
Meer mogelijk door ‘slimme’
match Zorg & Onderwijs

Pilot
nu 50%
korting 

• Efficiëntere zorgstructuur
• Substantieel lagere kosten begeleiding en onderzoek
• Kennisverbreding door basisinzichten uit de zorg

AVS organiseert in samenwerking met Intraverte 
de pilot  ‘Zorg & Onderwijs 1Match’ 

Anders kijken naar kinderen



	 >	 Wat	zijn	de	effecten	van	‘Passend	onderwijs’	op	onze	leerlingen?

	 >	 Hoe	kunnen	we	meer	ondersteuning	bieden	aan	kinderen?

	 >	 Hoe	kunnen	we	onze	kosten	verlagen,	wat	zijn	de	alternatieven?

	 >	 Hoe	creëren	we	hiermee	meer	kansen	voor	de	kinderen?

	 >	 Welke	basisinzichten	uit	de	zorg	kunnen	het	onderwijs	verrijken?

Doet u ook mee met de pilot?
   Anders kijken naar kinderen

Nieuwe financieringsbron
In het onderwijs zijn ontwikkelingen gaande als de invoering van Passend onderwijs, de vorming van nieuwe samenwerkingsverbanden 
en zorgadviesteams. De financiële middelen worden minder door (stille) bezuinigingen en/of leerlingenkrimp. Dit betekent dat scholen 
met minder middelen meer moeten doen. En dat terwijl door de invoering van Passend onderwijs juist meer ondersteuningsfaciliteiten 
voor leerlingen nodig zijn. Ook vraagt dit nieuwe en andere competenties van leerkrachten. Zorg & Onderwijs 1Match biedt nieuwe 
(financiële) mogelijkheden en ondersteuning aan directies en leerkrachten om de opdracht van Passend onderwijs kansrijk in te vullen. 
Naast de ‘bekende’ financiële middelen (basiszorg lumpsum, LGF, gemeentegelden en WSNS/SWV) is er nog een relatief onbekende 
geldstroom.

Een financiële stroom die op dit moment  niet of zeer beperkt wordt ingezet in het onderwijs is de zorgverzekering. In dit project kijken 
we in hoeverre de zorg verleend kan worden vanuit de reguliere zorgverlening en bekostigd kan worden door de zorgverzekeraars 
(basisverzekering en/of aanvullende verzekering). In de afgelopen jaren heeft Intraverte vanuit haar expertise met zorgverzekeringen en 
behandeltrajecten met jonge kinderen (tot 18 jaar) hier veel kennis en ervaring mee opgebouwd. De AVS is de beroepsorganisatie voor 
leidinggevenden in het funderend onderwijs en heeft de afgelopen jaren veel expertise opgebouwd door de samenwerking met ruim 
2000 scholen via Kind op de Gang!® en Leerling bij de Les!®.  

Kortom: Doe ook mee met de pilot Zorg & Onderwijs 1Match en ervaar hoe u veel geld kunt besparen en een efficiënte zorgstructuur 
kunt inrichten. Met als resultaat: bekwame professionals en passende ondersteuning voor kinderen. 

Houden dit soort vragen  u ook bezig? 
In het project Zorg & Onderwijs 1Match integreert de Algemene 

Vereniging Schoolleiders (AVS) haar kennis en kunde met de 

ervaring en inzichten van Intraverte, een praktijk voor paramedische 

begeleiding voor sociaal-emotionele en motorische hulpvragen 

van kinderen. Dit heeft recentelijk geleid tot een nieuwe visie op 

de koppeling tussen de inzet van middelen vanuit het onderwijs 

én die vanuit de zorg. Dit levert een effectievere zorgorganisatie in 

de school op en een vergroting van de mogelijkheden rondom de 

gewenste ondersteuning van leerlingen. Uit gezamelijk onderzoek 

van de AVS en Intraverte blijkt bijvoorbeeld dat een gemiddelde 

school van 220 leerlingen hierdoor tot 15.000 euro kan besparen door 

gebruik te maken van een efficiënte zorgstructuur en een nieuwe 

financieringsbron.

Kosten deelname pilot
De kosten in het kader van de pilot liggen tijdelijk 50 procent lager. 

Per onderdeel zijn nu de kosten als volgt: scan inrichting kost nu 950 

euro, begeleiding kost nu 3.200 euro, training kost nu 1.900 euro.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Koos Stienstra 

06 - 22 91 42 26 (Intraverte) of Ans Keij 06 - 13 84 32 93 (AVS).

Wat houdt de pilot in? 
I - Scan van de huidige inrichting

• Analyse huidige zorgschema 
• Zorgkosten op een rij
• Analyse geldstromen
• Inzichtelijk maken van besparingsmogelijkheden  
• Ontwerp  gewenst zorgschema
• Informatiebijeenkomst personeel (optioneel)

II - Begeleiding
•  Inrichting nieuwe structuur  - financieel en 

organisatorisch
• Beperking onderzoekkosten, hoe? 
• Nul-meting van zorgvizier leerkrachten 
•  Begeleiding bij contracteren van zorgpartners 

(contractvormen en onderhandelingen)  

III - Training
• Zorg en onderwijs integreren in de klas
•  Kijken achter het gedrag van de leerling door 

een ‘paramedische bril’
•  Wat is de relatie tussen cognitieve en motor-

ische ontwikkeling?
•  Meer mogelijkheden voor vroeg signaleren 

en vroeg handelen door de leerkracht via een 
totaalbeeld van het kind

• Een goede samenwerking met ouders
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Zorg & Onderwijs 1Match Een	praktisch	perspectief	op	zorg


