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Zorgstructuur in het mbo

• Basisbegeleiding
• Interne specialisten
• Schoolmaatschappelijk werk 
• Intern zorgteam
• ZAT
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Basisbegeleiding 
door teams

(leerproblemen, 
keuzeproblemen, 
psychosociale 
problemen)

Taakdocent Zorg

Teamoverleg 
Begeleiding en 
Zorg

Intern Zorgteam:

* taakdocenten zorg
* specialisten 
Servicecentrum
* SMW-er
* LPA-er/RMC-er

Zorg- en adviesteam:
uit Intern Zorgteam: SMW, 
LPA, RMC, specialist(en) 
Servicecentrum

aangevuld met

BJZ, GGZ, AMW, GGD, 
Politie* , REC-4 en anderen

* = op afroep

Voortiidige 
schoolverlaters
Stedelijk loket
Deelnemende 
instellingen 
onderwijs en zorg 
en gemeentelijke 
instellingen

Externen

Specialistische 
begeleiding MBO
* trainingen
* opleidings- en 
beroepskeuze
* individuele 
begeleiding door 
specialisten



Teamoverleg begeleiding & zorg

• Basisbegeleider(s)
• Docenten
• Taakdocent Zorg
• Specialist (SC)
• Opleidingsmanager
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Intern Zorgteam

• Taakdocenten Zorg
• Specialisten
• SMW-er
• LPA
• Zorgcoördinator (vz)
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Zorg- en adviesteam

• SMW-er
• LPA/RMC
• Specialisten
• Taakdocent Zorg
• Zorgcoördinator (vz)
• BJZ, GGZ, AMW, GGD, Politie *, REC4 en 

anderen

* = op afroep
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Thema’s aanmelding deelnemers IZ –
ZAT - SMW
• NAW gegevens deelnemers
• Opleidingsgegevens
• Gegevens aanmelder
• Probleembeschrijving

– Welk probleem?
– Hoe lang bestaat het al?
– Wat is er al gedaan?

• Vraag aan ZAT
• Datum aanmelding
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Wie gebruiken de registratie in school

• Begeleiding en zorg (gebruikers)
– SLB-ers
– Taakdocent zorg
– SMW-er
– Zorgcoördinator

• Management (informatie)



Leerlingvolgsysteem gebruikers

• Gegevens van de deelnemer worden 
ingelezen vanuit het administratiesysteem 
van de school.

• Het systeem kent een gelaagde toegang 
m.b.t. delen van de dossierinformatie. 

• Onder de noemer ‘werkaantekeningen is 
bepaalde informatie af te schermen van 
het dossier. 



Management informatie

• Aantal deelnemers
• de voortgang en de resultaten 
• het rendement en investeringen in de zorg. 

– ZAT 
– inzet SMW. 



basisgegevens zoals bv 

• Geslacht
• Leeftijd
• Woonsituatie
• Ingeschreven bij opleiding xxx
• Laatst bezochte school voor MBO
• Niveau 1 2 3 4
• Ongeoorloofd schoolverzuim
• Etnische afkomst



aard van de problematiek 

• Type
• Hoe lang speelt het
• Gemeld bij verwijsindex

Hulpvraag aan het ZAT of SMW



Voortgangs en uitkomst overzichten 
SMW: 
• Overzichten van de stand van zaken per 

cliënt 
• Tijdregistratie en getotaliseerde 

tijdsinvestering SMW
• Aard van de SMW interventie
• Waardering voor de SMW interventie 

deelnemer en aanmelder



Voortgangs en uitkomst overzichten 
ZAT: 
• Overzichten van de stand van zaken per 

cliënt 
• Getotaliseerd aantal malen besproken in 

het ZAT
• Aard van de ZAT interventie 
• Waardering interventie deelnemer en 

aanmelder
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