
SNK: Sociale Netwerk Kaart-1/2:      Informatie voor Cliënten      (Ev. uitprinten/kopiëren en meegeven).                                                                                      

Begeleiding bij Passend Onderwijs, Groningen/Drenthe/Friesland.                                                                                                                                       

 

   Voor het laatst geüpdate: 11-1-2014                                                                               

Naam praktijkhouder: Mevr.Y. ter Steege – Mulder en Mevr. R.L. Mulder – de Vries. 

Discipline: Advies/ondersteuning/coaching van leerlingen en leerkrachten/docenten. 

Praktijknaam en/of logo: Begeleiding bij Passend Onderwijs. 

Plaats: Assen en Niebert. 

Setting: Vrij gevestigd. 

Organisatievorm:  ZZP’ers (eenmanszaken). 

 Daarnaast samenwerking met Paletzorg, www.Paletzorg.org.  

Doelgroep:  Leerlingen in het Basisonderwijs en het Voortgezet Onderwijs en hun leerkrachten en docenten. 

Indicaties:  Een gedragsstoornis (zoals ODD), een motorische stoornis (zoals DCD), een ontwikkelingsstoornis (zoals 

ÁSS, PDD-NOS, Asperger of McDD), een concentratiestoornis (zoals ADHD) of iets anders de oorzaak is van 

een verstoorde en/of moeizame ontwikkeling. 

 Lichamelijke beperking. Ook visueel en auditief. 

 Verstandelijke beperking. 

 Sociale vaardigheden/weerbaarheid/emotieregulatie. 

 Cognitieve gedragsverandering/ Cognitieve gedragstherapie. 

 Verslavingszorg. 

Aanmelding: 1. Telefonisch of via e-mail. Door ouders of school. 

2. Kennismakingsgesprek en intake. 

3. Zo nodig nieuwe aanvraag/herindicatie PGB/ZIN. 

4. Opstellen Zorgplan. 

5. Regelmatig evalueren en minimaal 2 keer per jaar bijstellen zorgplan. 

Contactinformatie:  Y. ter Steege: 0592-785 492, 06- 292 20 762. 

 R.L. Mulder: 0594-518 647, 06-252 10 417. 

 informatie@BegeleidingBijPassendOnderwijs.nl, www.BegeleidingBijPassendOnderwijs.nl. 

Locatie:  Begeleiding op school: op afgesproken locatie. 

Openingstijden: In overleg. 

Financiering: Begeleiding op school kan in sommige gevallen vanuit het PGB, AWBZ, particuliere middelen of het rugzakje 

worden betaald. Volgens Rijksoverheid.nl verdwijnt in het nieuwe stelsel voor Passend Onderwijs de 

leerlinggebonden financiering (LGF of "rugzakje"). Het budget blijft echter wel volledig beschikbaar, maar gaat 

voortaan rechtstreeks naar de samenwerkende scholen. 

Diversen/opmerkingen: De begeleiding is vooral gericht op de stoornis/beperking van het kind met het daaruit voortvloeiende gedrag en 

het houden van toezicht en niet op de cognitieve ontwikkeling van het kind. 

Ook de leerkracht kan ondersteuning van ons krijgen door het geven van informatie over de stoornis en wat de 

stoornis specifiek voor deze leerling en zijn/haar omgeving inhoudt. 

 

http://www.paletzorg.org/

