Primair Passend onderwijs

•
•

Toegang tot extra ondersteuning niveau 5
Kaderafspraken keten

Outreachende
onderwijsondersteuning:
• Ondersteuning aan scholen vanuit het
eigen bestuur/de onderwijsketen
• Afstemming/Samenwerking met
ketenpartners JW / ZVW / WLZ

Begeleiding thuis/school

5.

extra
ondersteuning
S(B)O

4.

•
•
•

Opvoeding en gezin gerelateerd
Persoonlijke verzorging
Praktisch op allerlei gebieden

Behandeling, o.a.
•
•

Psychische problemen - GGZ
Ernstige enkelvoudige dyslexie

1. Vrij-toegankelijke hulp:
o.a. MEE, IVH, jeugdarts GGD, SMW,
SPW, JGZ, PIW, JGZ

2. Niet vrij toegankelijke zorg:
Arrangementen bij
- contractdienstverleners
( Zuyderland, Xonar, Amacura,
Virenze, Mondriaan, etc. )

3.

- vrij gevestigde dienstverleners

HUISARTS, JEUGDARTS, CJG,
SPECIALISTEN, GI (gecertificeerde instelling)
• Verwijzers naar niet vrij
toegankelijke zorg

2.
Scholen :
•
•
•
•

Onderwijs
Ouders als (aanvraag)partner
Inzet onderwijsondersteuning
Inzet zorg, verzorging,
verpleging, begeleiding
vanuit JW/ZVW/WLZ

ZVW

WLZ

PGB of ZIN (zorg in natura )

Onderwijsondersteuning

SWV / Trajectbegeleiding (TB):

JEUGDWET

GEMEENTE
• Verstrekking
o.b.v. afspraken met dienstverleners
o.b.v. plan van aanpak / behandelplan

1.
www.passendonderwijszuid.nl
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OUDERS
• Aanvraag / Aanmelding
• Afspraken inzet op school
in zorgplan

PGB of ZIN (zorg in natura )

Verpleging thuis
Verpleging school

(1)

24-uurs-zorg
thuis en school
• Permanent toezicht
• Permanente zorg

• Wijkverpleging
• IKZ = intensieve kindzorg

bij (combinatie van)
verstandelijke, lichamelijke,
zintuiglijke beperking

bij zware of licht complexe somatische
problematiek met grote behoefte aan
persoonlijke verzorging of verpleging

Paramedische zorg
thuis en op school

(2)

• Zorgaanbieders Fysiotherapie,
Logopedie, Ergotherapie, etc.
(1)

WIJKVERPLEEGKUNDIGE/
KINDERVERPLEEGKUNDIGE

CIZ
• Indicatie zorgprofiel

•
•

Indicatie zorg
Zorgplan i.s.m. ouders/kinderarts/
deskundigen/specialist/school

(2)

ZORGAANBIEDERS

ZORGAANBIEDER

•

Zorgplan i.s.m. ouders/
deskundigen/specialist/school
Deels verwijzing van huisarts nodig

•

•

o.b.v. landelijke criteria

Zorgplan i.s.m. ouders/
deskundigen/school

ZORGVERZEKERAARS

ZORGKANTOOR/SVB

• Verstrekking

• Verstrekking ZIN / PGB

o.b.v. polis verzekerde
o.b.v. landelijke richtlijnen NZA

OUDERS
• Aanvraag / Aanmelding
• Afspraken inzet op school
in zorgplan

KETENAFSPRAKEN ZORG IN EN OM SCHOOL

•

CAK int eigen bijdrage

OUDERS
• Aanvraag
• Afspraken inzet op
school in zorgplan
www.regelhulp.nl / www.ciz.nl / www.cjg.nl

