
Wat zijn de stappen als er meer zorg nodig is: 
 
 
Is er meer zorg nodig voor een leerling dan worden de ouders/verzorgers uitgenodigd om in gesprek gaan met de school. Zij hebben 

het advies gekregen om zich op dat gesprek voor te bereiden aan de hand van een aantal vragen. 
  
Voorbereiding op het gesprek met de school. Zet voor uzelf en de school een aantal zaken op een rij:  

Wat zijn uw zorgen bij uw kind op school. 
Is er al onderzoek gedaan naar uw kind. Is er iets op papier gezet of kunnen onderzoekers (bijvoorbeeld artsen of 
psychologen) toelichting geven over uw kind en betrokken worden in de gesprekken over de zorg op school..  
Heeft uw kind al (medische) zorg en/of begeleiding. 
Wie betaald deze zorg en/of begeleiding. 
Krijgt u de zorg via een ‘Persoonsgebonden Budget’ of in ‘natura’.  
Welke zorg krijgt uw kind. 
Voorbeelden zijn hulp bij eten en drinken, bij het bewegen of zich verplaatsen, hulp bij het zich verstaanbaar maken en 
communiceren, hulp bij toiletbezoek, hulp bij een stoma, gebruik van medicijnen of 24 uur per dag toezicht of zorg in 
nabijheid.  
De vraag van u naar school daarbij is, welke zorg uw kind dáár nodig heeft.  
Zijn er hulpmiddelen of methoden die u gebruikt en ook op school toegepast kunnen worden.  
Kan een eigen hulpverlener op school worden ingezet en/of heeft de school zelf zorgverleners.  
Zijn er afspraken over vervoer nodig.  
Als uw kind al op school zit, is belangrijk om stil te staan bij het feit dat de docent(en) van de groep waarin uw kind zit zelf ook 
een beeld heeft van uw zoon of dochter. De leerkracht(en) ziet uw kind binnen de lesgroep, vanuit zijn/haar deskundigheid, 
opleiding, ervaring en rol als leerkracht. Houdt er dus rekening mee dat de leerkracht(en) daardoor heel andere dingen 
kunnen ervaren aan uw kind.  
 

Een gesprek over de zorg is de start van onderzoek en meer gesprekken tussen u, de school en eventueel de partijen die bij de zorg 

betrokken zijn (gemeente en/of zorgaanbieder). Op de school start er een stappenplan.  

De eerste stap is dat de leerkracht gegevens over de leerling verzamelt. De leerkracht onderzoekt of er speciale 
onderwijsbehoeften nodig zijn. Hij/Zij kan hiervoor overleggen met een collega’s, schoolleiding en/of de Interne Begeleider van 
de school. Ook kan het School Maatschappelijk Werk en/of de Jeugd Gezondheidszorg betrokken worden bij het onderzoek. 
Ouders/verzorgers worden hierbij betrokken en dienen geïnformeerd te worden over het onderzoek.  
Als uit het onderzoek blijkt dat er meer ondersteuning nodig is dan volgt de tweede stap. Het benoemen van de onderwijs 
ondersteuning die de leerling nodig heeft én de ondersteuning die de leerkracht nodig heeft.  
 

Als blijkt dat er extra ondersteuning in het onderwijs nodig is, dan is de school verplicht een passende plek te bieden. Dat kan op de 
school zelf zijn, maar eventueel ook in het speciaal onderwijs zijn.  
 

De afspraken die na het overleg en onderzoek worden gemaakt, worden vastgelegd in een zorgplan van het kind. 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. 

 

Kinderen die voor hun zorg onder de verantwoordelijkheid staan van een medisch specialist of kinderarts:  
• kinderen met zwaar complexe somatische problematiek met een behoefte aan verzorging of verpleging waarbij 
permanent toezicht noodzakelijk is (24-uurszorg), zoals kinderen met ademhalingsondersteuning;  
• kinderen met lichtere complexe problematiek, waarbij een of meer specifieke verpleegkundige handelingen nodig zijn 
en waarbij zorg voortdurend in de nabijheid nodig is.  
De zorg kan thuis, op school, in een kinderhospice of in een verpleegkundig kinderdagverblijf worden gegeven. 
Intensieve Kindzorg (IKZ) Persoonlijke verzorging en begeleiding kunnen, in combinatie met verpleging, ook onderdeel 
uitmaken van Intensieve kindzorg (IKZ). Deze zorg valt onder de Zorgverzekeringswet. 

 
Kinderen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking kunnen blijvend zijn aangewezen op permanent toezicht of 

hebben 24 uur per dag zorg in de nabijheid hebben. Veelal zullen ook ernstig meervoudig beperkte kinderen die een 
(zeer) ernstige verstandelijke beperking hebben, in combinatie met een lichamelijke beperking en bijkomende 
problematiek, zijn aangewezen op deze zorg. Ouders kunnen voor hun kind een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg  
aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ besluit binnen 6 weken na de aanvraag of het kind 
voldoet aan de voorwaarden voor de Wlz. De Wet Langdurige Zorg  is bedoeld voor met een leerling met een 
verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. 

 
 
 
 
 
 


