
 

Begeleiding 
   in en om de school



De meeste kinderen gaan ‘gewoon’ naar school en ontwikkelen zich 
goed. Een klein deel heeft daarbij extra ondersteuning of hulp 
nodig. Bijvoorbeeld op het gebied van gedrag of sociale vaar-
digheden. Het belang van het kind wordt het meest gediend 
als ouders, school en zorgaanbieder goed met elkaar 
samenwerken. Daarom komen Agathos medewerkers 
op school en thuis om een brug te slaan tussen op-
voeding, onderwijs en hulpverlening. Zo kunnen we 
samen kijken wat het kind en of de ouder(s) nodig 
hebben om aan de hulpvraag te voldoen. 



(Praktische) zorgondersteuning 
De zorgondersteuners zijn op school, in 
of buiten de klas werkzaam en bieden 
concrete ondersteuning aan de leerling 
bij het leerproces en de sociale interactie. 
Er kan bijvoorbeeld gewerkt worden aan: 
het verbeteren van de concentratie bij het 
doen van een (leer)taak, uiten en regule-
ren van emoties of lijf gebonden zorg. Zo 
biedt de zorgondersteuner hulp op het 
gebied van leren - leven. Als dit verbetert 
ontstaat er ruimte voor zowel de leer-
kracht als de leerling om tot leren - leren 
te komen.

Zorgondersteuners in het onderwijs zijn 
minimaal Mbo-opgeleid en worden ge-
coached vanuit Agathos. 

Intensieve Ambulante Hulpverlening 
op school 
De hulpverlener op school (inzet van 
expertise van minimaal X aantal uur per 
maand op school) kan ingezet worden 
voor onder andere: 
• Deskundigheidsbevordering voor leer-

krachten in signaleren van 
 opvoed- en opgroeivragen;
• Advies- en consultatievragen; 

• Samenwerken rond ziekteverzuim bij 
leerlingen;

• Samen beslissen en uitvoeren van de 
benodigde hulp, bijvoorbeeld in de 
vorm van een onderwijszorgarrange-
ment. 

 Het is ook mogelijk om op basis van 
een quick scan (ontwikkeld door het 
Nederlands Jeugd Instituut) gezamen-
lijk de huidige schoolsituatie in beeld 
te brengen. Zo wordt onder andere 
in kaart gebracht hoe de preventie 
op school verloopt en op welke wijze 
hulpvragen gesignaleerd, opgepakt 
en geëvalueerd worden. Op basis van 
de scan kunnen doelen opgenomen 
worden in het ontwikkelingsperspectief 
van de school en kunnen afspraken 
gemaakt worden wat bijvoorbeeld een 
schoolmaatschappelijk werker of 

 Agathos hierbij kan betekenen. 

Individuele maatwerk trajecten 
Agathos levert maatwerk dat bestaat 
uit het bieden, volgen en evalueren van 
hulp en ondersteuning voor een kind 
op school, eventueel in combinatie met 
thuis. 

Agathos biedt naast praktische zorgondersteuning ook intensieve ambulante 
hulpverlening, waarbij de hulpverlener voor een aantal uur op school of voor 
maatwerktrajecten ingezet kan worden. Dit kan zowel op het regulier als op 
het speciaal basis- en voortgezet onderwijs. 



Onze hulpverleners zijn allemaal mini-
maal HBO opgeleid en indien nodig SKJ 
- geregistreerd. Zij hebben kennis van 
ontwikkeling, gedrag en psychiatrische 
diagnoses als autisme, hechtingspro-
blematiek en ADHD. De hulpverleners 
maken deel uit van een team waarbij ook 
een gedragswetenschapper betrokken is. 
 
Financiering 
Afhankelijk van de vorm van ondersteu-
ning worden de kosten gefinancierd 
vanuit de gemeente (Jeugdwet), de Wet 
Langdurige Zorg, de school of het samen-
werkingsverband Passend Onderwijs. 

Gemeente (Jeugdwet) 
• Om een afspraak te maken over de 

inzet van een hulpverlener op school, 
dienen afspraken gemaakt te worden 
tussen gemeente, school en Agathos. 
Om dit te organiseren kan een geza-
menlijk overleg gepland worden. 

• Voor individuele maatwerk trajecten 
is een beschikking van de gemeente 
nodig. Dit dienen ouders zelf aan te 
vragen bij de gemeente waar het kind 
woonachtig is. Het is dan vaak ook 
mogelijk hulp in te zetten door middel 
van een Persoons Gebonden Budget 
(PGB). 

 Vanuit Agathos kan ondersteuning 
geboden worden in het aanvragen van 
een beschikking.

De Wet Langdurige Zorg
Wanneer een kind blijvend aangewezen 
is op 24-uurszorg kunnen ouders een 
zorgprofiel bij het CIZ aanvragen. Een 
deel van dit budget kan ingezet worden 
voor de extra begeleiding op school. 

Budget van de school of het samen-
werkingsverband Passend Onderwijs 
Ook het Samenwerkingsverband 
Passend Onderwijs en de school heb-
ben budget wat voor zorg ingezet kan 
worden.



De kracht van Agathos 
• Zowel de zorgondersteuners als de 

hulpverleners leggen altijd de verbin-
ding met thuis. 

• We stemmen af met andere profes-
sionals op en om de school en hebben 
korte lijnen met andere (christelijke ) 
hulporganisaties, bijvoorbeeld voor 
een ggz- behandeling.

• We meten de resultaten van onze inzet 
d.m.v. doelrealisatie en klanttevreden-
heid. 

• We zijn een landelijke organisatie en 
hebben op dit moment met meer dan 
50 gemeenten contractafspraken voor 
de financiering van de jeugdhulp. 

• We hebben op diverse basis- en voort-
gezet onderwijs scholen ervaring met 
het bieden van begeleiding. 

Kortom als leerlingen vastlopen en (bij-
zondere) voorwaarden nodig hebben om 
onderwijs te kunnen volgen, kan dit ge-
realiseerd worden in de vorm van extra 
begeleiding van Agathos. De begelei-
ding kan op vele manieren ingezet wor-
den, afhankelijk van de hulpvraag van de 
leerling en het doel wat beoogd wordt. 
Juist door als school en zorgaanbieder 
samen op te trekken kunnen kinderen 
snel verder geholpen worden. 

Contact 
Heeft u interesse om de mogelijkheden 
verder te bespreken of al concreet aan 
de slag te gaan, neem dan contact met 
ons op.



Over Agathos Hulpverlening
Agathos is een reformatorische orga-
nisatie die intensieve ambulante hulp-
verlening biedt aan kinderen, jongeren, 
volwassenen en gezinnen. Vanuit een 
christelijke visie bieden wij zorg en hulp-
verlening aan iedereen met een hulp-
vraag die aansluit bij ons hulpaanbod, 
ongeacht de levensovertuiging.

Mensen uit uw netwerk kunnen een be-
langrijke rol spelen in het hulpverlenings-
proces. Wij vinden het van belang om 
ze te betrekken bij de hulpverlening. Wij 
werken graag samen met betrokken in-
stanties zoals de school van uw kinderen, 
de zorgboerderij of bij uw gezin betrok-
ken hulpverleners. Uiteraard houden we 
ons daarbij aan de privacyregels.

Naast hulpverlening kunt u bij Agathos 
thuiszorg terecht voor hulp bij het huis-
houden, persoonlijke verzorging, verple-
ging en palliatieve zorg.

Locaties
Agathos heeft diverse locaties door het 
land verspreid. Op onze website vindt u 
het complete overzicht.
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