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Of u nu beschikt over een PersoonsGebonden Budget, 

een indicatie WLZ, een gemeentelijke beschikking WMO/Jeugdwet of u 

wilt zelf de zorg financieren, u kunt altijd aanspraak maken op onze zorg.

WE DOEN HET GEWOON 

Stichting Voorzieningen voor Verstandelijk 
en Meervoudig Gehandicapten Zwolle e.o

Doelgerichte BSO
Deelt i jd zorg-onderwijs
 



Buitenschoolse opvang
Ieder kind heeft na schooltijd of na het 

bezoek van het dagcentrum een plek 

nodig waar het even bij kan komen of 

even het verhaal kwijt kan. Vaak is dat in 

het eigen gezin.

Soms is het nodig dat door 

omstandigheden thuis het kind langer 

begeleiding, opvang en toezicht nodig 

heeft dan de openstelling van de school 

en het dagcentrum. Het aanbieden van 

buitenschoolse opvang kan in dat geval 

functioneren als een professioneel veilig 

vangnet, zowel voor het gezin als het 

kind.

Vakantieopvang 
Vakanties zijn leuk, maar voor sommige 

kinderen zijn vakanties vaak te lang. 

Thuis is er niet altijd de juiste begeleiding 

aanwezig waar dat wel noodzakelijk is. 

Voor sommige kinderen is het minder 

vanzelfsprekend dat ze tijdens 

vakantieperiodes andere kinderen 

ontmoeten om mee te spelen of mee om 

te gaan. 

Extra begeleiding binnen schooltijd

Het kan voorkomen dat het kind niet 

de volledige dag in de onderwijssetting 

aanwezig kan zijn of dat het kind extra 

begeleiding nodig heeft binnen 

schooltijd. Hiervoor kunnen begeleiders 

van de BSO, een ambulant begeleider 

worden ingezet of de BSO opvang kan 

worden ingezet als een verlengstuk van 

school en/of dagcentrum.

Maatwerk in begeleiding
De BSO en de Vakantieopvang staan in 

het teken van plezier en ontspanning, 

echter, dit betekent niet dat het als enkel 

vrijblijvend mag worden gezien. De 

opvang is wel degelijk een voortzetting 

van een doelgerichte begeleiding en 

behandeling. Hiervoor wordt nauw 

samen gewerkt met de school. School en 

dagcentrum streven naar maatwerk om 

te komen tot optimale opvoeding en 

ontwikkeling binnen een voor het kind 

fijne en vertrouwde omgeving.

Stichting Voorzieningen voor 

Verstandelijk en Meervoudig 

Gehandicapten Zwolle e.o. biedt 

Buitenschoolse Opvang (BSO) en 

Vakantieopvang zoals beschreven. 

De BSO en de vakantieopvang wordt 

geboden in onderwijscentrum de Twijn 

aan de Dr. Hengeveldweg en het 

Boterdiep in Zwolle. Elke werkdag is er 

begeleiding aanwezig van 12.00 tot 

18.00 uur. Tijdens sluitingsdagen en 

studiedagen van school en/of 

dagcentrum van 08.00 tot 18.00 uur. 

Uren, personeel en activiteiten kunnen 

zeer flexibel worden ingezet binnen dit 

samenwerkingsverband tussen school en 

het orthopedagogisch dagcentrum.


