
Ambulante begeleiding voor leerlingen met communicatieve en auditieve beperkingen

De ambulante dienst VO/MBO biedt begeleiding aan leerlingen met communicatieve en
auditieve beperkingen. Deze begeleiding vindt plaats op een reguliere school (VO/MBO) op
basis van een ondersteuningsarrangement. Afhankelijk van de ernst van de stoornis (TOS of
SH) en de hulpvraag van de school kan begeleiding ingezet worden. De ambulant
begeleider richt zich op de ondersteuning van leerlingen en/of studenten,
onderwijsprofessionals en ouders.
Begeleiding kan bestaan uit: informatie geven over de stoornis, gesprekken met
docenten/ouders/zorgcoördinator, observaties, onderzoeken, begeleiding docent door
middel van observaties of gesprekken, ondersteuning van de leerling, voorlichting TOS/SH.

De ambulante dienst verzorgt begeleiding in het voortgezet onderwijs en middelbaar
beroepsonderwijs in de regio’s Amsterdam-Diemen, Zaanstad, Waterland, Amstelland en
Kennemerland.

Hoe meld ik een leerling aan?

Een leerling kan worden aangemeld door een mail te sturen naar
trajectbegeleiding-ad-vca@viertaal.nl met de volgende informatie:

- Toestemmings- en aanmeldformulier (zie hier)
- Logopedisch verslag (incl. gegevens van de CELF met sd-scores bij de subtests, niet

ouder dan een jaar) > niet verplicht voor SH
- Psychologisch onderzoek (max. twee jaar oud) > niet verplicht voor SH
- Audiogram (max. 1 jaar oud)  > niet voor TOS
- recent geëvalueerd OPP
- verslag van overige diagnose (te denken aan ADHD, ASS, dyslexie)
- andere relevante verslagen (bijvoorbeeld overleg vanuit de zorgstructuur)

Hoe gaat het verder?

De aanvraag wordt beoordeeld door het trajectbureau van VierTaal. Wanneer een leerling
voor begeleiding in aanmerking komt, zal de begeleiding worden opgestart. Jaarlijks wordt
geëvalueerd of het ondersteuningsarrangement nog passend is.

Voor verdere vragen stuur je een mail naar: trajectbegeleiding-ad-vca@viertaal.nl

Overige informatie

Zie voor meer informatie de website: https://viertaal-ad-vombo-amsterdam.nl/

De ambulante dienst VO/MBO is onderdeel van stichting VierTaal en werkt samen met het
VierTaal College Amsterdam (https://viertaalcollege-amsterdam.nl/).

Stichting Viertaal is onderdeel van Simea (https://simea.nl/homepage) Dit is een landelijk
netwerk waarin VierTaal samen werkt met Auris, Kentalis en Vitus-Zuid. Op deze site vind je
meer informatie over ondersteuningsmogelijkheden en landelijke afspraken.
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