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  Ondersteuningsaanvraag (ambulante) begeleiding ZO dichtbij 
 

Datum aanvraag   

Schooljaar  

Periode van uitvoering  

 

Schoolbestuur  

School  

Adres  

Postcode en plaats   

Telefoonnummer  

Contactpersoon  

Mailadres contactpersoon  

Telefoonnummer contactpersoon  

 

Leerling naam*   

Geboortedatum*   

Groep / Leerkracht*   

(*alleen invullen indien van toepassing) 

 

Hulpvragen  (verplicht invullen) * 

Op teamniveau  

Op leerkracht / docent niveau  

Op leerling niveau  

Anders  

• Graag zo concreet mogelijk, op niveau waar van toepassing, invullen  
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In onderstaand schema dient het aantal gevraagde uren ingevuld te worden. Er zijn een aantal diensten die een 

indicatie van een aantal uren aangeven, deze zijn gemerkt met een * en kunnen overgenomen worden in de kolom 

uren 

Gevraagde dienstverlening  

Standaard diensten Aantal uren per periode 

Intake, observatie, startgesprek en informatieverzameling, verslag (12 uur)*  

Advisering / ondersteuning bij opstellen OPP / Duiden & Doen (2,5 uur)  

Coaching en of Advisering / begeleiding van leerlingen en / of leerkracht / 
Team 

 

Begeleiding Seys traject   

*indicatie/vast aantal uren  

 

Losse dienstverlening (kan ook onderdeel uitmaken van een AB begeleidingstraject 

 

Ziektebeeld / medische diagnose Aantal uren per periode 

Voorlichting ziektebeeld / medische diagnose (3 uur)*  

Advisering ziekteverzuim  en/of intermediair (ll, ouders, school, medici)  

Grove  motoriek / bewegingsonderwijs Aantal uren per periode 

Advisering en overleg specialist bewegingsonderwijs / fysiotherapeut / 

ergotherapeut op locatie 

 

Advisering  over een (aangepaste) vrijetijdsbesteding / sport 

Financiering vanuit zorgbudget. 

 

Fijne motoriek / schrijven Aantal uren per periode 

Advisering en overleg schrijfspecialist individuele ll (2,5 uur)*  

Kortdurende interventie Schrijven (groep lln)  (7 weken, 12 uur)*  
Schrijfrijpheid kleuters in kaart brengen – dmv WRITIC (2.45 uur)*  

“De Kleurles”  - schrijfvoorwaarden/schrijfmotoriek (groep 2, 3, 4) (6 uur)*  

Coaching: advisering schrijfvoorwaarden / schrijfproblemen (groep 2, 3, 4). 
(2 uur)* 

 

Advisering, observatie en begeleiding bij schrijfonderwijs  

Zelfredzaamheid / ADL Aantal uren per periode 

Advisering t.a.v. zelfredzaamheid / ADL  

Inzet onderwijs- zorgassistent (minimaal 1 dagdeel per week)  

Advisering t.a.v. toegankelijkheid schoolomgeving en / of meubilair  

Sociaal-emotionele ontwikkeling Aantal uren per periode 

Begeleiding ondersteuning op maat individueel of groep  

Dramatherapie (basistraject: 20 uur, aanpassingen op maat)  

Klassenmanagement + aangepast lesgeven Aantal uren per periode 

Advisering bij knelpunten op gebied van bijvoorbeeld aanpak, 

klassenmanagement, didactiek, gedrag etc 

 

Workshops / teamvoorlichting (max 20 personen) Aantal uren per periode 

Workshop Executieve functies, 2 stuks (10 uur)*  

Workshop DCD, 2 stuks (10 uur)*  

Workshop team: fijn motorische (kleuter) vaardigheden (5 uur)*  

Teamvoorlichting tav nieuwe inzichten in het schrijfonderwijs (5 uur)*  

Workshop voor het team: Mee gymmen met een beperking (5 uur)*  

Teamvoorlichting sensorische informatieverwerking (kosten 10 uur)*  

Teamvoorlichting onverklaarde luisterproblemen (5 uur)*  

Overige Aantal uren per periode 
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Overstap PO-VO / SO / SBO  (6 uur)  

Andere zorgvraag…..  

 

Bijzonderheden  

 

 

Financieel 

 Begeleider 

Totaal aantal uren  

Uurprijs € 95 

Totale kosten  

 

 

Akkoord verklaring 

Ondergetekende verklaart hiermee akkoord te zijn met de aanvraag.  

School  

Naam:   

Functie:   

Datum:     

Handtekening: 

  
  

 


