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begeleiding

voor ouders



Ambulante begeleiding

Welke leerlingen komen in 
aanmerking?
De meeste leerlingen die ambulante 
begeleiding ontvangen hebben een 
diagnose van AD(H)D of autisme. 
Hierdoor kunnen ze behoefte hebben 
aan extra ondersteuning. Soms kan de 
mentor deze ondersteuning bieden. In 
andere gevallen is het noodzakelijk dat 
er een ambulante begeleider met het 
team mee gaat kijken wat deze leerling 
nodig heeft.

Wie geeft de ondersteuning?
Wanneer blijkt dat een leerling extra 
ondersteuning nodig heeft, wordt een 
zorgarrangement 1, 2 of 3 toegekend. 
Dit correspondeert met de zwaarte van 

de ondersteuning. 
Vanuit dit arrangement krijgt de (zorg)
mentor op jaarbasis tijd voor de 
ondersteuning van uw kind. De 
zorgmentor coacht het kind en is 
vraagbaak voor de leerling. Zo heeft de 
leerling houvast en een vast 
aanspreekpunt. 

De ambulant begeleider is de 
regiehouder. Wanneer de zorgmentor 
vragen heeft, kan hij bij de ambulant 
begeleider terecht. De ambulant 
begeleider organiseert indien nodig 
overleg met ouders, hulpverlening en 
school. De duur van de ambulante 
begeleiding is afhankelijk van de 
hulpvraag van de leerling en/of het 
team. 

Welke taken neemt de ambulant 
begeleider op zich?
Naast het overleg met mentor voert de 
ambulant begeleider de volgende 
taken uit:

• De ambulant begeleider stelt voor 
elke ab-leerling een 
handelingsplan op. Dit plan bevat 
naast de doelen ook een overzicht 
van de bevorderende en de 
belemmerende factoren met de 
bijbehorende 
ondersteuningsbehoeften. De 
ambulant begeleider draagt zorg 
voor de (tussen) evaluatie van het 
plan.

• De ambulant begeleider bezoekt 
in elk geval één keer per jaar het 
team van uw kind. Dit bezoek is 
gericht op expertisevergroting en 
het uitwisselen van ervaringen. 
Ook ontvangen de docenten een 
‘wegwijzer’ m.b.t. 
ondersteuningsbehoefte van de 
leerling in de klas.

• De ambulant begeleider stelt 
materiaal beschikbaar met 
concrete adviezen voor docenten.

• De ambulant begeleider is 
aanwezig als uw kind wordt 
besproken tijdens de 
rapportenvergadering. Zodoende 
kan de ambulant begeleider de 
behoeften horen en daarop 
anticiperen.
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Contact
Heeft u nog vragen? 

Neem gerust contact op met één 
van de ambulant begeleiders.

Opvoeden is een complexe en intensieve opgave. De opvoeding 
staat nooit stil. Continu zoekt u als ouders(s)/verzorger(s) het 
beste voor uw kind. 

Zorgen omtrent het leren of het gedrag kunnen u in verlegenheid 
brengen. Ook docenten en mentoren kunnen zoekend zijn naar het 
geven aan de juiste aanpak van uw zoon of dochter, omdat uw kind 
baat heeft bij extra ondersteuning. In deze folder informeren we u 
over de begeleiding die we vanuit de ambulante begeleiding willen 
bieden aan uw (pleeg)zoon of (pleeg)dochter.


