onderzoeksperiode kan nog eens met 4 weken 
verlengt worden.  

 
De afspraken die na het overleg en onderzoek worden gemaakt, worden vastgelegd in een zorgplan van de leerling. Bij deze gesprekken 

over het zorgplan kunnen de instanties meepraten en denken, die nu al betrokken zijn/worden bij de zorg voor de leerling. 
Zo kan worden afgesproken dat de leerling waarvoor zorg is toegekend door een (wijk) verpleging, deze zo nodig ook op 
school wordt ingezet. In het zorgplan wordt ook de afspraken vastgelegd over de bekostiging van de zorg. 

 
Het is de bedoeling dat de scholen in het samenwerkingsverband er samen voor zorgen dat er voor iedere leerling een goede plek is. 

Waarschijnlijk zal zware of ingewikkelde ondersteuning op een kleiner aantal scholen in het ondersteuningsprofiel opgenomen 
zijn. Het is ook mogelijk dat de school niet bekend is met de ondersteuning die de leerling nodig heeft en het daarom niet in 
het ondersteuningsprofiel is opgenomen. Het is echter niet zo dat scholen leerlingen zomaar de toegang kunnen weigeren 
alleen omdat de ondersteuning voor de leerling niet in het profiel past. De school zal altijd voor een individuele leerling serieus 
moeten onderzoeken of ze bepaalde ondersteuning toch niet kunnen bieden, ook als het niet in het profiel staat. 

 
 
 



De route via de Jeugdwet of ‘Zorg’. 
 
Los van de school kunnen ouders/verzorgers een vraag voor persoonlijke verzorging en/of begeleiding voorleggen aan de gemeente 

waar zij wonen. De betrokken gemeente voert de Jeugdwet uit en is verantwoordelijk voor het aanbod van Jeugdhulp. Dat kan 
heel breed zijn.  

Bij persoonlijke verzorging kunt u denken aan hulp bij het opstaan, wassen, aankleden en toiletbezoek.  
Begeleiding is hulp in het dagelijks leven om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. U kunt hierbij denken aan hulp bij 
praktische zaken, hulp bij communiceren en dagopvang. Begeleiding kan individueel plaatsvinden of in groepen. Onder 
de Jeugdwet vallen ook de behandeling van psychische problemen en ernstige enkelvoudige dyslexie.  

 
Jeugdhulp kan ook op school worden ingezet voor leerlingen die in de klas begeleiding of persoonlijke verzorging nodig hebben. De 

invulling van begeleiding onder schooltijd is onderdeel van het overleg tussen gemeenten en de school in het 
samenwerkingsverband passend onderwijs. Als de leerling op school zorg nodig heeft, kunt u contact opnemen met de 
gemeente, bijvoorbeeld met het jeugdteam of het sociaal wijkteam. Daar kunt u een aanvraag indienen voor een 
individuele voorziening. De invulling hangt af van wat kinderen kunnen en nodig hebben. U kunt vervolgens afspraken 
maken met de school en de gemeente over de inzet van zorg op school en thuis. 

 
De contactgegevens van de gemeente vindt u op de pagina “Waar vind ik informatie”. 

 
Als de zorg bij de leerling start op het medisch vlak dan kunt u hen verwijzen naar de wijkverpleegkundige en/of huisarts. Zij kunnen 

de ouders/verzorgers adviseren en eventueel verwijzen naar een (medisch) specialist voor verder onderzoek. Ook de 
zorgverzekeraar kan advies geven bij welke organisatie zij een indicatie kunt aanvragen. Houdt er wel rekening mee dat 
kosten onderzoek en/of behandeling vaak alleen worden vergoed volgens de voorwaarden in de basis- en (mogelijke) 
aanvullende ziektekostenverzekering. Als de ouders/verzorgers hierover twijfelen, kunt u hen verwijzen naar de 
vergoedingslijsten van hun zorgverzekering.  

  


