
Zorg binnen Onderwijs 
Voor kinderen met behoefte aan ondersteuning op sociaal-emotioneel gebied, met een 
beperking of chronische ziekte, is naar school blijven gaan niet altijd vanzelfsprekend. 
Bijvoorbeeld als een kind, om mee te kunnen komen met de klas, meer begeleiding nodig 
heeft dan de school kan bieden. Of wanneer een kind gedurende de dag verzorging nodig 
heeft. Zorg binnen Onderwijs maakt het mogelijk voor kinderen om op de vertrouwde 
school te blijven, of het nu een reguliere school of speciaal onderwijs betreft.   

“Pim kon zijn klasgenoten net niet bijbenen. De extra aandacht die Vincent 
hem geeft, zorgt ervoor dat hij bij zijn vriendjes in de klas kan blijven zitten.” 

Doelen

Kinderen die met het aanbod van school onvoldoende tot ontwikkeling komen, werken met 
hun persoonlijke begeleider aan doelen die passen bij de situatie en bij wat het kind nodig 
heeft. Siza biedt hierin maatwerk.
De extra ondersteuning stimuleert de ontwikkeling van het kind zodat hij of zij zich op 
sociaal-emotioneel gebied kan handhaven of kan groeien. Hierdoor ontstaat er ruimte om 
schoolse taken goed op te pakken en de relatie met klasgenoten te verbeteren.  
De begeleiding kan binnen de schoolomgeving zowel binnen als buiten de klas plaatsvinden.

“Nu Loïs heeft geleerd anders met haar boze gevoel om te gaan, 
maakt ze minder vaak ruzie met de andere kinderen.”



Zorg binnen Onderwijs

Aanmelding informatie en advies:
Wil je weten wat we voor je kunnen betekenen?

We gaan graag met je in gesprek over de vragen die je hebt.
088-377 91 99
sizaentree@siza.nl

www.siza.nl
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“Anouk voelt zich een stuk zekerder. Ze vindt het nu zelfs leuk om naar school 
te gaan!”   

Op maat

De doelen waar we ons op richten bepalen we in nauw overleg met de ouders en de school. 
Met elkaar vormen we een plan dat aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van het kind. 
De begeleiding wordt afgestemd op het programma in de klas. Wanneer het nodig is kan Siza, 
aansluitend op Zorg binnen Onderwijs, ook ondersteuning in de thuissituatie bieden. 
We brengen dan het geleerde over aan de ouders, zodat zij goed op de hoogte zijn van wat 
hun kind leert bij Zorg binnen Onderwijs.

Traject

Het aantal keren dat de begeleiding plaatsvindt is afhankelijk van de vraag en de situatie. 
Gemiddeld vindt de begeleiding twee keer per week voor twee uur plaats. Het traject loopt een tot 
twee jaar. Ieder kwartaal evalueert de begeleider de ondersteuning met de ouders en de school.

Verwijzing en fi nanciering

Voor Zorg binnen Onderwijs is een indicatie van het CIZ of een beschikking van de gemeente nodig. 
Siza kan helpen bij het vinden van de juiste weg.  


