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Inzet expertise ambulante begeleiding 
hoogbegaafdheid 2018-2019  

 
Naar aanleiding van signalen uit het veld en bevestigd door het onderzoek naar Ambulante 

Begeleiding is gebleken dat er behoefte is aan ondersteuning bij scholen voor het realiseren van 

adequaat passend onderwijs voor kinderen met een meer- en hoogbegaafdheid. Vanwege enerzijds 

een terugloop van het aantal beschikbare AB-uren van de Mytylschool en anderzijds de 

beschikbaarheid van een ambulant begeleider bij KPO kan binnen het bestaande budget voor 

ambulante begeleiding 200 uur ambulante begeleiding worden ingezet van de KPO Onderwijsgroep 

voor in ieder geval dit schooljaar. In overleg met de aangesloten schoolbesturen kan bezien worden 

op welke wijze en in welke omvang deze ondersteuning gecontinueerd kan worden. 

Bij de verdeling van de uren dient vanzelfsprekend rekening gehouden te worden met de 
beschikbaarheid van de ambulant begeleider over het jaar heen. Een en ander is tussen de besturen 
en de KPO Onderwijsgroep af te stemmen. 
 
Voor het schooljaar 2018-2019 is deze inzet van expertise passend onderwijs (HBG) beschikbaar 
volgens onderstaande tabel. 
 
 

Schoolbestuur % lln Verdeling HBG 

Beschikbaar 100   200 

KPO 29,4 29 58 

OBO 22,4 22 44 

Borgesius 24,8 24 48 

De Waarden 20,7 20 40 

Kroevendonk / SPCO 2,3 3 6 

Zilverlinde/ Pallas 0,4 2 4 

 
De te hanteren spelregels zijn in principe dezelfde als bij de overige vormen van ambulante 
begeleiding. 
 
Spelregels in het kort: 

1. De school vraagt uren expertise aan bij het eigen schoolbestuur. 
2. Het schoolbestuur (of de school namens het schoolbestuur) spreekt de dienstverlening af 

met de leverancier van de expertise. 
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3. Beide partijen zijn verantwoordelijk voor het registreren van de geleverde uren en voor de 
evaluatie van de geleverde diensten. 

 
Omdat er bij HBG vrijwel altijd sprake zal zijn van een AB-inzet voor een inidvidueel kind is het van 
belang dat deze inzet in het handelingsdeel van het OntwikkelingsPerspectief is opgenomen. Vanuit 
de KPO Onderwijsgroep is er de behoefte om bij aanvraag van de uren duidelijk te hebben, dat de 
ouders akkoord zijn met de inzet van de AB-er. Dit kan wellicht het handigst om bij de aanvraag 
gebruik te maken van een aanmeldformulier, dat getekend wordt door de ouders. Daarmee kan ook 
de inhoudelijke vraag meteen worden toegelicht. Het SWV gaat er van uit dat de aangesloten 
schoolbesturen met de KPO Onderwijsgroep hierover afspraken maken die passen voor beide 
partijen. Als voorbeeld is een aanmeldformulier bijgesloten, zoals dat door KPO zelf wordt gebruikt. 
Ondersteuningsverzoeken kunnen worden ingediend via aanmeldpunt@kporoosendaal.nl 

 

 
 
 
Jack Biskop 
Directeur-bestuurder SWV PO3002 
 
november 2018 
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BIJLAGE: Voorbeeld aanvraagformulier 
 
Verzoek aan HBG 
Betreft  inzet van ambulante begeleider HBG 
 
  
Roosendaal/Datum 
 
Beste lezer, 
 
Basisschool naam opnemen vraagt  ondersteuning voor leerkracht (naam opnemen) in groep (groep 
opnemen) bij de begeleiding van naam leerling /of een groep leerlingen.   
 
 
Aanleiding: 
Beschrijving werkprobleem: wat speelt er? 
 
 
 
Waar hoop je vaardig in te worden met de inzet van de ambulant begeleider en wat zie je dan bij de 
leerling? 
Beschrijving concrete opbrengsten in zichtbaar gedrag of resultaat 
 
 
Gevraagde inzet:  
noem hier de aard van de gevraagde ondersteuning bijv observatie van het leerkrachthandelen in 
relatie tot de aansturing/bejegening van de leerling/de groep leerlingen, gesprek, handelingsadviezen 
en de toepassing daarvan in de klassensituatie, modeling etc 
 
Tijdsinvestering naar onze inschatting: 
Geef wel aan hoeveel uur je nodig denkt te hebben.  
 
Namens de bestuurder, 
 
Het aanmeldpunt  checkt de gevraagde inzet in relatie tot de beschikbare uren, accordeert met een 
handtekening indien alles oké is en verstuurt de aanvraag naar het betreffende cluster en in CC naar 
de school, die de aanvraag doet.  
 
 
 
Handtekening ouder(s) 
 
 
 
Akkoord door bestuur: 
 
Naam vertegenwoordiger van het bestuur: 
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