
Binnen het SWV  is de extra ondersteuning die vanuit de Twijn (voor Dronten) en vanuit de kleine 

Prins (Lelystad) beschikbaar via de digidoor formulier EO. Deze extra ondersteuning richt zich op de 

hulpvragen vanuit de leerkrachten van leerlingen met medisch lichamelijke of motorische 

problematiek, langdurig zieke leerlingen of leerlingen die zeer moeilijk leren (ZML) binnen het 

regulier onderwijs. Een aanvraag voor deze extra ondersteuning kan via het OT/BT ingediend worden 

via digidoor. De extra ondersteuning wordt uitgevoerd door specialisten Passend Onderwijs vanuit 

de De Twijn/De Kleine Prins. Uitgangspunt is handelingsgericht werken en werken vanuit een 

integrale ondersteuningsvraag.  

Deze specialisten zijn ook laagdrempelig beschikbaar bv. bij consultatieve vragen rondom een 

aanmelding van een leerling, opstellen van onderwijs en ondersteuningsbehoeften. Contact kan 

opgenomen worden de begeleider Passend Onderwijs of direct met de specialist. Mocht hieruit een 

aanvraag in Digidoor volgen dan kan de specialist ondersteunen in het opstellen van 

onderwijsbehoeften en ondersteuningsvragen. Na toekenning kan de specialist een consultatieve 

begeleiding opzetten volgens het HGW model (handelingsgericht werken).    

Naast individuele leerlingenbegeleiding kan er een beroep gedaan worden op het totale aanbod:  

• Een Multidisciplinair team van specialisten , ergotherapeuten, experts beweging, 

orthopedagoog, verpleegkundigen en gedragsspecialisten  

• Diverse screeningen voor o.a. fijne motoriek, meubilair, grove motoriek, neuromotoriek, RD4 

rekendiagnostiek  

• Scholing voor bijv. een studiedag(deel)  gericht op  

  Een specifiek ziektebeeld  

  Leerontwikkeling, bijv. neuromotoriek en Executieve Functies  

  Motoriek bijv. schrijfmotoriek, zithouding of kleurlessen  

  Gedrag bijv. werkhouding, bewegingsonrust  

• Combiplaatsingen, waarbij leerlingen een deel van de week school (incl. therapieën) volgen 

op het SO en het andere deel in de nabije thuis omgeving op school zitten  

• Coaching van leerkrachten door o.a. Video interactie begeleiding  

• Vervolg ondersteuning na het afronden van de tijdelijke inzet vanuit OZL/IJsselgroep  

• Een groot netwerk van ziekenhuizen, revalidatiecentra, fysiotherapeuten, logopedisten etc. 

Wij zitten bij behandelplan overleggen op de Vogellanden (revalidatie) om zo de school te 

ontlasten en de vertaling te maken naar het onderwijs  


