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De Kleine Prins
Expertisecentrum Creërt mogelijkheden

Revalideren  
en naar school? 
Dat kan!
Arrangement De Kleine Prins
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Revalidatie en school gaan hand in hand
Leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroeps-
onderwijs die een intensief revalidatieprogramma volgen waardoor ze tijdelijk geen 
lessen op hun eigen school kunnen volgen, kunnen in de vorm van een arrange-
ment les en begeleiding krijgen op onze locatie in De Hoogstraat Revalidatie in 
Utrecht. Het gaat om leerlingen die beperkt worden in hun ontwikkeling, door een 
lichamelijke beperking, aangeboren of niet-aangeboren hersenletsel, een ziekte of 
aandoening. Soms is de oorzaak van de ontwikkelingsstoornis (nog) niet bekend. 

De gespecialiseerde leerkrachten en docenten verzorgen het onderwijs in samen

werking met, en geïntegreerd in, de revalidatie en zijn zo verantwoordelijk voor het 

voorkomen van achterstanden van deze leerlingen. We werken met een kleutergroep, 

een groep van leerlingen tussen de 6 en 14 jaar en groepen met leerlingen tussen 

de 14 en 20 jaar.

Het lesprogramma is gebaseerd op de lesmethodes van de ‘thuisschool’(school van 

herkomst) en wordt aangepast aan de belastbaarheid van de leerling. De doelstel

lingen hierbij zijn o.a.:

• Het onderwijsprogramma continueren of via afstemming met de eigen school 

komen tot een aangepast onderwijsprogramma.

• Het leveren van een belangrijke bijdrage aan de revalidatiebehandeling via 

samenwerking met het revalidatieteam. 

• Het tot stand brengen van een goede re-integratie op de thuisschool na afloop 

van de revalidatieperiode. 

Aanmelden
Bij opname in het revalidatiecentrum of bij poliklinische revalidatiebehandeling van 

drie dagen of meer per week, kan een leerling gebruik maken van Arrangement  
De Kleine Prins. De revalidatieperiode (en dus ook de periode op school) wordt 

vastgesteld door de revalidatiearts.

De Kleine Prins
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Bekostiging 

Het arrangement wordt opgesteld in een overeenkomst in samenspraak met de 

thuisschool en het samenwerkingsverband of bestuur. Het samenwerkingsverband, 

de school of het bestuur verplicht zich de bekostiging te voldoen aan De Kleine Prins 

Expertise centrum. Wanneer akkoord wordt gegaan met de overeenkomst kan de 

leerling gebruik maken van de school in De Hoogstraat Revalidatie. 

Na de revalidatie
De leerkrachten beschikken over een grote hoeveelheid specifieke kennis en expertise 

op het gebied van trauma, revalidatie en onderwijs waarbij onderzocht wordt of de 

leerling terug kan naar de eigen school, met of zonder aanpassingen, of dat er naar 

een andere vorm van onderwijs gekeken moet worden mocht de leerling het niveau 

van de thuisschool niet meer kunnen volgen. Wij kunnen helpen bij het zoeken naar 

een passende vervolgplek. De Kleine Prins Expertisecentrum biedt mogelijkheden 

voor extra ondersteuning op maat op de thuisschool. 

Werkwijze op de school 
Er wordt interdisciplinair samen gewerkt door de gespecialiseerde leerkracht en men

tor met o.a. de revalidatiearts, de orthopedagoog, de maatschappelijk werker, de 

fysiotherapeut, de ergotherapeut, de logopedist en de therapeut sport en bewegen. 

Het onderwijs wordt afgestemd op het niveau en de belastbaarheid van de leerling. 

We bieden de leerlingen speciale begeleiding bij hun ontwikkelings en leerproces 

in combinatie met de vereiste (medische) zorg. Er wordt uitstroomgericht gewerkt. 

Dit betekent dat de inhoud van het onderwijs zo is ingericht dat leerlingen zo goed 

mogelijk worden voorbereid op de periode na hun revalidatie. 

Het voorkomen van leerachterstanden is zeker niet ons enige doel. Onderwijs is voor 

de leerling herkenbaar, perspectiefbiedend en vanzelfsprekend. Zoiets herkenbaars in 

een vreemde wereld als een revalidatiecentrum kan spanningsverminderend werken.

“Ik vind het fijn dat hier ook  

een school is, zodat ik maandag  

weer naar mijn eigen school kan  

en niet zo ver achterloop.”
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Kenmerken van ons onderwijs
• We werken in een kleine groep (maximaal 8 leerlingen).

• We werken met individuele trajecten waarbij de leerling een behandelplan 

volgt dat is opgesteld in overleg met het revalidatiecentrum, de leerling,  

ouders en thuisschool.

• Er is wekelijks contact met de orthopedagogen. Dit geeft de mogelijkheid  

tot overleg in een multidisciplinair team en daardoor kan er een effectief en 

individueel behandelplan worden opgesteld. 

• We onderhouden een intensief contact met de thuisschool waarbij doelen 

gemeenschappelijk opgesteld worden en we aansluiten bij het programma  

van de thuisschool. De thuisschool blijft geïnformeerd en bij terugkomst is de 

eventuele achterstand tot het minimum beperkt. Gedurende de opname

periode pakken wij tevens de eventueel ontstane hiaten aan.

• Indien er geen programma is van de thuisschool, hebben we onze eigen  

programma’s en interventies om ervoor te zorgen dat de leerling maximaal 

werkt aan zijn of haar ontwikkeling.

• Leerlingen blijven ingeschreven op de eigen school. Wij nemen tijdelijk het 

onderwijs over.

• Bij terugkeer naar de thuisschool of bij vertrek naar een andere vervolgplek krijgt 

de school een schriftelijke overdracht. De Experts van De Kleine Prins kunnen 

extra ondersteuning bieden aan de school en aan de leerling bij terugkeer op 

de eigen school. 

Vier groepen 
Er zijn vier groepen binnen onze school. Elke groep heeft een eigen werkwijze die 

hieronder beschreven staat.

• Kleuters 4 t/m 6 jaar

• Basisonderwijs 6 t/m 13 jaar

• Voortgezet onderwijs 14 t/m 18 jaar

• Middelbaar beroepsonderwijs 16 t/m 20 jaar

De Kleine Prins
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Werkwijze per groep

Kleuteronderwijs (4 t/m 6 jaar)
Het lesprogramma is vergelijkbaar met dat van klassikaal onderwijs in een reguliere 

groep 1/2 . De leerlingen zijn een hele dag op school. Door de verscheidenheid aan 

leerlingen en revalidatiedoelen, wordt het onderwijs op maat aangepast. Er wordt 

rekening gehouden met de mogelijkheden en belastbaarheid van de leerling. Naast 

de gespecialiseerde leerkracht is er groepsassistentie aanwezig voor de (medische) 

verzorging. Er wordt een ontwikkelingsperspectiefplan opgesteld per leerling. 

Basisonderwijs (6 t/m 13 jaar)
De leerkracht begint met het inventariseren van de mogelijkheden die de leerling 

heeft. Het liefst gebruiken wij hierbij het vertrouwde lesmateriaal van de thuisschool. 

In principe krijgen de leerlingen elke dag les. De lestijden worden aangepast aan de  

belastbaarheid van de leerling. De leerlingen zijn overwegend met hun eigen taken

pakket bezig. Er wordt in groepen of één op één gewerkt. Door deze aanpak is er soms 

flink wat winst te boeken. Wij volgen zoveel mogelijk het programma van de thuisschool. 

Voortgezet onderwijs (14 t/m 18 jaar)
Elke leerling krijg een mentor toegewezen. Deze bespreekt met de leerling en de thuis

school aan welke schoolvakken hij wil gaan werken. We werken op een individueel  

gerichte, planmatige manier. In principe komt de leerling elke dag naar de schoollocatie, 

waar hij zo zelfstandig mogelijk werkt aan zijn schoolwerk. Er wordt waar nodig één op 

één gewerkt aan de individuele doelen. Door deze aanpak is er soms flink wat winst 

te boeken. De lestijden worden aangepast aan de belastbaarheid van de leerling. 

Middelbaar beroepsonderwijs (16 t/m 20 jaar)
Elke student krijg een mentor toegewezen. Deze bespreekt met de student aan welke 

schoolvakken hij wil gaan werken, dit gaat in samenspraak met de eigen mentor van 

de MBOopleiding. Binnen Arrangement De Kleine Prins is het niet mogelijk voor alle 

opleidingen praktijklessen te verzorgen, dus richten we ons op de primaire vakken 

zoals rekenen, Nederlands en Engels. Er wordt daarnaast ruim aandacht besteed 

aan het plannen en organiseren van het schoolwerk, het werken in een digitale 

leeromgeving en het onderhouden van contacten met de docenten van het MBO. 

We werken op een individueel gerichte, planmatige manier. In principe komt de  

student elke dag naar de schoollocatie waar hij zo zelfstandig mogelijk werkt aan zijn 

schoolwerk. De lestijden worden aangepast aan de belastbaarheid van de student.
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De Kleine Prins Expertisecentrum
De Kleine Prins Expertisecentrum biedt kwalitatief hoogstaande producten en dienst

verlening voor onderwijsprofessionals, gericht op het bereiken van een zo maximaal 

mogelijk (leer)rendement voor leerlingen. De dienstverlening van het Expertisecentrum 

sluit aan bij de vraag van de samenwerkingspartners – scholen, besturen en samen

werkingsverbanden – om hen te ondersteunen bij het bieden van passend onderwijs 

aan leerlingen met een beperking of die langdurig ziek zijn. 

De Kleine Prins
Speciaal Onderwijs

De Kleine Prins

Postbus 77, 3740 AB  Baarn

Telefoon: 035  52 80 448

Email: expertisecentrum@dekleineprins.nl

www.dekleineprins.nl

Over De Kleine Prins
De Kleine Prins is een grensverleggende, trendsettende en inspirerende kennis

organisatie die haar aanbod flexibel organiseert. De Kleine Prins biedt speciaal onder

wijs en dienstverlening aan leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking 

of die langdurig ziek zijn. De volgende scholen en diensten zijn hierbij aangesloten:

• Mytylschool Ariane de Ranitz in Utrecht

• Mytylschool De Trappenberg in Huizen

• Utrechtse Buitenschool De Schans in Utrecht 

• De Kleine Prins Expertisecentrum

De scholen en het Expertisecentrum stellen zich als doel om belemmeringen, die 

leerlingen vanwege hun beperking of ziekte ervaren in hun schoolloopbaan, weg te 

nemen en zich te richten op uitstroom of (terug)plaatsing in het regulier onderwijs.

De Kleine Prins werkt nauw samen 

met De Hoogstraat Revalidatie 

en Merem Behandelcentra.


