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ONDERWIJS 
EN ZORG
In deze brochure vindt 
u informatie en links/
URL’s naar internetsites 
waar u uitgebreidere 
informatie kunt vinden 
over het onderwerp 
waar uw interesse naar 
uit gaat met betrekking 
tot onderwijs en zorg.

perspectief voor ieder kind
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ONDERWIJSWETGEVING

•	 Leerplichtwet:
	 https://wetten.overheid.nl/BWBR0002628/2018-07-28
•	 Wet Passend Onderwijs:
	 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/doelen-passend-onderwijs
•	 Wet Primair Onderwijs: 
	 https://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/2020-01-01
•	 Wet Voortgezet Onderwijs:
	 https://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/2020-01-01
•	 Wet op de Expertise Centra:
	 https://wetten.overheid.nl/BWBR0003549/2020-01-01
•	 Varia-wet (wettelijke mogelijkheid tot maatwerk):
	 https://www.vo-raad.nl/nieuws/variawet-mogelijkheden-voor-leerlingen-die-tijdelijk-

geen-onderwijs-volgen		
	 https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/variawet-maatwerk-voor-leerlingen-die-

tijdelijk-geen-onderwijs-kunnen-volgen 

ZORGPLICHT, WAT IS DAT?

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/zorgplicht-en-samenwerken-
scholen-passend-onderwijsverantwoordelijkheid-van-de-scholen

MAATWERK

Wat	is	er	mogelijk	met	betrekking	tot	maatwerk,	wat	mogen	scholen/samenwerkingsverbanden?	
En	wat	kan/mag	je	als	ouder	vragen/verwachten?

ONDERWIJS

https://wetten.overheid.nl/BWBR0002628/2018-07-28
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/doelen-passend-onderwijs
https://www.vo-raad.nl/nieuws/variawet-mogelijkheden-voor-leerlingen-die-tijdelijk-geen-onderwijs-volgen
https://www.vo-raad.nl/nieuws/variawet-mogelijkheden-voor-leerlingen-die-tijdelijk-geen-onderwijs-volgen
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/variawet-maatwerk-voor-leerlingen-die-tijdelijk-geen-onderwijs-kunnen-volgen
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/variawet-maatwerk-voor-leerlingen-die-tijdelijk-geen-onderwijs-kunnen-volgen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/zorgplicht-en-samenwerken-scholen-passend-onderwijsverantwoordelijkheid-van-de-scholen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/zorgplicht-en-samenwerken-scholen-passend-onderwijsverantwoordelijkheid-van-de-scholen
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•	 Bijzonder maatwerk buiten school  (Onderwijs	op	een	andere	locatie	dan	school/OOAL)
	 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z21804&did=
 2015D44312
 https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijstijd/maatwerk-in-onderwijstijd-

voor-leerlingen-met-een-beperking
•	 Maatwerk in school
	 http://www.autipassendonderwijsutrecht.nl/maatwerkmogelijkhedenopdemiddelbareschool 
	 eventueel	ook:	https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/variawet-maatwerk-

voor-leerlingen-die-tijdelijk-geen-onderwijs-kunnen-volgen	
	 en	https://www.vo-raad.nl/nieuws/variawet-mogelijkheden-voor-leerlingen-die-tijdelijk-

geen-onderwijs-volgen
•	 Maatwerk buiten school
	 Uitzending	Zembla	maart	2015	waarin	staatsecretaris	Sander	Dekker	van	OCW	‛scholen	
moeten	betalen	voor	onderwijs	buiten	school’:	

	 https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/scholen-moeten-thuisonderwijs-betalen 

HET OPP/ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF PLAN 

•	 Wat moet er in een OPP (Ontwikkelingsperspectief Plan) staan?
	 https://onderwijsgeschillen.nl/thema/ontwikkelingsperspectief	en	
	 https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/leraren/vraag-en-antwoord/wat-moet-

er-in-het-ontwikkelingsperspectief-opp-staan 
	 	 	 	 	
•	 Wat houdt instemmingsrecht op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief in? 
	 https://balansdigitaal.nl/ontwikkelingsperspectief-opp/

GEHEIME MIEPZIEK CONTRACTEN VAN INSPECTIE

•	 Het openbaar krijgen van de geheime onderwijscontracten
	 https://www.nrc.nl/nieuws/2013/06/07/miep-is-ziek-zo-noemt-de-inspectie-het-

12667178-a782623 
•	 Rapport Van Miep ziek tot Miep op maat (een	beschrijving	van	de	beleidsregels	
	 met	betrekking	tot	maatwerk,	van	inspectie/OCW)
	 http://www.ouderkrachtvoortkind.nl/wp-content/uploads/2015/04/Rapport-Miep-op-

maat-20151.pdf 
	 of	via	de	website	van	onderwijsjurist	Katinka	Slump:	
	 http://www.adviesonderwijsrecht.nl/inc/uploads/2013/03/Rapport-Miep-op-maat-2015.pdf 
•	 Waar vind ik de geanonimiseerde MiepZiek contracten?
	 http://www.adviesonderwijsrecht.nl/publicatie-van-46-miep-ziek-contracten-op-de-dag-

van-de-leerplicht-2018/ 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z21804&did=2015D44312
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z21804&did=2015D44312
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijstijd/maatwerk-in-onderwijstijd-voor-leerlingen-met-een-beperking
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijstijd/maatwerk-in-onderwijstijd-voor-leerlingen-met-een-beperking
http://www.autipassendonderwijsutrecht.nl/maatwerkmogelijkhedenopdemiddelbareschool
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/variawet-maatwerk-voor-leerlingen-die-tijdelijk-geen-onderwijs-kunnen-volgen
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/variawet-maatwerk-voor-leerlingen-die-tijdelijk-geen-onderwijs-kunnen-volgen
https://www.vo-raad.nl/nieuws/variawet-mogelijkheden-voor-leerlingen-die-tijdelijk-geen-onderwijs-volgen
https://www.vo-raad.nl/nieuws/variawet-mogelijkheden-voor-leerlingen-die-tijdelijk-geen-onderwijs-volgen
https://onderwijsgeschillen.nl/thema/ontwikkelingsperspectief
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/leraren/vraag-en-antwoord/wat-moet-er-in-het-ontwikkelingsperspectief-opp-staan
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/leraren/vraag-en-antwoord/wat-moet-er-in-het-ontwikkelingsperspectief-opp-staan
https://balansdigitaal.nl/ontwikkelingsperspectief-opp/
https://www.nrc.nl/nieuws/2013/06/07/miep-is-ziek-zo-noemt-de-inspectie-het-12667178-a782623
https://www.nrc.nl/nieuws/2013/06/07/miep-is-ziek-zo-noemt-de-inspectie-het-12667178-a782623
http://www.ouderkrachtvoortkind.nl/wp-content/uploads/2015/04/Rapport-Miep-op-maat-20151.pdf
http://www.ouderkrachtvoortkind.nl/wp-content/uploads/2015/04/Rapport-Miep-op-maat-20151.pdf
http://www.adviesonderwijsrecht.nl/inc/uploads/2013/03/Rapport-Miep-op-maat-2015.pdf
http://www.adviesonderwijsrecht.nl/publicatie-van-46-miep-ziek-contracten-op-de-dag-van-de-leerplicht-2018/
http://www.adviesonderwijsrecht.nl/publicatie-van-46-miep-ziek-contracten-op-de-dag-van-de-leerplicht-2018/
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JEUGDWET (1 JANUARI 2015)

https://wetten.overheid.nl/BWBR0034925/2020-01-01

ONAFHANKELIJKE CLIËNTEN ONDERSTEUNING

https://www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig

Relevante	informatie	m.b.t.	onafhankelijke	Cliëntenondersteuning:
https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Onafhankelijke-clientondersteuning.pdf 
en:	https://mantelzorg.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/samenwerken-met-de-zorg-en-
de-gemeente/het-keukentafelgesprek/onafhankelijke-clientondersteuning 

ZORG IN NATURA (ZIN)

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/vraag-en-antwoord/
verschil-pgb-zorg-natura 

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)

Met	een	persoonsgebonden	budget	kunt	u	zelf	zorg	inkopen	en	behoudt	u	de	regie.	U	kunt	
zorg	bij	een	zorginstelling	inkopen	of	bij	een	zelfstandige	in	de	zorg.	Met	een	pgb	kunt	u	o.a.	
begeleiding,	verzorging,	verpleging,	respijtzorg	en	hulpmiddelen	inkopen.	De	behandeling	mag	
niet	uit	het	pgb	worden	betaald.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/vraag-en-antwoord/
verschil-pgb-zorg-natura 
en	https://www.pgb.nl/pgb/wat-is-een-pgb/ 
en	https://www.pgb.nl/pgb/welke-zorg/

JEUGDWET

https://www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig
https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Onafhankelijke-clientondersteuning.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/vraag-en-antwoord/verschil-pgb-zorg-natura
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/vraag-en-antwoord/verschil-pgb-zorg-natura
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/vraag-en-antwoord/verschil-pgb-zorg-natura
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/vraag-en-antwoord/verschil-pgb-zorg-natura
https://www.pgb.nl/pgb/wat-is-een-pgb/
https://www.pgb.nl/pgb/welke-zorg/
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GEMEENTEVERORDENING EN BELEIDSREGELS JEUGDWET/WMO

De	gemeente	heeft	regelingen	waarin	de	rechten	en	plichten	van	inwoners,	bedrijven	en	instellingen	
staan	omschreven.	Het	gaat	om	twee	soorten	regelingen,	verordeningen	en	beleidsregels.	
Verordeningen	zijn	door	de	gemeenteraad	of	door	burgemeester	en	wethouders	opgestelde	voor-
schriften	die	voor	iedereen	gelden.	Beleidsregels	zijn	voorschriften	van	de	gemeenteraad,	of	het	
college	van	Burgemeester	en	Wethouders	die	een	verordening	verder	uitwerken	en	verduidelijken.
Elke	gemeente	heeft	beleidsvrijheid	om	de	Jeugdwet	en	de	Wmo	in	te	vullen	binnen	de	kaders	
van	de	wet.	Een	integrale	modelverordening	voor	Jeugdwet,	Wmo	en	de	Participatiewet.	
Zie	voor	nieuwe	informatie:	
https://vng.nl/nieuws/herziene-model-verordening-jeugd-wmo-model-sociaal-domein
De	gemeenteraad	moet	altijd	instemmen	over	de	inhoud	van	de	verordening.	Een	model
verordening	wordt	vaak	als	uitgangspunt	genomen.	

Publicatie van de verordening van uw gemeente
https://www.overheid.nl/	en	https://zoek.overheid.nl/lokale_wet_en_regelgeving	
Dit	is	een	rechtstreekse	link	waarbij	u	uw	postcode	invult	en	in	het	vlak	‘in	de	tekst’,	
‘verordening	jeugdwet’	invult	en	vervolgens	op	zoek	klikt.	U	komt	nu	bij	de	verordening	van	uw	
gemeente.	Eén	van	de	verordeningen	is	die	van	het	leerlingenvervoer.

Publicatie van de beleidsregels van uw gemeente
https://www.officielebekendmakingen.nl/ (stap	1),	klik	op	‘Officiële	bekendmakingen’	(stap	2),	
vul	bij	de	zoekterm	in	‛besluit	maatschappelijke	ondersteuning	en	jeugdhulp	[naam	van	uw	
gemeente]’,	selecteer	‘Gemeenteblad’	en	klik	op	Start zoekopdracht.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/	(Rechtstreekse	link	waar	u	de	laatste	stap	van	de	
informatie	hierboven	invult.)

PERSOONLIJK PLAN/FAMILIEGROEPSPLAN

Het	Familiegroepsplan	is	een	instrument	waarmee	de	ouder/hulpvrager	of	iemand	uit	de	
omgeving	van	het	gezin	in	kaart	brengen	waar	de	hulpvragen	liggen	en	hoe	zij	de	zorg	graag	
ingevuld	zien	worden.	In	het	Familiegroepsplan	(Fgp)	of	zorgplan	staat	een	situatieschets,	de	
hulpvragen,	de	doelen	en	hoe	men	deze	wil	bereiken	en	op	welke	termijn.	
Met	de	zoekterm	“format	familiegroepsplan”	vindt	u	verschillende	voorbeelden	op	internet.
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/familiegroepsplan 

In	de	Wmo	is	het	Persoonlijk	plan	geborgd	in	de	wet,	in	de	Jeugdwet	is	het	Familiegroepsplan	
geborgd	in	de	wet.	U	bepaalt	zelf	of	u	een	eigen	plan	maakt.	Als	er	een	eigen	plan	is	gemaakt	
dan	zal	de	inhoud	hiervan	moeten	worden	meegenomen	tijdens	het	onderzoek	en	het	gesprek	
(tenzij	u	onder	de	uitzonderingsgronden	valt,	zie	factsheet	Fgp):
https://vng.nl/files/vng/201412_factsheet_familiegroepsplan_0.pdf 

https://vng.nl/nieuws/herziene-model-verordening-jeugd-wmo-model-sociaal-domein
https://www.overheid.nl/
https://zoek.overheid.nl/lokale_wet_en_regelgeving
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/familiegroepsplan
https://vng.nl/files/vng/201412_factsheet_familiegroepsplan_0.pdf
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WAT IS DE TERMIJN DIE DE GEMEENTE HEEFT 
OM EEN BESCHIKKING AF TE GEVEN?

De	Algemene	Wet	Bestuursrecht	stelt	dat	de	gemeente	een	beschikking	af	moet	geven	binnen	
een	redelijke	termijn	van	acht	weken	nadat	u	de	hulpvraag	heeft	ingediend	bij	de	gemeente	
(telefonisch,	per	mail	of	schriftelijk).
Bij	de	Jeugdwet	doet	u	meteen	een	aanvraag.	Geef	ook	duidelijk	aan	dat	u	een	aanvraag	jeugd-
hulp	doet	en	vraag	om	een	bevestiging	van	deze	aanvraag.	Tevens	adviseren	wij	een	kopie	van	
de	aanvraag	te	bewaren.	Zo	kunt	u	altijd	bewijzen	wanneer	de	beschikking	uiterlijk	afgegeven	
moet	worden.	Lukt	het	de	gemeente	niet	om	binnen	de	termijn	van	acht	weken	een	besluit	te	
nemen	dan	zal	men	dit	schriftelijk	moeten	mededelen	met	een	onderbouwing.
Bij	de	Wmo	is	er	eerst	sprake	van	een	melding,	dan	volgt	onderzoek	en	een	gesprek	(dit	alles	
mag	zes	weken	in	beslag	nemen).	Hierna	kunt	u	een	aanvraag	doen.	Na	de	aanvraag	krijgt	u	
binnen	twee	weken	een	besluit.	
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bezwaar-en-beroep/vraag-en-antwoord/wat-kan-
ik-doen-als-een-overheidsorganisatie-te-laat-beslist-over-mijn-aanvraag-of-bezwaar 		 	
	 	

DE GEMEENTE HEEFT NIET OP TIJD 
EEN BESCHIKKING AFGEGEVEN. WAT NU?

•	 Gemeente in gebreke stellen
	 Wanneer	de	gemeente	niet	tijdig	(binnen	acht	weken	vanaf	de	aanvraag)	een	beschikking	
heeft	afgegeven,	kunt	u	de	gemeente	in	gebreke	stellen.	U	stelt	de	gemeente	in	de	
gelegenheid	om	binnen	twee	weken	alsnog	een	beschikking	af	te	geven.	Doet	zij	dit	niet,	
dan	zal	er	een	dwangsom	gaan	lopen.

	 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bezwaar-en-beroep/vraag-en-antwoord/wat-
kan-ik-doen-als-een-overheidsorganisatie-te-laat-beslist-over-mijn-aanvraag-of-bezwaar 

•	 Administratieve verlenging
	 U	kunt	de	gemeente	ook	om	een	administratieve	verlenging	vragen,	wanneer	u	vermoedt	
dat	de	gemeente	niet	tijdig	een	beschikking	af	kan	geven	en	de	zorgvraag	zo	goed	als	gelijk	
is	gebleven	als	in	de	voorgaande	periode.	De	administratieve	verlenging	is	meestal	voor	de	
duur	van	maximaal	3	maanden.

	 In	de	tussenliggende	periode	dient	de	gemeente	alsnog	een	beschikking	af	te	geven.
•	 Voorlopige voorziening
	 Heeft	de	gemeente	niet	tijdig	een	beschikking	afgegeven,	dan	kunt	u	via	de	rechter	om	
	 een	voorlopige	voorziening		vragen.	Zoek	hiervoor	juridische	bijstand	bij	uw	rechtsbijstand
verzekering	of	bij	een	advocaat.

	 https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/Rechtsgebieden/Bestuursrecht/
Procedures/paginas/voorlopig-voorziening.aspx 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bezwaar-en-beroep/vraag-en-antwoord/wat-kan-ik-doen-als-een-overheidsorganisatie-te-laat-beslist-over-mijn-aanvraag-of-bezwaar
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bezwaar-en-beroep/vraag-en-antwoord/wat-kan-ik-doen-als-een-overheidsorganisatie-te-laat-beslist-over-mijn-aanvraag-of-bezwaar
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bezwaar-en-beroep/vraag-en-antwoord/wat-kan-ik-doen-als-een-overheidsorganisatie-te-laat-beslist-over-mijn-aanvraag-of-bezwaar
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bezwaar-en-beroep/vraag-en-antwoord/wat-kan-ik-doen-als-een-overheidsorganisatie-te-laat-beslist-over-mijn-aanvraag-of-bezwaar
https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/Rechtsgebieden/Bestuursrecht/Procedures/paginas/voorlopig-voorziening.aspx
https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/Rechtsgebieden/Bestuursrecht/Procedures/paginas/voorlopig-voorziening.aspx
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NIET EENS MET DE BESCHIKKING VAN DE GEMEENTE 
(BEZWAAR EN BEROEP)?

U	bent	het	niet	eens	met	de	beschikking	die	de	gemeente	heeft	afgegeven.	Dan	kunt	u	in	
bezwaar	gaan	bij	de	gemeente.
Let op! U	kunt	een	bezwaar	uiterlijk	6	weken	na	het	besluit	indienen.	Zet	er	ook	duidelijk	bij	
dat	u	in	bezwaar	gaat	en	waartegen	u	in	bezwaar	gaat	(bijvoegen	besluit).	Denkt	u	niet	genoeg	
tijd	te	hebben	om	uw	bezwaar	goed	voor	te	bereiden	dan	is	het	verstandig	om	in	de	5e	week	na	
besluit	een	pro	forma	bezwaarschrift	in	te	dienen,	u	krijgt	dan	extra	tijd	om	alsnog	uw	volledige	
bezwaar	in	te	dienen.	De	extra	tijd	is	4	weken	na	indiening.	Het	heeft	dus	geen	zin	om	in	de	
1e	of	2e	week	na	het	besluit	een	pro	forma	bezwaarschrift	in	te	dienen	omdat	de	extra	tijd	
dan	minimaal	is.	De	onafhankelijke	bezwaarcommissie	zal	uw	bezwaar	beoordelen.	Wordt	uw	
bezwaar	ongegrond	verklaard,	dan	kunt	u	in	beroep	bij	de	rechter	

http://www.bezwaar-en-beroep.nl/bezwaar/pro-forma-bezwaar/
https://www.sociaalweb.nl/blogs/de-jeugdwet-en-bezwaarschriften-hoe-zit-dat 

&	bezwaar	pgb	Wmo	en	jeugdwet:	
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/vraag-en-antwoord/
bezwaar-pgb 

TOOLKIT 16-27 JAAR:

http://www.16-27.nl/toolkit/

WETTENSCHEMA:

https://www.16-27.nl/hoe-werken-we-samen/geldende-wetgeving

PER SALDO

Belangenvereniging	voor	mensen	met	een	persoonsgebonden	budget	(pgb):	
https://www.pgb.nl/ 
Op	deze	site	vindt	u	uitgebreide	informatie	over	de	verschillende	zorgwetten	(Jeugdwet,	
Wmo	en	Wlz),	hoe	het	pgb	geregeld	is	in	deze	wetten	en	hoe	u	een	pgb	aan	kunt	vragen.

http://www.bezwaar-en-beroep.nl/bezwaar/pro-forma-bezwaar/
https://www.sociaalweb.nl/blogs/de-jeugdwet-en-bezwaarschriften-hoe-zit-dat
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/vraag-en-antwoord/bezwaar-pgb
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/vraag-en-antwoord/bezwaar-pgb
http://www.16-27.nl/toolkit/
https://www.16-27.nl/hoe-werken-we-samen/geldende-wetgeving
https://www.pgb.nl/
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ONDERWIJS EN ZORG
Dit is een uitgave van Oudervereniging Balans en Stichting 
Mama Vita. De informatie in deze brochure is verzameld 
door Ouderkrachtvoortkind en Stichting Mama Vita. Deze 
geactualiseerde versie is vervaardigd door Oudervereniging 
Balans (februari 2020).
Een digitale versie van deze brochure (met aanklikbare links) 
vindt u op  https://issuu.com/ouderverenigingbalans

BALANS
Oudervereniging	Balans	versterkt	de	positie	
van	ouders	van	kinderen	en	jongeren	met	
ondersteunings	behoeften	bij	leren	en/of	gedrag.	

Dit	doet	Balans	door	belangen	behartiging,	
uitwisseling	van	kennis	én	ervaringen	tussen	ouders,	
onderwijs,	zorg	en	wetenschap.	

Perspectief voor ieder kind, dat is waar wij voor staan.

Als	lid	van	Balans	krijgt	u	onder	andere:

•		Balans	Magazine
•	Ondersteuning	via	BalansAdvieslijn
•	Contact	met	actieve	BalansVertegenwoordigers	
	 in	uw	regio
•	Belangenbehartiging,	landelijk	en	regionaal
•	Voordelig	afsluiten	van	een	abonnement	op	
	 BalansKIDS
•	BalansNieuwsbrief	(digitaal)
• Toegang	tot	BalansForum
•	Gratis	of	met	korting	naar	bijeenkomsten	en/of	
oudercursussen	van	Balans	bij	u	in	de	buurt

Word lid van Balans via balansdigitaal.nl/lid-worden
perspectief voor ieder kind

MAMA VITA
Stichting	Mama	Vita,	opgericht	in	2010,	is	een	
netwerk	voor	moeders	van	kinderen	met	autisme.		
Van	een	klein	initiatief	is	de	organisatie	uitgegroeid	
tot	een	landelijk	werkende	stichting	met	ca.	300	
aangesloten	moeders	(vriendinnen)	en	activiteiten	
in	19	regio’s.

Mama	Vita	organiseert	diverse	activiteiten	voor	
haar	vriendinnen	(moeders	en	regiomoeders)	zoals:

•	Een	jaarlijkse	landelijke	dag	voor	alle	moeders
•	Maandelijkse	regiobijeenkomsten,	georganiseerd	
door	regiomoeders

•	Regiomoederdagen	voor	de	regiomoeders

Wil	jij	meepraten,	kennis	vergaren,	inzichten	en	
persoonlijk	advies	krijgen,	ervaringen	delen,	steun	
vinden,	bijeenkomsten	bezoeken	en	je	weer	sterk	
voelen?	Aarzel	dan	niet	en

word ook vriendin via mamavita.nl/word-vriendin


