
Zorg en Onderwijs Matcht! 
 

 

 

www.zorg-onderwijsmatcht.nl 

Twitter: @ZOMatcht 

 
Uiteraard kunt  u telefonisch 

contact met ons opnemen, 06-

12946270 (Heike Sieber, AVS) 

 
 

Ons aanbod: 

 

1. Onderzoek naar 

haalbaarheid en 

realisatie van gewenste 

ondersteuning: 

- Ondersteuningsprofiel in 

praktijk; 

- Inrichting nieuwe 

structuur - financieel en 

organisatorisch 

 

2. En/ of twee losse dagen 

training "Anders kijken 

naar Kinderen" 

 

plus gratis zomatcht-

abonnement! 

 

Kijk ook op 

www.zorg-onderwijsmatcht.nl 

 
Wij garanderen de meest actuele kennis 
en informatie omtrent de 
zorgfinanciering vanuit overheid en 

zorgverzekeraars. 

 

Open trainingen ZO Matcht 

 "Anders kijken naar Kinderen" 

 

1: trainingsdagen 3 okt. & 5 

nov.  

2: trainingsdagen 10 okt. & 12 

nov.  
 

Via het contactformulier op de 

website kunt u zich inschrijven of 
meer informatie aanvragen. 

 

 
Geachte directie en interne begeleider, 
 

Het nieuwe schooljaar is weer van start!  
De veranderingen in het kader van o.a. passend onderwijs zullen in 
de loop van het komende schooljaar steeds concretere vormen gaan 
aannemen binnen uw school. Er is nog veel onduidelijkheid over hoe 
de optimale ondersteuning van leerlingen kan worden vormgegeven: 

- Zijn de bekostigingsmogelijkheden werkelijk in kaart? 

- Is het team handelingsbekwaam om de gewenste 
ondersteuning te bieden? 

- Hoe wordt dit gefinancierd op een effectieve manier? 

 
Actueel 
 
Bekostiging1  januari 2014 

Wanneer Dyslectie in de huidige vorm niet langer vergoed wordt, 

heeft u behoefte aan een alternatief. Bent u op de hoogte van de 
mogelijkheden op dit gebied heeft binnen de paramedie 
(bijvoorbeeld kinderoefentherapie)? 
 
Wat gaat er per 1 januari 2014 gebeuren met de bekostiging van 
fysiotherapie, kinderoefentherapie, onderzoeken, psychiatrie, 
logopedie, dyslexie, faalangsttrainingen, ADHD onderzoek, autisme, 

dyscalculie vanuit de zorgverzekeraars? Welke mogelijkheden heeft 

u direct en indirect, bij wie kan u terecht. Zijn er alternatieven en 
zijn er alternatieve routes?  
 
Verzekeraars betrokken bij ZO Matcht 

Vier grote zorgverzekeraars (VGZ,Achmea, CZ en Menzis – samen 
14 van de 16 miljoen verzekerden in Nederland)  hebben 

aangegeven te willen meedenken en te adviseren in het programma. 
Ze kunnen  onder andere regionaal bijzondere trends en 
aandachtspunten signaleren en inhoudelijk expertise leveren.  Deze 
informatie willen we een actieve plek geven in onze activiteiten. 
Daarnaast stelt het ons in staat met betrekking tot de bekostiging 
van zorg/ondersteuning de allerlaatste ontwikkelingen mee te 
nemen in onze programma’s. 
 
Passend Onderwijs en Transitie jeugdzorg en AWBZ - van beleid naar 
implementatie 

De verantwoordelijkheid voor steeds meer zorgvoorzieningen ligt bij 
de gemeenten. De decentralisatie gaat de komende jaren verder: 
delen van de AWBZ en de Jeugdzorg worden dan niet meer door de 
overheid verzorgd, maar door de gemeenten. Afspraken tussen 

http://www.zorg-onderwijsmatcht.nl/
http://www.zorg-onderwijsmatcht.nl/


 

gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars worden steeds 
meer op regionaal niveau gemaakt. Dit betekent voor scholen dat 
regionale netwerken  belangrijk worden. 
  
De zorgvrager heeft bij deze veranderingen een belangrijke rol. Om 
die rol zo goed mogelijk te vervullen is het belangrijk dat 
zorgvragers elkaar weten te vinden en goed toegerust zijn. 

 
Wilt u weten wat voor uw school en leerlingen mogelijk is, neem dan 
contact met ons op via onze website www.zorg-
onderwijsmatcht.nl 
 
 

Vriendelijke groet,  

Team Zorg & Onderwijs matcht! 
 
U kunt telefonisch contact met ons opnemen, 06-12946270 (Heike 
Sieber, AVS) of 0578-688128 (Koos Stienstra, Intraverte) 
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