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Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Soms valt een 
kind op door een tekort aan bepaalde vaardigheden of door zijn 
gedrag. Door passende begeleiding te bieden kan het kind of 
de jeugdige zich ontwikkelen.

Zo gewoon als mogelijk en speciaal waar nodig 
Kinderen en jeugdigen willen eigenlijk zo normaal mogelijk 
deelnemen aan de maatschappij, maar vanwege een beperking 
of ontwikkelingsvraag is extra begeleiding nodig binnen een 
vorm van opvang.

Gespecialiseerde begeleiding in vrije tijd
De GBVT is een buitenschoolse opvang voor kinderen/jeugdigen 
in de schoolgaande leeftijd van 4 tot 18 jaar waarbij sprake is 
van een ontwikkelingsvraag en voor kinderen/jeugdigen die zeer 
intensieve begeleiding nodig hebben en/of ernstig meervoudig 
beperkt zijn. De GBVT draagt bij aan het vergroten van het 
zelfvertrouwen en de ontwikkeling van het kind met aandacht 
voor de sociale aspecten. De GBVT is er ook om het gezin te 
ontlasten en de zorg tijdelijk even uit handen te kunnen nemen .

Samen met ouders 
De betrokkenheid van de ouder is belangrijk om de begeleiding 
goed aan te laten sluiten bij de mogelijkheden en behoeften van 
het kind. Samen met de ouder worden mogelijkheden bekeken 
en doelen opgesteld om de ontwikkeling zo optimaal mogelijk 
te stimuleren. Deze doelen worden verwerkt in het plan van het 
kind/de jeugdige.
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Programma en doelen
De GBVT heeft als uitgangspunt het bieden van begeleiding binnen 
een programma waar ontspanning en aandacht voor de sociale 
contacten centraal staan. 
Een ander uitgangspunt is dat het kind/ de jeugdige zich veilig en 
vertrouwd voelt binnen de GBVT. Er is aandacht voor een goede 
balans tussen in- en ontspanning in het programma en er worden 
regelmatig doelgerichte activiteiten aangeboden waarbij we kijken 
naar de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind/de jeugdige. 
Onze ervaring is dat kinderen/jeugdigen van elkaar leren.

Wanneer 
• Op zaterdag; 
• Voor- en naschools van maandag tot en met vrijdag;
• Vakanties van maandag tot en met vrijdag;
• Tijdens studiedagen vanuit het onderwijs van
 maandag tot en met vrijdag.

Waar
Zozijn biedt in Gelderland en in Overijssel
op diverse locaties GBVT aan:
• Op de school van het kind/de jeugdige;
• Bij de reguliere kinderopvang in de buurt;
• Op een zorgboerderij;
• Of andere locaties waar al sprake is van een samenwerking.

Interesse 
Als uw kind begeleiding in de vorm van specialistische begeleiding 
in vrije tijd nodig heeft, dan heeft u daarvoor een beschikking van 
de gemeente of een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) 
nodig. Wilt u hierover meer weten? Neem dan contact op met het 
zorgloket van Zozijn. 
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