
Meerwaarde voor uw kind

Vraaggerichte zorg in plaats van
aanbodgerichte zorg

Uw kind krijgt zorg op maat op basis van
de vraag en op de momenten dat uw kind
het nodig heeft

Zorg en onderwijs worden
geïntegreerd in één plan

Doelen van uw kind op onderwijs en
zorg zijn meer op elkaar afgestemd

De Bodde en Onderwijscentrum Leijpark (OCL) doen mee aan een landelijke pilot om de
financiering van de zorg in onderwijs (ZiO) anders in te richten. De individuele

beschikkingen en contracten verdwijnen. Door de zorg collectief voor de hele school ter
beschikking te stellen, kan zorg beter, vraaggerichter en efficiënter worden ingezet.

Wat gaan we doen en waarom?

Minder last van bureaucratie
Geen onderhandelingen over
financiering met zorgaanbieders
Geen aanvragen en/of herbeschikkingen
Geen afmeldingen bij zorgaanbieders
Geen gesprekken meer over geld tussen
ouders en school

Meer rust in de klas en meer aandacht
voor uw kind

In de klas van uw kind zijn minder
wisselingen van zorgmedewerkers

Betere aansluiting bij de behoeften van uw kind
In de klas werkt een multidisciplinair team
(onderwijs en zorg) samen aan de ontwikkeling
van uw kind

Ontzorgd
U wordt met deze nieuwe werkwijze ontzorgd

Meerwaarde voor u

Hoe gaan we dat doen?
 Uw kind blijft de benodigde ondersteuning krijgen

De zorg wordt aangeboden door
vaste aanbieders die gekoppeld
zijn aan de school.

De inkoop van zorg is
gebaseerd op basis van de
totale zorgbehoefte van de
groep.
 

Vanaf schooljaar 2021-2022 ontvangt elke leerling op
het SO van OC Leijpark / elke leerling van de Parels en
de Kanjers van de Bodde Zorg in onderwijstijd, die
collectief is geregeld vanuit de gemeente (Jeugdwet)
en Zorgkantoor VGZ (WLZ).
 

OCL en de Bodde
volledige nieuwe

werkwijze ZiO

groep 1 -3
OCL

aug' 19 - juli '20 sept '21 - juli '22

nieuwe kleuters
OCL

groep 1 -4
OCL

Alle klassen SO
OCL en Kanjers &
Parels de Bodde

april-juli '19 aug '20 - juli '21 juli '22 →

ZiO

Meer informatie of meedenken?
Wilt u meer weten? Kom dan naar de digitale informatieavond op 25 mei (OCL) en 26 mei (de Bodde) vanaf 19:30.
Wilt u actief meedenken over vervolg en deelnemen aan de klankbordgroep van de pilot? Neem dan contact op met
Rik Aarden r.aarden@ocleijpark.nl of Stephan Gijsman sgijsman@debodde.nl

Zorg in Onderwijstijd
Hoe gaan we het anders regelen op

Onderwijscentrum Leijpark en de Bodde?

mailto:r.aarden@ocleijpark.nl
mailto:sgijsman@debodde.nl

