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Gespecialiseerde
onderwijs
op afstand

Vaktherapie
- vaktherapie drama
- vaktherapie beeldend
- speltherapie
- PMT

Gespecialiseerde
ambulante
begeleiding (AB)

Eventueel
AB

voortraject

Gespecialiseerde 
ambulante
begeleiding
binnen school

Omschrijving **
“Route Doorstroom”

individueel groep

- PMT
- Vaktherapie drama
- Vaktherapie beeldend
- Speltherapie
- EMDR
- Ambulante  begeleiding
- Ouderbegeleiding
- Vrijetijdsbesteding
   in groepsverband

“Route Doorstroom” “Route Talent” “Route Talent”

Eventueel
AB

voortraject

Omschrijving **
“Route Talent”

individueel groep

- PMT
- Vaktherapie drama
- Vaktherapie beeldend
- Speltherapie
- EMDR
- Ambulante  begeleiding
- Ouderbegeleiding
- Vrijetijdsbesteding
   in groepsverband

Eventueel in 
combinatie  met 
“onderwijs op 
afstand”

Eventueel
AB

voortraject

Omschrijving ****
“Route Talent”

individueel groep

- PMT
- Vaktherapie drama
- Vaktherapie beeldend
- Speltherapie
- EMDR
- Ambulante  begeleiding
- Ouderbegeleiding
- Vrijetijdsbesteding
   in groepsverband

Uitstroom onderwijs

AB
Nazorg

Uitstroom (beschermende) arbeid of dagbesteding

AB
Nazorg

Overstap naar “Route Doorstroom”

Overstap naar “Route Talent”

Internaliserend of externaliserend: 
huidige populatie geeft doorslag 
naast de intakefase *

Internaliserend of externaliserend: 
huidige populatie geeft doorslag 
naast de intakefase *

Internaliserend of externaliserend: 
huidige populatie geeft doorslag 
naast de intakefase *

orthopedagogische behandeling en specialistische begeleiding



* De intakefase heeft betrekking op elke vorm die we aanbieden en bestaat uit een 
 intakegesprek, dossier- en contactonderzoek. 
 Er is (mogelijk) sprake van autisme, AD(H)D, hechtingsproblemen, angsten, depressie(ve klachten), sociaal 
 emotionele problemen en/of een (school)trauma. Er is sprake van internaliserende problematiek of 
 externaliserende problematiek waarvoor specialistische begele ding en/of behandeling nodig is;

 Kinderen, jongeren en jongvolwassenen die uitvallen zijn binnen het onderwijs maar welke leerbaar zijn op     
 zijn/haar eigen wijze. Hij/zij heeft een aanbod op maat nodig;

 Er is sprake van een boven gemiddelde-, gemiddelde- of beneden gemiddelde intelligentievan om en nabij 70;
 
 Er is inzet door een multidisciplinair team gewenst. 

**  Omschrijving “Route Doorstroom”
 Er is inzet van een tussenoplossing gewenst waar ingezoomd wordt op het 
 onderliggende van het gedrag en  waarbij de passende specialistische begeleiding en/of  
 behandeling wordt geboden;

 Direct of binnen afzienbare tijd in de mogelijkheid tot uitvoering van educatieve taken    
 (op maatwerkniveau);

 Uitstroom binnen het onderwijs wordt verwacht waarna inzichten zijn verkregen in de   
 aanwezige zorg- en onderwijsbehoeften;

 Er is behoefte aan ondersteuning en advisering bij het vinden van een passend vervolg binnen de sector onderwijs. 

***  Omschrijving “Route Talent”

 In het geval van een (mogelijk) schooltrauma wordt deze route gehanteerd;

 Fungeren in een schoolse setting is momenteel overvragend;

 Er is inzet van een tussenoplossing nodig om weer in de leerstand te komen;

 Er is een periode nodig waarin het kind/de jongere tot rust kan komen;

 Uitgroeien naar Route Doorstroom wordt passend bevonden. 

****  Omschrijving “Route Talent”
 Dagbesteding is (momenteel) ondervragend en/of hier is het kind te jong voor;

 Uitstroom binnen het onderwijs lijkt geen passend perspectief te zijn, echter de optie hiervoor
 openhouden is mogelijk; 

 Het kind/de jongere is in staat om te leren, echter niet vanuit schoolse leermiddelen maar 
 op basis van interesses en mogelijkheden;

 Stabiliteit in de vorm van een langdurig traject is passend;

 Er is behoefte aan ondersteuning en advisering bij het vinden van een passend vervolg binnen (beschermde)   
 arbeid of dagbesteding.


