
 

Zorg en Onderwijs Matcht! 

   
 
 
ZO1Match helpt scholen bij de 
ontwikkelingen op het gebied van 
leerlingenzorg (o.a. Passend 
onderwijs) door: 
 
a) organisatorisch en financieel 
nieuwe kansen  te bieden bij het 
ondersteunen van leerlingen met 
een zorgvraag en  
 
b) leerkrachten nieuwe 
(paramedische) kennis en 
handvatten te geven om 
vroegsignalering mogelijk te maken 
en adequaat om te gaan met 
diversiteit in de klas.  
 
Ons aanbod: 

 
1. ZO1MatchScan, rapportage 

en eventuele implementatie 
plus gratis zo1match-
abonnement 

2. En/of twee losse dagen 
training "Anders kijken naar 
Kinderen" 

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

zorgverzekeraars. 

 

 
Geachte schoolleider, 

  
Met dit mailbericht brengen we u vanuit Intraverte en de AVS op de 
hoogte van de ontwikkelingen die gaande zijn vanuit het project‘ Zorg & 
Onderwijs Matcht’ (geïnitieerd door Intraverte en de AVS). 
 

Honderden reacties 
De afgelopen maanden hebben we tot onze verrassing veel positieve 
reacties ontvangen van enkele honderden scholen. Dit overtreft onze 
stoutste verwachtingen! Dit is het gevolg van de landelijke aandacht, de 
succesvolle try-outs, maar bovenal omdat we direct aansluiten bij de 
actualiteit van scholen. De schaarste van middelen, de wens om 

begeleiding op peil te houden, de beweging van signaleren naar 
vroegsignaleren, de rollenverschuiving van intern begeleider en 
leerkracht zijn voor de meeste scholen zeer actuele vraagstukken. 

  
Inhoudelijke uitbreiding  
Zoals wij hadden verwacht en gehoopt, breidt het project zich nu ook 
inhoudelijk uit. Op dit moment worden de aanvullende en aansluitende 

workshops ontwikkeld betreffende het omgaan met kinderen met 
ADHD, autisme en hoogbegaafdheid. Deze workshops zijn vanaf 2014 
te volgen voor de geabonneerde scholen die de tweedaagse training 
hebben gevolgd. Zij kunnen (tegen gereduceerd tarief) deelnemen aan 
de korte themaworkshops (1 dagdeel) en de kennisbijeenkomsten 
onderwijs/zorg. 
 

Laatste ontwikkeling  
voor de training ‘Anders kijken naar kinderen’ 

Deelnemers ontvangen concrete handvatten voor toepassing van het 
geleerde in de klas. Zo heeft Intraverte onder de merknaam CREALL 
met HAVO bijvoorbeeld praktische toepassingen ontwikkeld, die direct 
bruikbaar zijn in de klas met behulp van activiteitenkaarten (zie 

www.kleiweb.nl). In de training maken de deelnemers hier kennis mee. 
 
Website  
Onze website www.zorg-onderwijsmatcht.nl is nu ook  in de lucht! Hier 
kunt u actuele informatie en activiteiten terugvinden, maar ook 
informatie aanvragen en opleidingswensen voor het komende schooljaar 
kenbaar maken. 

  
 
Met vriendelijke groet, 

  
Team Zorg & Onderwijs Matcht 

 
 Kijk ook op www.zorg-onderwijsmatcht.nl  |  Twitter: @ZOMatcht 
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