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Ondersteunings
-profiel 

Uitstroomprofiel voortgezet onderwijs: leerroute 
LG-VO  
 (onder verdeeld in: LG-VMBO-B/K, LG-VMBO-T, 
LG-HAVO/VWO) 

Bekostiging Cat. 1/2 
Extra bekostiging voor leerlingen met intensieve zorgbehoeften op 
het gebied van persoonlijke verzorging en verpleging (voorheen 
AWBZ). 

Doelgroep De leerling in deze leerroute heeft een extra 
ondersteuningsbehoefte vanwege beperkte motorische en in 
mindere mate cognitieve ontwikkelingsmogelijkheden (IQ ≥ 80). Dit 
kan zich o.a. uiten in een leerachterstand, schoolverzuim, 
problemen op het gebied van de zelfredzaamheid, een grote 
medische zorgbehoefte en/of sociaal-emotionele kwetsbaarheid.  

Uitstroombestemming De leerling stroomt uit naar voortgezet (regulier of speciaal) 
vervolgonderwijs (VMBO-B/K, VMBO-T, HAVO/VWO).  
De leerling functioneert aan het eind van het SO respectievelijk 
minimaal op BaO niveau  6, 8 of 8+. 

Huidige 
indicatiecriteria 

• Er is sprake van één of meer stoornissen die motorische 
beperkingen veroorzaken en die leiden tot een ernstige 
belemmering om aan onderwijs deel te nemen. 

• Er is sprake van een onderwijsbeperking, wat blijkt uit een zeer 
geringe zelfredzaamheid en/of structureel verzuim. 

Hoeveelheid 
aandacht en tijd 

• Er is binnen de groep sprake van regelmaat en een duidelijke 
structuur. 

• Er wordt gewerkt volgens het divergent differentiatiemodel bij de 
didactische vakgebieden en volgens het convergent 
differentiatiemodel bij de creatieve en sociaal-emotionele 
vakgebieden. 

• Onderwijsaanbod vanuit de leerroute wordt per vakgebied 
afgestemd op de individuele leerling. Indien nodig kan de 
leerling op een bepaald vakgebied onderwijs aangeboden 
krijgen vanuit een andere leerroute (LG-Arbeid) ofwel vanuit 
een andere leerroute binnen de LG-VO. 

• Onderwijs is gericht op onderwijsdoelen (cognitieve vakken 
zoals mondelinge taal, schriftelijke taal en rekenen) en het 
verbeteren van de zelfredzaamheid, communicatie en sociaal-
emotionele ontwikkeling. 

• Gemiddelde groepsgrootte: 12 t/m 14 leerlingen. 
• In de groep is één leerkracht en één onderwijsassistent 

aanwezig. Hiernaast is extra personele inzet mogelijk voor 
leerlingen met een grote zorgbehoefte op het gebied van 
persoonlijke verzorging en verpleging (AWBZ-bekostiging). 

• De leerlingen krijgen indien nodig extra verwerkingstijd bij het 
(al dan niet zelfstandig) werken aan opdrachten en uitvoeren 
van toetsen.  Daarnaast is mondelinge afname en verwerking 
van opdrachten/toetsen mogelijk. 

• Ondersteuning van paramedici (logopedist, ergotherapeut, 
fysiotherapeut, orthopedagoog) bij onderwijsactiviteiten.  

• Het is voor leerlingen mogelijk om onder schooltijd 
paramedische therapieën te volgen geïntegreerd in het 
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lesrooster. 
• Door de integrale benadering van onderwijs en revalidatie 

worden ontwikkelingsdoelen op elkaar afgestemd. 
Onderwijsmaterialen • Het curriculum bestaat uit de LG leerlijnen CED (inhoudelijk 

overeenkomstig met de kerndoelen van het regulier 
basisonderwijs).  

• Leerstof wordt aangeleerd met behulp van reguliere methoden 
en materialen. Daar waar nodig aangepast qua tempo en 
kunnen er concrete en  functionele materialen worden ingezet. 

• Er wordt volgens een vast dagritme gewerkt. 
• Individuele stappenplannen kunnen worden ingezet en worden 

aangepast aan de mogelijkheden van de leerling. 
• Er wordt indien nodig gebruik gemaakt van Ondersteunde 

communicatie: o.a. Nederlands met Gebaren (NmG) en picto’s.  
• Specifieke / aangepaste hulpmiddelen (o.a. Alphasmart, 

blokschaar) zijn beschikbaar bij alle verwerkingsopdrachten. 
• Computers worden ingezet bij het verwerken en/of inoefenen 

van vaardigheden.  
• Mogelijkheid om typeles te volgen (Type 2 Be), afgestemd op 

de mogelijkheden van de leerling. 
• Voor het bewegingsonderwijs en op de (buiten)speelplaats zijn 

er aangepaste materialen beschikbaar. 
• Alle leerlingen t/m 13 jaar krijgen (aangepast) zwemonderwijs 

aangeboden totdat het A-diploma is behaald.  
Ruimtelijke omgeving • Grote, ruime lokalen. 

• Grote tafel s en individuele werkplekken, ingesteld op de 
zithouding van de leerling. 

• Volledig aangepast, rolstoeltoegankelijk gebouw (brede gangen, 
drempelloos,  geen trappen, invalide toilet met tillift/hoog-laag 
bed, automatische deuren bij in- en uitgang, ruime gangen 
voorzien van leuning ter ondersteuning van het lopen, 
schuifdeuren, verpleegruimte, aangepaste keuken,  gymzaal en  
buitenterrein, De school beschikt over verschillende 
therapieruimtes, een therapiezaal en een onderzoeksruimte 
voor de revalidatiearts. 

• Contrasterende kleuren van kozijnen/deuren 
• Extra schoonmaak van het schoolgebouw i.v.m. ziektepreventie 

/ hygiëne. 
• Voor het vervoer van en naar school en onderwijsactiviteiten 

zijn bussen beschikbaar die ook toegerust zijn op het vervoer 
van o.a. rolstoelen en loophulpmiddelen. 

Expertise Medewerkers: 
• Er is een multi-disciplinair team bestaande uit: leerkrachten, 

vakleerkrachten bewegingsonderwijs, onderwijsassistenten, 
orthopedagogisch team (GZ-psychologen NIP, orthopedagogen 
NVO), revalidatieteam (revaliatiearts, fysiotherapeuten, 
ergotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers). 

• Er is een Commissie van Begeleiding welke bestaat uit: 
revalidatiearts, jeugdarts, directie, orthopedagogen en 
maatschappelijk werk. 
 

Actuele en specialistische kennis en vaardigheden op het gebied 
van:Onderwijs en didactische ontwikkeling op Master SEN niveau 
(o.a. ondersteunde communicatie (picto’s, NmG), 
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gesprekstechnieken, gedrag, handicapbeleving, aansluiten bij de 
belevingswereld en vergroten van zelfredzaamheid en autonomie). 
• OGW4D (opbrengstgericht werken) en HGW (handelingsgericht 

werken). 
• Orthopedagogisch handelen.  
• Persoonlijke verzorging en verpleegkundige handelingen 

volgens medische protocollen. 
• Ziektebeelden. 
• Kinderrevalidatie. 
• Diagnostiek op het gebied van onderwijs, (neuro)psychologie en 

revalidatie.  
• Behandeling op het gebied van onderwijs, (neuro)psychologie 

en revalidatie (o.a. Rots en Water, Kids’ Skills).  
Samenwerking met 
andere instanties 

• Revalidatie Ziekenhuis Lievensberg (revalidatiearts-
fysiotherapeuten-logopedisten-ergotherapeuten-
maatschappelijk werkers). 

• Orthopedische schoen- en instrumentmaker. 
• Gemeente n o.a. voor leerlingvervoer en huisvesting. 
 
Overige belangrijke partners: 
Gericht op behandeling/begeleiding, o.a. muziektherapeut / 
spelbegeleiding SDW, MEE, GGZ. 
• Gericht op communicatie, o.a. Auris / Kentalis 

(gehoor/spraak/taal). 
• Gericht op visus, o.a. Bartimeus / Visio. 
• Met betrekking tot naschoolse voorzieningen, logeren en 

wonen, o.a. SDW, Pauwer/Amarant. 
• Met betrekking tot uitgebreidere diagnostiek, o.a. IDRIS, 

Herlaarhof, Hans Berger kliniek, de Hondsberg.  
• Gericht op actualisering en verbreding van kennis/expertise: 

Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Tilburg. 
 

Ambities  
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Ondersteunings
-profiel 

Uitstroomprofiel voortgezet onderwijs: leerroute 
LG-Arbeid  

Bekostiging Cat. 1/2 
Extra bekostiging voor leerlingen met intensieve zorgbehoeften op 
het gebied van persoonlijke verzorging en verpleging (voorheen 
AWBZ). 

Doelgroep De leerling in deze leerroute heeft een extra 
ondersteuningsbehoefte vanwege beperkte motorische en in 
mindere mate cognitieve ontwikkelingsmogelijkheden (IQ 60-80). 
Dit kan zich o.a. uiten in een leerachterstand, schoolverzuim, 
problemen op het gebied van de zelfredzaamheid, een grote 
medische zorgbehoefte en/of sociaal-emotionele kwetsbaarheid.  

Uitstroombestemming De leerling stroomt uit naar praktijkonderwijs (PRO).  
De leerling functioneert aan het eind van het SO minimaal op BaO 
niveau   5. 

Huidige 
indicatiecriteria 

• Er is sprake van één of meer stoornissen die motorische 
beperkingen veroorzaken en die leiden tot een ernstige 
belemmering om aan onderwijs deel te nemen. 

• Er is sprake van een onderwijsbeperking, wat blijkt uit een zeer 
geringe zelfredzaamheid en/of structureel verzuim. 

Hoeveelheid 
aandacht en tijd 

• Er is binnen de groep sprake van regelmaat en een duidelijke 
structuur. 

• Er wordt gewerkt volgens het divergent differentiatiemodel bij de 
didactische vakgebieden en volgens het convergent 
differentiatiemodel bij de creatieve en sociaal-emotionele 
vakgebieden. 

• Onderwijsaanbod vanuit de leerroute wordt per vakgebied 
afgestemd op de individuele leerling. Indien nodig kan de 
leerling op een bepaald vakgebied onderwijs aangeboden 
krijgen vanuit een andere leerroute (ofwel vanuit ZML 
Arbeidsgerichte dagbesteding, ofwel vanuit LG-VO). 

• Onderwijs is gericht op onderwijsdoelen (cognitieve vakken 
zoals mondelinge taal, schriftelijke taal en rekenen) en het 
verbeteren van de zelfredzaamheid, communicatie en sociaal-
emotionele ontwikkeling. 

• Gemiddelde groepsgrootte: 12 t/m 14 leerlingen. 
• In de groep is één leerkracht en één onderwijsassistent 

aanwezig. Hiernaast is extra personele inzet mogelijk voor 
leerlingen met een grote zorgbehoefte op het gebied van 
persoonlijke verzorging en verpleging (AWBZ-bekostiging). 

• De leerlingen krijgen indien nodig extra verwerkingstijd bij het 
(al dan niet zelfstandig) werken aan opdrachten en uitvoeren 
van toetsen.  Daarnaast is mondelinge afname en verwerking 
van opdrachten/toetsen mogelijk. 

• Ondersteuning van paramedici (logopedist, ergotherapeut, 
fysiotherapeut, orthopedagoog) bij onderwijsactiviteiten.  

• Het is voor leerlingen mogelijk om onder schooltijd 
paramedische therapieën te volgen geïntegreerd in het 
lesrooster. 

• Door de integrale benadering van onderwijs en revalidatie 
worden ontwikkelingsdoelen op elkaar afgestemd. 

Onderwijsmaterialen • Het curriculum bestaat uit de LG leerlijnen CED (inhoudelijk 
overeenkomstig met de kerndoelen van het regulier 
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basisonderwijs).  
• Leerstof wordt aangeleerd met behulp van reguliere methoden 

en materialen. Daar waar nodig aangepast qua tempo en 
kunnen er concrete en  functionele materialen worden ingezet. 

• Er wordt volgens een vast dagritme gewerkt. 
• Individuele stappenplannen kunnen worden ingezet en worden 

aangepast aan de mogelijkheden van de leerling. 
• Er wordt indien nodig gebruik gemaakt van Ondersteunde 

communicatie: o.a. Nederlands met Gebaren (NmG) en picto’s.  
• Specifieke / aangepaste hulpmiddelen (o.a. Alphasmart, 

blokschaar) zijn beschikbaar bij alle verwerkingsopdrachten. 
• Computers worden ingezet bij het verwerken en/of inoefenen 

van vaardigheden.  
• Mogelijkheid om typeles te volgen (Type 2 Be), afgestemd op 

de mogelijkheden van de leerling. 
• Voor het bewegingsonderwijs en op de (buiten)speelplaats zijn 

er aangepaste materialen beschikbaar. 
• Alle leerlingen t/m 13 jaar krijgen (aangepast) zwemonderwijs 

aangeboden totdat het A-diploma is behaald.  
Ruimtelijke omgeving • Grote, ruime lokalen. 

• Grote tafel s en individuele werkplekken, ingesteld op de 
zithouding van de leerling. 

• Volledig aangepast, rolstoeltoegankelijk gebouw (brede gangen, 
drempelloos,  geen trappen, invalide toilet met tillift/hoog-laag 
bed, automatische deuren bij in- en uitgang, ruime gangen 
voorzien van leuning ter ondersteuning van het lopen, 
schuifdeuren, verpleegruimte, aangepaste keuken,  gymzaal en  
buitenterrein, De school beschikt over verschillende 
therapieruimtes, een therapiezaal en een onderzoeksruimte 
voor de revalidatiearts. 

• Contrasterende kleuren van kozijnen/deuren 
• Extra schoonmaak van het schoolgebouw i.v.m. ziektepreventie 

/ hygiëne. 
• Voor het vervoer van en naar school en onderwijsactiviteiten 

zijn bussen beschikbaar die ook toegerust zijn op het vervoer 
van o.a. rolstoelen en loophulpmiddelen. 

Expertise Medewerkers: 
• Er is een multi-disciplinair team bestaande uit: leerkrachten, 

vakleerkrachten bewegingsonderwijs, onderwijsassistenten, 
orthopedagogisch team (GZ-psychologen NIP, orthopedagogen 
NVO), revalidatieteam (revaliatiearts, fysiotherapeuten, 
ergotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers). 

• Er is een Commissie van Begeleiding welke bestaat uit: 
revalidatiearts, jeugdarts, directie, orthopedagogen en 
maatschappelijk werk. 

 
Actuele en specialistische kennis en vaardigheden op het gebied 
van: 
Onderwijs en didactische ontwikkeling op Master SEN niveau (o.a. 
ondersteunde communicatie (picto’s, NmG), gesprekstechnieken, 
gedrag, handicapbeleving, aansluiten bij de belevingswereld en 
vergroten van zelfredzaamheid en autonomie). 
• OGW4D (opbrengstgericht werken) en HGW (handelingsgericht 

werken). 
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• Orthopedagogisch handelen.  
• Persoonlijke verzorging en verpleegkundige handelingen 

volgens medische protocollen. 
• Ziektebeelden. 
• Kinderrevalidatie. 
• Diagnostiek op het gebied van onderwijs, (neuro)psychologie en 

revalidatie.  
• Behandeling op het gebied van onderwijs, (neuro)psychologie 

en revalidatie (o.a. Rots en Water, Kids’ Skills).   
Samenwerking met 
andere instanties 

• Revalidatie Ziekenhuis Lievensberg (revalidatiearts-
fysiotherapeuten-logopedisten-ergotherapeuten-
maatschappelijk werkers). 

• Orthopedische schoen- en instrumentmaker. 
• Gemeente n o.a. voor leerlingvervoer en huisvesting. 
 
Overige belangrijke partners: 
• Gericht op behandeling/begeleiding, o.a. muziektherapeut / 

spelbegeleiding SDW, MEE, GGZ. 
• Gericht op communicatie, o.a. Auris / Kentalis 

(gehoor/spraak/taal). 
• Gericht op visus, o.a. Bartimeus / Visio. 
• Met betrekking tot naschoolse voorzieningen, logeren en 

wonen, o.a. SDW, Pauwer/Amarant. 
• Met betrekking tot uitgebreidere diagnostiek, o.a. IDRIS, 

Herlaarhof, Hans Berger kliniek, de Hondsberg.  
• Gericht op actualisering en verbreding van kennis/expertise: 

Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Tilburg. 
Ambities  
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Ondersteunings
-profiel 

Uitstroomprofiel dagbesteding: Leerroute ZML 
Arbeidsgerichte dagbesteding 

Bekostiging Cat.3 
Extra bekostiging voor leerlingen met intensieve zorgbehoeften op 
het gebied van persoonlijke verzorging en verpleging (voorheen 
AWBZ). 

Doelgroep De leerling in deze leerroute heeft een intensieve 
ondersteuningsbehoefte vanwege (ernstig) beperkte motorische en 
licht beperkte cognitieve ontwikkelingsmogelijkheden (IQ 55-70) en 
een geringe zelfredzaamheid (leerlingen met meervoudige 
beperkingen). 

Uitstroombestemming De leerling stroomt uit naar leerroute VSO arbeidsgerichte 
dagbesteding.  
De leerling functioneert aan het eind van het SO minimaal op 
niveau  8 van de ZML leerlijn (overeenkomend met BAO eind groep 
4). 

Huidige 
indicatiecriteria 

• Er is sprake van één of meer stoornissen die motorische 
beperkingen veroorzaken en die leiden tot een ernstige 
belemmering om aan onderwijs deel te nemen en een 
verstandelijke beperking (IQ ≤ 70). 

• Er is sprake van een onderwijsbeperking, wat blijkt uit een zeer 
geringe zelfredzaamheid en/of structureel verzuim. 

Hoeveelheid 
aandacht en tijd 

• Er is binnen de groep sprake van regelmaat en een duidelijke 
structuur. 

• Er wordt gewerkt volgens het divergent differentiatiemodel bij de 
didactische vakgebieden en volgens het convergent 
differentiatiemodel bij de creatieve en sociaal-emotionele 
vakgebieden. 

• Onderwijsaanbod vanuit de leerroute wordt per vakgebied 
afgestemd op de individuele leerling. Indien nodig kan de 
leerling op een bepaald vakgebied onderwijs aangeboden 
krijgen vanuit een andere leerroute (ofwel vanuit ZML Praktisch, 
ofwel vanuit LG-Arbeid). 

• Onderwijs is m.n. gericht op het verbeteren van de didactische 
vaardigheden, zelfredzaamheid, communicatie en sociaal-
emotionele ontwikkeling. 

• Vaardigheden worden individueel of in kleine groepen 
ingeoefend (3-4 leerlingen) waarbij het meervoudig strategisch 
handelen wordt ingeoefend. 

• Gemiddelde groepsgrootte: 8 t/m 10 leerlingen. 
• In de groep is één leerkracht en één onderwijsassistent 

aanwezig. Hiernaast is extra personele inzet mogelijk voor 
leerlingen met een grote zorgbehoefte op het gebied van 
persoonlijke verzorging en verpleging (AWBZ-bekostiging). 

• Ondersteuning van paramedici (logopedist, ergotherapeut, 
fysiotherapeut,  orthopedagoog) bij onderwijsactiviteiten.  

• Het is voor leerlingen mogelijk om onder schooltijd 
paramedische therapieën te volgen geïntegreerd in het 
lesrooster. 

• Door de integrale benadering van onderwijs en revalidatie 
worden ontwikkelingsdoelen op elkaar afgestemd. 

Onderwijsmaterialen • Het curriculum bestaat uit de ZML leerlijnen CED (voor jongeren 
die uitstomen naar een dagbesteding).  
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• Vaardigheden worden ingeoefend met behulp van aangepaste 
methoden en materialen. Daar waar nodig worden concrete en  
functionele materialen ingezet. 

• Er wordt met een visueel dagritme gewerkt.  
• Daar waar nodig worden individuele stappenplannen ingezet en 

aangepast aan de mogelijkheden van de leerling. 
• Er wordt gebruik gemaakt van Ondersteunde communicatie: 

o.a. gebruik van Nederlands met Gebaren (NmG), picto’s, foto´s 
en spraakcomputers.  

• Computers worden ingezet bij het verwerken en/of inoefenen 
van vaardigheden.  

• Specifieke / aangepaste hulpmiddelen (o.a. Alphasmart, 
blokschaar) zijn beschikbaar bij verwerkingsopdrachten. 

• Voor het bewegingsonderwijs en op de (buiten)speelplaats zijn 
er aangepaste materialen beschikbaar. 

• Alle leerlingen t/m 13 jaar krijgen (aangepast) zwemonderwijs 
aangeboden totdat het A-diploma is behaald.  

Ruimtelijke omgeving • Grote, ruime lokalen. 
• Grote tafel s en individuele werkplekken, ingesteld op de 

zithouding van de leerling. 
• Volledig aangepast, rolstoeltoegankelijk gebouw (brede gangen, 

drempelloos,  geen trappen, invalide toilet met tillift/hoog-laag 
bed, automatische deuren bij in- en uitgang, ruime gangen 
voorzien van leuning ter ondersteuning van het lopen, 
schuifdeuren, verpleegruimte, aangepaste keuken,  gymzaal en  
buitenterrein, verschillende therapieruimtes, een therapiezaal 
en een onderzoeksruimte voor de revalidatiearts). 

• Contrasterende kleuren van kozijnen/deuren 
• Extra schoonmaak van het schoolgebouw i.v.m. ziektepreventie 

/ hygiëne. 
• Voor het vervoer van en naar school en onderwijsactiviteiten 

zijn bussen beschikbaar die ook toegerust zijn op het vervoer 
van o.a. rolstoelen en loophulpmiddelen. 

Expertise Medewerkers: 
• Er is een multi-disciplinair team bestaande uit: leerkrachten, 

vakleerkrachten bewegingsonderwijs, onderwijsassistenten, 
orthopedagogisch team (GZ-psychologen NIP, orthopedagogen 
NVO), revalidatieteam (revaliatiearts, fysiotherapeuten, 
ergotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers). 

• Er is een Commissie van Begeleiding welke bestaat uit: 
revalidatiearts, jeugdarts, directie, orthopedagogen en 
maatschappelijk werk. 

 
Actuele en specialistische kennis en vaardigheden op het gebied 
van: 
• Onderwijs en didactische ontwikkeling op Master SEN niveau 

(o.a. ondersteunde communicatie (picto’s, NmG), 
gesprekstechnieken, gedrag, handicapbeleving, aansluiten bij 
de belevingswereld en vergroten van zelfredzaamheid en 
autonomie). 

• OGW4D (opbrengstgericht werken) en HGW (handelingsgericht 
werken). 

• Orthopedagogisch handelen.  
• Persoonlijke verzorging en verpleegkundige handelingen 
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volgens medische protocollen. 
• Ziektebeelden. 
• Kinderrevalidatie. 
• Diagnostiek op het gebied van onderwijs, (neuro)psychologie en 

revalidatie.  
• Behandeling op het gebied van onderwijs, (neuro)psychologie 

en revalidatie (o.a. Rots en Water, Kids’ Skills).  
Samenwerking met 
andere instanties 

• Revalidatie Ziekenhuis Lievensberg (revalidatiearts-
fysiotherapeuten-logopedisten-ergotherapeuten-
maatschappelijk werkers). 

• Orthopedische schoen- en instrumentmaker. 
• Gemeente n o.a. voor leerlingvervoer en huisvesting. 
 
Overige belangrijke partners: 
• Gericht op behandeling/begeleiding, o.a. muziektherapeut / 

spelbegeleiding SDW, MEE. 
• Gericht op communicatie, o.a. Stichting Milo (ondersteunde 

communicatie), Auris / Kentalis (gehoor/spraak/taal). 
• Gericht op visus, o.a. Bartimeus / Visio. 
• Met betrekking tot naschoolse voorzieningen, logeren en 

wonen, o.a. SDW, Pauwer/Amarant. 
• Met betrekking tot uitgebreidere diagnostiek, o.a. IDRIS, 

Herlaarhof, Hans Berger kliniek, de Hondsberg.  
• Gericht op actualisering en verbreding van kennis/expertise: 

Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Tilburg. 
Ambities Vergroten van de mogelijkheden om Tablets in te zetten bij het 

onderwijsprogramma. 
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Ondersteunings
-profiel 

Uitstroomprofiel dagbesteding: Leerroute ZML 
Praktisch 

Bekostiging Cat.3 
Extra bekostiging voor leerlingen met intensieve zorgbehoeften op 
het gebied van persoonlijke verzorging en verpleging (voorheen 
AWBZ). 

Doelgroep De leerling in deze leerroute heeft een intensieve 
ondersteuningsbehoefte vanwege (ernstig) beperkte motorische en 
matig beperkte cognitieve ontwikkelingsmogelijkheden (IQ 45-55) 
en een geringe zelfredzaamheid (leerlingen met meervoudige 
beperkingen). 

Uitstroombestemming De leerling stroomt uit naar leerroute VSO praktisch.  
De leerling functioneert aan het eind van het SO minimaal op 
niveau  5 van de ZML leerlijn (overeenkomend met BAO eind groep 
2). 

Huidige 
indicatiecriteria 

• Er is sprake van één of meer stoornissen die motorische 
beperkingen veroorzaken en die leiden tot een ernstige 
belemmering om aan onderwijs deel te nemen en een 
verstandelijke beperking (IQ ≤ 70). 

• Er is sprake van een onderwijsbeperking, wat blijkt uit een zeer 
geringe zelfredzaamheid en/of structureel verzuim. 

Hoeveelheid 
aandacht en tijd 

• Er is binnen de groep sprake van regelmaat en een duidelijke 
structuur. 

• Er wordt gewerkt volgens het divergent differentiatiemodel bij de 
didactische vakgebieden en volgens het convergent 
differentiatiemodel bij de creatieve en sociaal-emotionele 
vakgebieden. 

• Onderwijs is m.n. gericht op het verbeteren van de didactische 
vaardigheden, zelfredzaamheid, communicatie en sociaal-
emotionele ontwikkeling. 

• (Deel)vaardigheden worden individueel of in kleine groepen 
ingeoefend (3-4 leerlingen) waarbij ondersteuning is bij 
meervoudig strategisch handelen. 

• Gemiddelde groepsgrootte: 8 t/m 10 leerlingen. 
• In de groep is één leerkracht en één onderwijsassistent 

aanwezig. Hiernaast is extra personele inzet mogelijk voor 
leerlingen met een grote zorgbehoefte op het gebied van 
persoonlijke verzorging en verpleging (AWBZ-bekostiging). 

• Ondersteuning van paramedici (logopedist, ergotherapeut, 
fysiotherapeut,  orthopedagoog) bij onderwijsactiviteiten.  

• Het is voor leerlingen mogelijk om onder schooltijd 
paramedische therapieën te volgen geïntegreerd in het 
lesrooster. 

• Door de integrale benadering van onderwijs en revalidatie 
worden ontwikkelingsdoelen op elkaar afgestemd. 

Onderwijsmaterialen • Het curriculum bestaat uit de ZML leerlijnen CED (voor jongeren 
die uitstomen naar een dagbesteding).  

• (Deel)vaardigheden worden ingeoefend met behulp van 
concrete, functionele en eventueel aangepaste materialen. 

• Er wordt met een visueel dagritme gewerkt.  
• Daar waar nodig worden individuele stappenplannen ingezet en 
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aangepast aan de mogelijkheden van de leerling. 
• Er wordt gebruik gemaakt van Ondersteunde communicatie: 

o.a. gebruik van Nederlands met Gebaren (NmG), picto’s, foto´s 
en spraakcomputers.  

• Computers worden ingezet bij het verwerken en/of inoefenen 
van vaardigheden. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van 
interactieve softwareprogramma’s zoals “Widget Software”. 

• Specifieke / aangepaste hulpmiddelen (o.a. Alphasmart) zijn 
beschikbaar bij verwerkingsopdrachten. 

• Voor het bewegingsonderwijs en op de (buiten)speelplaats zijn 
er aangepaste materialen beschikbaar. 

• Alle leerlingen t/m 13 jaar krijgen (aangepast) zwemonderwijs 
aangeboden totdat het A-diploma is behaald.  

Ruimtelijke omgeving • Grote, ruime lokalen. 
• Grote tafel s en individuele werkplekken, ingesteld op de 

zithouding van de leerling. 
• Volledig aangepast, rolstoeltoegankelijk gebouw (brede gangen, 

drempelloos,  geen trappen, invalide toilet met tillift/hoog-laag 
bed, automatische deuren bij in- en uitgang, ruime gangen 
voorzien van leuning ter ondersteuning van het lopen, 
schuifdeuren, verpleegruimte, aangepaste keuken,  gymzaal en  
buitenterrein, verschillende therapieruimtes, een therapiezaal 
en een onderzoeksruimte voor de revalidatiearts). 

• Contrasterende kleuren van kozijnen/deuren 
• Extra schoonmaak van het schoolgebouw i.v.m. ziektepreventie 

/ hygiëne. 
• Voor het vervoer van en naar school en onderwijsactiviteiten 

zijn bussen beschikbaar die ook toegerust zijn op het vervoer 
van o.a. rolstoelen en loophulpmiddelen. 

Expertise Medewerkers: 
• Er is een multi-disciplinair team bestaande uit: leerkrachten, 

vakleerkrachten bewegingsonderwijs, onderwijsassistenten, 
orthopedagogisch team (GZ-psychologen NIP, orthopedagogen 
NVO), revalidatieteam (revaliatiearts, fysiotherapeuten, 
ergotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers). 

• Er is een Commissie van Begeleiding welke bestaat uit: 
revalidatiearts, jeugdarts, directie, orthopedagogen en 
maatschappelijk werk. 

 
Actuele en specialistische kennis en vaardigheden op het gebied 
van: 
• Onderwijs en didactische ontwikkeling op Master SEN niveau 

(o.a. ondersteunde communicatie (picto’s, NmG), 
gesprekstechnieken, gedrag, handicapbeleving, aansluiten bij 
de belevingswereld en vergroten van zelfredzaamheid en 
autonomie). 

• OGW4D (opbrengstgericht werken) en HGW (handelingsgericht 
werken). 

• Orthopedagogisch handelen.  
• Persoonlijke verzorging en verpleegkundige handelingen 

volgens medische protocollen. 
• Ziektebeelden. 
• Kinderrevalidatie. 
• Diagnostiek op het gebied van onderwijs, (neuro)psychologie en 
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revalidatie.  
• Behandeling op het gebied van onderwijs, (neuro)psychologie 

en revalidatie (o.a. Rots en Water).  
Samenwerking met 
andere instanties 

• Revalidatie Ziekenhuis Lievensberg (revalidatiearts-
fysiotherapeuten-logopedisten-ergotherapeuten-
maatschappelijk werkers). 

• Orthopedische schoen- en instrumentmaker. 
• Gemeente n o.a. voor leerlingvervoer en huisvesting. 
 
Overige belangrijke partners: 
• Gericht op behandeling/begeleiding, o.a. muziektherapeut / 

spelbegeleiding SDW, MEE. 
• Gericht op communicatie, o.a. Stichting Milo (ondersteunde 

communicatie), Auris / Kentalis (gehoor/spraak/taal). 
• Gericht op visus, o.a. Bartimeus / Visio. 
• Met betrekking tot naschoolse voorzieningen, logeren en 

wonen, o.a. SDW, Pauwer/Amarant. 
• Met betrekking tot uitgebreidere diagnostiek, o.a. IDRIS, 

Herlaarhof, Hans Berger kliniek, de Hondsberg.  
• Gericht op actualisering en verbreding van kennis/expertise: 

Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Tilburg. 
Ambities Vergroten van de mogelijkheden om Tablets in te zetten bij het 

onderwijsprogramma. 
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Ondersteunings
-profiel 

Uitstroomprofiel dagbesteding: Leerroute ZML 
Activiteit 

Bekostiging Cat.3 
Extra bekostiging voor leerlingen met zeer intensieve 
zorgbehoeften op het gebied van persoonlijke verzorging en 
verpleging (voorheen AWBZ). 

Doelgroep De leerling in deze leerroute heeft een zeer  intensieve 
ondersteuningsbehoefte vanwege ernstig beperkte motorische en 
cognitieve ontwikkelingsmogelijkheden (IQ<45) en een zeer geringe 
zelfredzaamheid (leerling met ernstige meervoudige beperkingen, 
EMB). 

Uitstroombestemming De leerling stroomt uit naar leerroute VSO activiteit.  
De leerling functioneert aan het eind van het SO minimaal op 
niveau  2 van de ZML leerlijn (overeenkomend met BAO midden 
groep 1). 

Huidige 
indicatiecriteria 

• Er is sprake van één of meer stoornissen die motorische 
beperkingen veroorzaken en die leiden tot een ernstige 
belemmering om aan onderwijs deel te nemen en een 
verstandelijke beperking (IQ ≤ 70). 

• Er is sprake van een onderwijsbeperking, wat blijkt uit een zeer 
geringe zelfredzaamheid en/of structureel verzuim. 

Hoeveelheid 
aandacht en tijd 

• Er is binnen de groep sprake van een veilige sfeer,  rust en 
regelmaat en een duidelijke structuur. 

• Er wordt gewerkt volgens het divergent differentiatiemodel. 
• Onderwijs is m.n. gericht op het verbeteren van de 

zelfredzaamheid, communicatie en sociaal-emotionele 
ontwikkeling. 

• (Deel)vaardigheden worden individueel of in kleine groepen 
ingeoefend (1-2 leerlingen) waarbij aandacht is voor 
enkelvoudig strategisch handelen en het aanleren van 
compenserende strategieën. 

• Gemiddelde groepsgrootte: 6 tot 7 leerlingen. 
• In de groep is één leerkracht en één onderwijsassistent 

aanwezig. Hiernaast is extra personele inzet mogelijk voor 
leerlingen met een grote zorgbehoefte op het gebied van 
persoonlijke verzorging en verpleging (AWBZ-bekostiging). 

• Ondersteuning van paramedici (logopedist, ergotherapeut, 
fysiotherapeut, muziektherapeut, orthopedagoog) bij 
onderwijsactiviteiten.  

• Het is voor leerlingen mogelijk om onder schooltijd 
paramedische therapieën te volgen geïntegreerd in het 
lesrooster. 

• Door de integrale benadering van onderwijs en revalidatie 
worden ontwikkelingsdoelen op elkaar afgestemd. 

• Om de alertheid te optimaliseren worden, daar waar nodig, 
rustmomenten ingepland . 

Onderwijsmaterialen • Het curriculum bestaat uit de ZML leerlijnen CED (voor jongeren 
die uitstomen naar een dagbesteding). Ook kunnen indien nodig 
de Plancius leerlijnen worden gebruikt. 
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• (Deel)vaardigheden worden ingeoefend met behulp van 
concrete, functionele en eventueel aangepaste materialen (o.a. 
sensorisch (spel)materiaal ). 

• Er wordt met een visueel dagritme gewerkt.  
• Daar waar nodig worden individuele stappenplannen ingezet en 

aangepast aan de mogelijkheden van de leerling. 
• Er wordt gebruik gemaakt van Ondersteunde communicatie: 

o.a. gebruik van Nederlands met Gebaren (NmG), picto’s, foto´s 
en spraakcomputers.  

• Computers / Tablets worden ingezet bij het verwerken en/of 
inoefenen van vaardigheden. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van 
interactieve softwareprogramma’s zoals “Widget Software”. 

• Specifieke / aangepaste hulpmiddelen zijn beschikbaar bij 
verwerkingsopdrachten. 

• Voor het bewegingsonderwijs en op de (buiten)speelplaats zijn 
er aangepaste materialen beschikbaar. 

• Alle leerlingen t/m 13 jaar krijgen (aangepast) zwemonderwijs 
aangeboden totdat het A-diploma is behaald.  

Ruimtelijke omgeving • Grote, ruime lokalen. 
• Lokalen kunnen, afhankelijk van de behoeften van de 

leerlingen, worden ingericht (o.a. soundfield system, 
concentratieschermen, afgeschermde rustplek). 

• Grote tafel s en individuele werkplekken, ingesteld op de 
zithouding van de leerling. 

• Volledig aangepast, rolstoeltoegankelijk gebouw (brede gangen, 
drempelloos,  geen trappen, invalide toilet met tillift/hoog-laag 
bed, automatische deuren bij in- en uitgang, ruime gangen 
voorzien van leuning ter ondersteuning van het lopen, 
schuifdeuren, verpleegruimte, aangepaste keuken,  gymzaal en  
buitenterrein, verschillende therapieruimtes, een therapiezaal 
en een onderzoeksruimte voor de revalidatiearts). 

• Contrasterende kleuren van kozijnen/deuren 
• Extra schoonmaak van het schoolgebouw i.v.m. ziektepreventie 

/ hygiëne. 
• Voor het vervoer van en naar school en onderwijsactiviteiten 

zijn bussen beschikbaar die ook toegerust zijn op het vervoer 
van o.a. rolstoelen en loophulpmiddelen. 

Expertise Medewerkers: 
• Er is een multi-disciplinair team bestaande uit: leerkrachten, 

vakleerkrachten bewegingsonderwijs, onderwijsassistenten, 
orthopedagogisch team (GZ-psychologen NIP, orthopedagogen 
NVO), revalidatieteam (revaliatiearts, fysiotherapeuten, 
ergotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers). 

• Er is een Commissie van Begeleiding welke bestaat uit: 
revalidatiearts, jeugdarts, directie, orthopedagogen en 
maatschappelijk werk. 

 
Actuele en specialistische kennis en vaardigheden op het gebied 
van: 
• Onderwijs en didactische ontwikkeling op Master SEN niveau 

(o.a. ondersteunde communicatie (picto’s, NmG), 
gesprekstechnieken, gedrag, handicapbeleving, aansluiten bij 
de belevingswereld en vergroten van zelfredzaamheid en 
autonomie). 
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• OGW4D (opbrengstgericht werken) en HGW (handelingsgericht 
werken). 

• Orthopedagogisch handelen.  
• Persoonlijke verzorging en verpleegkundige handelingen 

volgens medische protocollen. 
• Ziektebeelden. 
• Kinderrevalidatie. 
• Diagnostiek op het gebied van onderwijs, (neuro)psychologie en 

revalidatie.  
• Behandeling op het gebied van onderwijs, (neuro)psychologie 

en revalidatie (o.a. zindelijkheidstraining volgens de Response 
to Restriction methode).  

Samenwerking met 
andere instanties 

• Revalidatie Ziekenhuis Lievensberg (revalidatiearts-
fysiotherapeuten-logopedisten-ergotherapeuten-
maatschappelijk werkers). 

• Orthopedische schoen- en instrumentmaker. 
• Gemeente n o.a. voor leerlingvervoer en huisvesting. 
 
Overige belangrijke partners: 
• Gericht op behandeling/begeleiding, o.a. muziektherapeut / 

spelbegeleiding SDW, MEE. 
• Gericht op communicatie, o.a. Stichting Milo (ondersteunde 

communicatie), Auris / Kentalis (gehoor/spraak/taal). 
• Gericht op visus, o.a. Bartimeus / Visio. 
• Met betrekking tot naschoolse voorzieningen, logeren en 

wonen, o.a. SDW, Pauwer/Amarant. 
• Met betrekking tot uitgebreidere diagnostiek, o.a. IDRIS, 

Herlaarhof, Hans Berger kliniek, de Hondsberg.  
• Gericht op actualisering en verbreding van kennis/expertise: 

Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Tilburg. 
Ambities Verdere verdieping in de Plancius leerlijn. 
 

 


