
Ambulante begeleiding (AB) 

 

Het kan zijn dat uw kind op sociaal-emotioneel gebied niet lekker in zijn vel zit. Dit 
kan verschillende oorzaken hebben zoals faalangst, verdriet, weerbaarheid, autisme, 
ADHD, moeite met sociale vaardigheden zoals samenwerken, vrienden maken, 
omgaan met boosheid. Op SBO de Brigantijn hebben we oog voor deze 
ontwikkeling. We willen een goede ondersteunende relatie met en tussen leerlingen 
bevorderen en ontwikkelen. We laten leerlingen meedenken en maken hen 
verantwoordelijk voor hun eigen gedrag. Soms kan het nodig zijn dat hiervoor extra 
begeleiding nodig is in de vorm van ambulante begeleiding. 

 

Wat is Ambulante begeleiding op de Brigantijn? 

Begeleiding van kinderen individueel, in een groepje of klassikaal op gebied van 
gedrag en emoties. 

Wanneer een kind op sociaal-emotioneel gebied niet goed in zijn vel zit, kan de 
groepsleerkracht samen met de interne begeleider (IB-er) de hulp inroepen van een 
AB-er. De hulpvraag kan ook van het kind zelf komen. Hij/ zij mag de hulpvraag bij de 
leerkracht aankaarten.                                                                                        

Afhankelijk van de hulpvraag, biedt de AB-er hulp bij;   

 Adviesgesprekken met groepsleerkracht en IB-er  

 Observaties in de groep of buiten de groep.  

 Ondersteuning in de groep. 

 Intensieve begeleiding individueel of in een groepje buiten de groep. 

Er kunnen ook klassikale trainingen gegeven worden zoals Rots en Water en SoVa-
trainingen 

 

 

Uw kind heeft extra hulp nodig. 

In het begin van het schooljaar bezoekt de ambulante begeleider alle groepen. Zij 
observeert de gehele groep en kinderen specifiek op aanvraag van de leerkracht. 
N.a.v. een gezamenlijk overleg wordt dan besproken welke hulp er geboden kan 
gaan worden. Groepsleerkrachten en interne begeleider(s) bespreken ook alle 
ontwikkelingen van de kinderen met elkaar. Dit doen ze op verschillende tijdstippen 
in het jaar. Als de resultaten en/of observaties onvoldoende aansluiten bij het 
verwachte ontwikkelingsperspectief, brengt de IB-er samen met de groepsleerkracht 
een hulpvraag in beeld. Deze hulpvraag komt bij de AB-er terecht. Ook de 
hulpvragen van de kinderen zelf worden serieus genomen en besproken. 

 

 



En dan?  

De AB-er bekijkt de aanvraag (hulpvraag van de groepsleerkracht of kind) en gaat 
hiermee aan de slag. Dit wordt altijd vooraf met u gecommuniceerd door de 
groepsleerkracht of AB-er. Wij zijn van mening dat een goede samenwerking de 
groei van uw kind bevordert.  

Voor kinderen met intensieve begeleiding maakt zij een plan met een 
behandelingsvoorstel. Dit voorstel wordt met groepsleerkracht/ IB-er besproken. 
(Handelingsplan) 

 

 

 

 

Wat staat er in het plan?  

In het plan staat het volgende:                                                                     

 Waar de AB-er aan gaat werken. 

 De doelen die we willen bereiken  

 Welke middelen en of methodieken gebruikt worden  

 Hoe de ontwikkeling geëvalueerd wordt 

 Bijzonderheden tijdens de begeleidingsmomenten 

 De evaluatie van de begeleiding 

 We gaan meestal uit van 10 bijeenkomsten. Na deze bijeenkomsten bekijken 
we of de doelen bereikt zijn en of verdere begeleiding nodig is. 

 

 

Hoelang krijgt uw kind AB? 

Begeleiding vanuit AB is afhankelijk van de zorg die nodig is en de tijd die hiervoor 
beschikbaar is.  

Wanneer er onvoldoende tijd vrij gemaakt kan worden voor alle kinderen die zorg 
nodig hebben geldt het volgende;  



 Kinderen met hulpvragen op meerdere gebieden, dan wordt de belangrijkste 
aanvraag gehonoreerd.  

 Kinderen met intensieve begeleiding kunnen, per vakgebied, maximaal 2 
periodes begeleiding krijgen. Na deze periode volgt er altijd een wachttijd van 
1 jaar in de groep voordat het kind voor hetzelfde vakgebied weer wordt 
aangemeld. We gaan uit van periodes van 10 weken. Na 10 weken 
begeleiding bekijken we of de doelen bereikt zijn. Afhankelijk hiervan wordt 
bekeken of de begeleiding afgesloten kan worden of dat er nog een verlenging 
nodig is. 
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