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Er is regionaal besloten om naast de inkoop jeugdhulp een BSO+ te organiseren. Dit is buitenschoolse opvang
voor kinderen van het speciaal (basis)onderwijs die vanwege een zwaardere zorgbehoefte niet terecht kunnen
bij een reguliere kinderopvang. Anders dan bij dagbegeleiding is er voor deze kinderen geen aanvullende
hulpvraag waarvoor specialistische jeugdhulp ingezet dient te worden. Reguliere BSO wordt voor kinderen die
regulier basisonderwijs volgen wettelijk verplicht georganiseerd door het schoolbestuur. Voor het speciaal
basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO) bestaat deze verplichting niet en dus kunnen deze kinderen
daar soms niet terecht. Tot nu toe werden deze kinderen die een te zware zorgbehoefte hebben voor de
reguliere kinderopvang, maar geen aanvullende hulpvraag hadden middels specialistische jeugdhulp bekostigd.
Hiervoor is vanaf 1 september 2022 BSO+ georganiseerd.
1.

Melding
Ouders melden zich bij de lokale Toegang met (onder andere) een vraag voor opvang na schooltijd.
Let op: een eerste verlenging van een enkelvoudige vraag BSO+ mag door de Zorgaanbieder
aangevraagd worden via een Jw315. Dit geldt ook voor een afschaling in het aantal dagdelen. Een
opschaling in dagdelen en een tweede verlenging moet altijd via de Toegang worden aangevraagd.

2.

Onderzoek Toegang
In het keukentafelgesprek onderzoek je de vraag van ouders en doorloop je voor BSO+ de relevante
leefgebieden1. Voor BSO+ geldt het volgende:
• Normalisering is het uitgangspunt. Verzorging, opvoeding en opvang door ouders en reguliere BSO
is voorliggend op de BSO+, zodat de behoefte zoveel mogelijk in de nabije omgeving van het kind
wordt vervuld. Denk aan de volgende vragen die je kunt meenemen in je gesprek:
o Zijn ouders beschikbaar om opvang te bieden?
o Leidt het bieden van opvang door ouders tot overbelasting?
o Kunnen ouders schuiven in werktijden / studietijden?
o Welke reguliere BSO’s zijn al benaderd en wat is de reden van afwijzing vanuit de reguliere
BSO? Er hoeft geen bewijs aangeleverd te worden vanuit de reguliere BSO over de reden van
afwijzing en een kind hoeft ook nog niet te hebben deelgenomen aan de reguliere BSO.
• BSO+ wordt slechts aanvullend op de inzet vanuit het sociale netwerk ingezet.
• BSO+ wordt alleen op werkdagen geleverd, zowel in schoolweken als vakantieweken.
• Doorloop de criteria uit bijlage 1. Om in aanmerking te komen voor BSO+ dient er te worden
voldaan aan alle criteria.
• BSO+ mag naast alle jeugdhulp. Let op: bij 24-uurs zorg is het niet altijd passend om BSO+ hier
naast aan te vragen. Uitzonderingen hierin kunnen o.a. pleegzorg en gezinshuis zijn.
• BSO+ kan alleen toegewezen worden aan de zorgaanbieders AMO en Asendo

3.

Vervoer
Stel eerst de volgende vragen:
a. Wat is de leeftijd van de jeugdige en wat zijn de mogelijkheden om zelfstandig te reizen?
b. Wat zijn de mogelijkheden van ouder(s)/netwerk om (gedeeltelijk) te brengen en/of halen?
c. Zijn er mogelijkheden, wanneer ze werken, om te schuiven met werktijden?
De zorgaanbieders vervoeren de jeugdigen vanuit school naar de BSO+. Dit geldt voor alle scholen in
de regio. Hier mag dus geen Leerlingenvervoer voor worden aangevraagd/ ingezet. Het organiseren
van vervoer van BSO+ naar huis wordt geboden door de zorgaanbieder als de ouders of het netwerk
niet in staat zijn om hierin te voorzien. Vervoerskosten vanuit de aanbieder zijn meegenomen in het
BSO+ tarief (dit is op zichzelf geen reden om het vervoer naar huis toe te kennen).

1

Relevante leefgebieden:
•
Lichamelijke, seksuele en psychische gezondheid en ontwikkeling
•
Maatschappelijke participatie
•
Gezin, huiselijke relaties en opvoeding
•
Sociaal netwerk

Wanneer ouders deels zelf kunnen vervoeren, wordt alleen de vervoerscode aangevraagd voor de
totale omvang. De zorgaanbieder zal vervolgens in gesprek gaan met ouders over het vervoer. Er kan
geen vergoeding worden aangevraagd voor eigen vervoer.
4.

Plan van Aanpak
Enkelvoudige aanvraag: wanneer alleen een aanvraag voor BSO+ nodig is, hoeven alleen de relevante
leefgebieden1 beschreven te worden.
Meervoudige aanvraag: wanneer er naast BSO+ nog jeugdhulp nodig is, worden alle leefgebieden
beschreven. Daarnaast wordt in de conclusie naast de andere jeugdhulp ook BSO+ onderbouwd, zie
hieronder.
Daarnaast beschrijf je in de conclusie in beide situaties de noodzaak voor BSO+:
a. Type onderwijs
b. Waarom kan het kind niet naar de reguliere opvang
c. Mogelijkheden van het gezin en het eigen netwerk

5.

Ondertekening
Ouders ondertekenen het (verkorte) plan van aanpak wanneer de aanvraag via de Toegang loopt. Een
handtekening van één ouder is voldoende om een enkelvoudige BSO+ aanvraag in te kunnen dienen.

6.

Relevante informatie voor alle betrokken partijen
AGB
73732721
73732722
Categorie

Code

Omschrijving

50

50BSO BSO +

50

BSOVV

•
•

•
•
•
•
•
•

7.

Naam aanbieder
AMO Actieve
Opvang
Asendo

BSO + inclusief
vervoer

Begindatum
1-9-2022
1-9-2022

Uitvoeringsvariant
Inspanningsgericht
Inspanningsgericht

Eenheid
Dagdelen
(4 uur)
Dagdelen
(4 uur)

Frequentie
Totaal
duur
Totaal
duur

Een dagdeel duurt 4 uur
Begindatum vanaf 01-09-2022 en een maximale einddatum 31-12-2023
(de subsidieregeling loopt t/m 31-12-2023. In de loop van 2023 wordt duidelijk hoe de regeling er
na 31-12-2023 uit zal zien.)
Deze codes worden aangevraagd in dagdelen totaal duur beschikking. In deze berekening geldt
een maximum van 5 dagdelen per schoolweek en 10 dagdelen per schoolvakanties
BSO+ wordt alleen op werkdagen geleverd, zowel in schoolweken als vakantieweken
Een nieuwe aanvraag BSO+ wordt aangevraagd via de Toegang
Een eerste verlenging bij een enkelvoudige toekenning BSO+ kan door de AMO of Asendo
middels een Jw315 worden aangevraagd.
Een opschaling (meer dagdelen) loopt altijd via de Toegang
Een afschaling (minder dagdelen) mag via een Jw315 worden aangevraagd door de
zorgaanbieder. Ook als de oorspronkelijke aanvraag via de Toegang is ingediend.

Indienen aanvraag
De Toegang dient de aanvraag in bij de lokale backoffice.
•
Voor BSO+ is geen Beknopt Plan Jeugdhulp (BPJ) nodig
•
Plan van Aanpak moet voor een enkel- en meervoudige vraag aangeleverd worden (zie punt 5).

8.

Backoffice
Algemeen:
•
Een Jeugdvervoer code is niet bedoeld voor vervoer van en naar BSO+
•
BSO+ mag overal naast beschikt worden
•
De backoffice verwerkt de voorziening (net zoals een Jeugdvoorziening) in hun lokale systeem.
•
Vanuit het lokale systeem wordt een Jw301 verzonden naar de gastheergemeente.
•
De gastheergemeente verstuurt een Jw301 naar de zorgaanbieder. Hier kan niet op gedeclareerd
worden, omdat BSO+ een subsidieregeling betreft. De betaling hiervan loopt buiten het
berichtenverkeer om.
•
Lokaal kan besloten worden of en hoe de gezaghebbende ouders geïnformeerd worden. Binnen
de gemeente Tilburg wordt een informatieve brief verstuurd naar de gezaghebbende ouder(s).
Aanvraag via de Toegang:
•
De aanvraag bestaat minimaal uit een productbestelling en een (verkort) Plan van Aanpak
•
Er hoeft geen evaluatieformulier aangeleverd te worden als BSO+ volgt op jeugdhulp. Bij een
meervoudige vraag (BSO+ en jeugdhulp) wordt alleen het jeugdhulpgedeelte geëvalueerd.
•
De backoffice controleert alleen of er een handtekening van een ouder aanwezig is.
•
Verdere inhoudelijke beoordeling of controle is niet nodig.
•
De aangeleverde stukken vanuit de Toegang worden lokaal gearchiveerd.
Jw-315 route (bij de eerste verlenging of afschaling BSO+):
•
Verwijzer in Suites 06: Zelfverwijzer/ geen verwijzer
•
Via het medisch domein of GI mag geen BSO+ worden aangevraagd, omdat zij geen
verwijsbevoegdheid hebben.

9.

Zorgaanbieder
•
Als de vervoerscode (BSOVV) is beschikt, dan neemt de zorgaanbieder contact op met ouders hoe
het vervoer geregeld gaat worden. Bij productcode 50BSO haalt de ouder / ouders het kind op bij
de BSO+ locatie na afloop van de opvang.
•
Een afschaling mag via een Jw315 worden aangevraagd. Ook als de oorspronkelijke aanvraag via
de Toegang is ingediend. Een opschaling (meer dagdelen) loopt altijd via de Toegang
•
De zorgaanbieder stuurt een Jw305 (startbericht) wanneer ze zijn gestart met de BSO+.
•
Als de BSO+ beëindigd moet worden, stuurt de zorgaanbieder een Jw307 (stopbericht).
•
BSO+ is een subsidieregeling. Betalingen lopen hierdoor buiten het berichtenverkeer om.

