
In de hoofdrol!
Informatie over dramatherapie van ZO dichtbij 

U wordt in de dagelijkse praktijk wel eens geconfronteerd met leerlingen
die erg teruggetrokken zijn en weinig zelfvertrouwen hebben. Of er zijn
leerlingen die zichtbaar moeite hebben om met hun handicap om te gaan.
Omdat u als school het beste met uw leerlingen voorheeft, wilt u helpen dit
soort problemen adequaat aan te pakken en op te lossen. ZO dichtbij kan
deze kinderen en uw team met dramatherapie ondersteunen bij dergelijke
sociaal-emotionele problemen.



www.adelante-zorggroep.nl

OVER ADELANTE
Adelante is een organisatie die ondersteuning biedt aan volwassenen en kinderen die te maken hebben met 

de gevolgen van een ziekte, aangeboren aandoening of ongeval. Ruim 1250 professionals, medewerkers en 

vrĳ willigers verlenen die zorg vanuit diverse locaties verspreid over heel Limburg, inclusief de poliklinieken 

van een aantal ziekenhuizen. Cliënten kunnen terecht voor medisch specialistische revalidatie, gehoor-, taal- en 

spraakproblemen, speciaal onderwĳ s, medische kindzorg, sport en arbeidsrevalidatie. Adelante richt zich niet 

op de beperking maar op de mogelĳ kheden om door te kunnen gaan. Ons motto: haal het beste uit jezelf! 

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Om uw leerling te helpen het emotionele, communicatieve of sociale probleem te
overwinnen kan hij/zij deelnemen aan diverse werkvormen. Denk bijvoorbeeld aan een
scènespel, rollenspel en improvisatiespel. Bij deze spelvormen doet het kind ervarin-
gen op die het ook in de dagelijkse werkelijkheid tegenkomt. Einddoel is om het kind
zo optimaal mogelijk te laten functioneren in zijn of haar sociale omgeving. Uiteraard
houden we hierbij rekening met de eigen mogelijkheden van het kind.  
 
Wat houdt de begeleiding in?
Onze dramatherapeut formuleert samen met de leerkrachten ambulant begeleider de
doelstellingen van de betreffende leerling. De leerling werkt vervolgens in minimaal
tien sessies van maximaal een uur aan de realisatie van deze doelen. Vaak gebeurt dit
in samenwerking met 2 andere klasgenootjes om de vaardigheden in te oefenen.
Tijdens de begeleiding stuurt de therapeut het verloop van de therapie naar de school.
Aan het eind stuurt de therapeut zowel school als de ouder(s) een verslag met de
bevindingen van de therapie.  
 
Welke kosten zijn eraan verbonden?
De kosten zijn afhankelijk van de duur van het traject. Vooraf wordt ingeschat hoeveel
uren er nodig zullen zijn. De kosten worden betaald vanuit expertisemiddelen van het
schoolbestuur of samenwerkingsverband of vanuit de gemeente. Om hiervoor in
aanmerking te komen moet echter voldaan worden aan een aantal criteria.  
 
Meer informatie/contact
Heeft u vragen over diensten van ZO dichtbij of wenst u advies? Neem dan contact op
via zodichtbij@adelante-zorggroep.nl. Telefonisch bereikbaar via 06-51 69 52 61. Voor
overige vragen, kunt u contact opnemen met het Servicebureau Kinderen van Adelante
in Valkenburg a/d Geul. Het bureau is op werkdagen geopend van 8.30 tot 17.00 uur
en bereikbaar via 045-528 2600. Meer informatie over Adelante treft u aan op
www.adelante-zorggroep.nl.  ©
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