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Door wie?
De ambulante begeleiding wordt uitgevoerd 
door betrokken en goed opgeleide 
medewerkers van De Twentse Zorgcentra. 
Zij hebben jarenlange ervaring met de 
ondersteuning, verzorging en begeleiding van 
kinderen met verstandelijke- of complexe 
beperking.

Visie
Elke leerling met zijn/haar wensen, 
mogelijkheden en welzijn krijgt zoveel 
mogelijk een passend zorg -onderwijs aanbod. 
Met als doel de ontwikkelingskansen van 
de leerling zo optimaal mogelijk te maken, 
waardoor de kwaliteit van leven wordt 
vergroot.

Motto
“Gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig” 

Indicatie voor de zorg
Wilt u meer weten over de financiering van 
deze zorg, een indicatie voor de zorg of wilt u 
andere informatie? Dan kunt u bij ons terecht 
via de mail: ABS-SO.Herderscheeschool@
detwentsezorgcentra.nl

CliëntserviCebureau
Postbus 2112
7500 CC Enschede
088 430 4444
clientservicebureau@detwentsezorgcentra.nl

Dr. HerDersCHêesCHool (s.o)
Schapendijk 3
7608 LV Almelo
info@herderschee.net

Unieke samenwerking

Zorg en onderwijs



ontvangen. Hierbij kan gedacht worden aan 
leerlingen met hechtingsproblematieken, 
autisme, ADHD, visuele/audiologische 
beperkingen en leerlingen met een meervoudig 
complexe handicap. 

Het kan daarbij gaan om hulp, ondersteuning 
en individuele begeleiding bij het trainen van 
diverse vaardigheden.

Wij staan er voor om de leerling, de ouders 
en/of wettelijke vertegenwoordigers en de 
omgeving ondersteuning op maat te bieden, 
bij de integratie in de samenleving, zoals ook 
het volgen van onderwijs. 

Voor wie?
Voor elke leerling waarvoor een behoefte 
bestaat om extra ondersteuning te 

Ambulante begeleiding bij  
de Herderschêeschool
De Dr. Herderschêeschool (4-12 jaar) is een 
school voor speciaal onderwijs, waar ‘onderwijs 
op maat’ voor ieder kind centraal staat. 
Het lesprogramma is individueel gericht en 
afgestemd op de behoefte van de leerlingen. 
De leerkracht, onderwijsondersteuner en/of 
assistent en ambulant begeleider vormen het 
begeleidingsteam in de klas. 

Daarnaast worden de leerlingen ondersteund 
door diverse therapeuten. Deze vorm van 
dienstverlening kan plaatsvinden binnen de 
school. 

Doel ambulante begeleiding 
op school
Deze leerlingen krijgen extra ondersteuning bij 
de ontwikkeling van de zelfredzaamheid en/of 
sociaal emotionele ontwikkeling. 
Er wordt een Persoonlijk ontwikkelingsplan 
opgesteld voor elke leerling. Deze POP wordt 
verwerkt in het elektronisch cliëntendossier.


