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FACTSHEET: WIE IS WAAR VAN? 

Overzicht passende samenwerking:                                                                                                (PO = primair onderwijs VO = voortgezet onderwijs)  

Het belangrijkste is om het goede gesprek samen aan te gaan in complexe casussen of bij grijze gebieden.  

 

Ondersteuningsvorm 

 

 

 

Jeugdwetgeving 

(Gemeente) 

 

Onderwijswetgeving 

(Basisondersteuning 

onderwijs) 

 

Onderwijswetgeving 

(Extra ondersteuning 

onderwijs) 

 

Zorgverzekering 

Gedrag 

Diagnose en behandeling door 

jeugdpsychiater of kinderarts 

    

Onderwijsondersteuning  PO-VO PO-VO  

Versterken sociale vaardigheden  PO-VO PO-VO  

Seksueel grensoverschrijdend gedrag (contact GGD)    

Ondersteuning leerontwikkeling  

Huiswerkbegeleiding  PO-VO (of ouders)   

Begeleiding op school (ook leerproblemen 

als gevolg van gedrag van een leerling) 

 PO-VO PO-VO  

Begeleiding van problemen als gevolg van 

gedrag van een leerling buiten school 

    

Speltherapie gericht op spelenderwijs 

leerproblemen aanpakken 

 PO-VO   

Remedial teaching of  

motorische remedial teaching 

 PO   

Epilepsie: begeleiding leerling in school  PO-VO   

Executieve functies (plannen en 

organiseren) 

(vnl. buiten 

school gericht) 

PO-VO (vnl. 

onderwijs gericht) 

  

Psycho-educatie (kind/gezin) PO-VO (klasgenoten)   

Ergotherapie (behandeling)   PO  

Dyscalculie 

Begeleiding bij dyscalculie  PO-VO   
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Inzet fysieke hulpmiddelen  PO-VO   

Dyslexie 

Onderzoek, diagnose en behandeling EED 

(Ernstige Enkelvoudige Dyslexie) 

(PO) (VO)   

Begeleiding bij leesproblemen, schriftelijke 

vaardigheden, dyslexie en EED 

 PO-VO   

Onderzoek naar dyslexie, niet zijnde EED  PO-VO   

Inzet fysieke hulpmiddelen  PO-VO   

Daisyspeler voor uitbehandelde dyslexie     

Intelligentieonderzoek 

Onderzoek als onderdeel van diagnostisch 

proces in het kader van jeugdhulp 

    

Onderzoek gericht op het leerproces  PO-VO PO  

Persoonlijke verzorging 

Persoonlijke verzorging vanwege 

lichamelijke of geestelijke beperkingen in 

het kader van zelfredzaamheid en 

maatschappelijke participatie. 

    

Persoonlijke verzorging wanneer dit 

verband houdt met niet-medisch handelen. 

 PO-VO   

Persoonlijke verzorging wanneer deze 

verband houdt met (risicovol) medisch 

handelen. 

    

Persoonlijke verzorging onder IKZ-

criterium (kinderen met een intensieve 

zorgvraag). 

    

Taal- en spraakstoornis 

Behandeling van ernstige taal- en 

spraakmoeilijkheden 

    

Begeleiding van ernstige taal- en 

spraakmoeilijkheden in het onderwijs 

 PO-VO (Cluster 2)  
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Logopedie      

 

 

-Buitenschoolse opvang en particulier onderwijs: ouders (buitenschoolse opvang plus: ouders en jeugdhulp) 

-Deeltijd onderwijs/volgen enkele vakken: PO-VO basisondersteuning 

-Begeleiding en ondersteuning vanwege wachtlijst intake/behandeling: jeugdhulp en SWV extra ondersteuning 

-Ontheffing leerplicht: leerplichtambtenaar, GGD en SWV extra ondersteuning 

-VSO leerlingen stage, dagbesteding, uitstroom: jeugdhulp en VSO basisondersteuning 

-Opbouw naar onderwijs: jeugdhulp, GGD, PO-VO basisondersteuning, SWV extra ondersteuning 

-Zorgmijding, waardoor problemen op school: jeugdhulp, PO-VO basisondersteuning, SWV extra ondersteuning 

 

 


