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Werken in opdracht van…. 

Opdracht van de samenwerkingsverbanden, 

schoolbesturen PO en VO en MBO:

• Equipeer leerkrachten, IB’ers en teams zodanig, 

zodat zij zelfstandig in staat zijn om de leerling met 

speciale onderwijsbehoeften te volgen, begeleiden 

en passend onderwijs te bieden.

In het VO hebben we te maken met zorgcoördinatoren, mentoren

en docenten.

In het MBO hebben we te maken met deelnemers.



Opdracht

Equiperen van de leerkrachten en het team:

• het bieden van extra ondersteuning om 

handelingsverlegenheid van de leerkracht op te 

heffen

• het overbrengen van speciale expertise naar het 

team en de betreffende leerkracht in het bijzonder

• leerlingbegeleiding en onderzoek gericht op advies 

aan leerkrachten en teams



Doelgroep De Kleine Prins

 Leerlingen met een lichamelijke en/of meervoudige 

beperking 

Bijvoorbeeld: Spina Bifida, Niet Aangeboren Hersenletsel, 

Cerebrale Parese, dwerggroei, DCD, spierziekten en andere 

motorische problemen

 Leerlingen met een langdurige ziekte

Bijvoorbeeld: kanker, diabetes, epilepsie, nierziekten, 

hartafwijkingen, astma, jeugdreuma, chronische 

vermoeidheid en andere (onverklaarde) somatische klachten



Een langdurig zieke leerling

Mogelijkheden:

• Inzet Ziezon

• Inzet De Kleine Prins

• Maatwerktrajecten



Ziezon / CED groep

• contact tussen school, ziekenhuis, leerling en ouders;

• voorlichting en advies aan scholen over onderwijs aan

zieke leerlingen;

• onderwijs en begeleiding van de zieke leerling thuis,

in het ziekenhuis en op school;

• (organiseren van) lessen aan huis of in het ziekenhuis samen met de school;

• informatie over de ziekte en de mogelijke gevolgen voor schoolprestaties;

• het maken van een plan van aanpak voor de zieke leerling samen met de 

school en de ouders;

• afstemming en samenwerking met ketenpartners, zoals ambulant 

begeleiders, jeugdartsen, leerplichtambtenaren, onderwijsconsulenten en 

centra voor jeugd en gezin

• inzet van communicatiemiddelen, zoals laptop, smartphone 

en KlasseContact.

 6 weken gratis inzet onderwijsconsulent

 Brochure 

http://www.ziezon.nl/ziezon/ondersteuning-op-afstand/


De Kleine Prins Expertisecentrum

• Thuisonderwijs:

– doel is terugkeer naar school

– school blijft verantwoordelijk voor onderwijs

– 2 x per week les en begeleiding thuis

– afgebakende periode met afspraken over leerstof en 

afspraken over contactmomenten

– re-integratie naar school

Bekostiging via het SWV en uitvoeringsovereenkomst



De Kleine Prins Expertisecentrum

• Toerusten van de school

– brugfunctie tussen behandelaar en school

– voorlichting ziektebeeld en leerling-specifiek

– ervaringsprogramma 

– begeleiding bij opstellen en implementeren van 

(medische) protocollen

– hulp bij opstellen OPP of handelingsplan

– Bekostiging via het SWV en uitvoeringsovereenkomst



De Kleine Prins Expertisecentrum

• Maatwerk leerkracht

– advies m.b.t. begeleiding van de leerling of het eigen 

handelen in de klas

– (beeld) coaching

– co-teaching

– hulp bij aanpassen lesstof en hoeveelheid

• Maatwerk leerling

– kindercoaching

– spelcoaching

– kortdurend werken met leerling

– advies motorische vaardigheden

– advies belasting / belastbaarheid 

Bekostiging via het SWV en uitvoeringsovereenkomst



“Verbinding tussen speciaal onderwijs

en regulier onderwijs”

Deeltijdarrangementen



Deeltijdarrangementen

Doel:

Een goede en definitieve overgang van de leerling 

naar regulier onderwijs

• Wanneer mogelijk:

Als een leerling op cognitief niveau en qua

sociaal-emotionele ontwikkeling binnen het regulier 

onderwijs past



Deeltijdarrangementen

Stappen deeltijdarrangement:

• coördinatie van het traject

• opstellen plan van aanpak:

- gesprek over mogelijke overstap

- oriëntatie op reguliere scholen

- inschakelen expert > plan van aanpak

- overleg alle betrokkenen

- na afgesproken periode evalueren 

- definitieve overstap regulier

• extra ondersteuning aan de ontvangende school



“Verbinding tussen speciaal        

onderwijs en regulier onderwijs”

Arrangement De Kleine Prins



Revalidatie en onderwijs

 intensief revalidatieprogramma 3 - 16 weken

 intern verblijf op De Hoogstraat Revalidatie Utrecht

• kleutergroep 4 t/m 6 jaar

• PO groep 6 t/m 13 jaar

• VO groep 14 t/m 18 jaar

• MBO groep 16 t/m  20 jaar



Onderwijs

 lesprogramma op basis van lesmethodes 

thuisschool

 belasting en belastbaarheid

Doelen:

 continueren onderwijs, aangepast waar nodig

 belangrijke bijdrage leveren aan revalidatie

 re-integratie bij terugkeer naar thuisschool

 het toerusten van de school gericht op de 

terugkeer van de leerling



Kenmerken

 kleine groepen van maximaal 8

 1 tot 3 uur les per dag naast revalidatie

 individueel lesprogramma en OPP

 persoonlijke mentor

 intensief contact met thuisschool

 multidisciplinair team

 realiseren re-integratie



Bekostiging

• leerling blijft ingeschreven op thuisschool

• arrangement vastgesteld voor aantal weken

• weekbedrag gebaseerd op categorie 2 leerling

• overeenkomst met SWV, schoolbestuur of 

individuele school (afhankelijk van inrichting SWV) 



Professionaliseringaanbod

“V

“Verbinding tussen speciaal onderwijs

en regulier onderwijs”



Professionaliseringaanbod

Doel: - versterken van de individuele onderwijsprofessionals

- versterken van het gehele team binnen de school

• inhoudelijke en didactische modules

• voorlichtingen over ziektebeelden

• vaardighedentrainingen

• intervisie

“Verbinding tussen speciaal onderwijs

en regulier onderwijs”



Professionaliseringaanbod



Vragen?



Hartelijk dank voor uw aandacht.


