
Onderwijsbehandelgroep

Eddee Zorgverlening en de School 

met de Bijbel starten gezamenlijk 

een onderwijsbehandelgroep op 

de school in Bleskensgraaf. In deze 

groep is ruimte voor zes tot acht 

kinderen die een maatwerktraject 

nodig hebben. Aandachtsgebieden 

zijn onder andere weerbaarheid, 

sociale vaardigheden, gehechtheid, 

gewetensvorming, emotieregulatie 

en impulsbeheersing.
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Fijn dat ik op 
school kan blijven 
én meer aandacht 

krijg.

Neem contact op voor meer informatie:



Welke kinderen komen 
in aanmerking voor de 
onderwijsbehandelgroep?
Deze groep is bedoeld voor kinderen 
waarbij gedragsproblemen of een (grote) 
ontwikkelingsachterstand het deelnemen 
in het (speciaal) basisonderwijs belemmert. 
Het welzijn en het belang van het kind staat 
voorop. Het doel is om kinderen een passende 
GGZ-behandeling te bieden in hun eigen 
schoolomgeving. Deze behandeling wordt 
gegeven, omdat gebleken is dat ‘lichtere’ 
hulpverlening niet effectief genoeg was. 
Hiermee kan plaatsing in een klinische setting 
veelal worden voorkomen. In de periode 
waarin kinderen deel uitmaken van de 
onderwijsbehandelgroep wordt de behandeling 
gecombineerd met onderwijs. 

Toekenningscommissie
Leerkracht, intern begeleider en ouders kunnen 
hun voorkeur uitspreken voor een mogelijke 
plaatsing in de onderwijsbehandelgroep. Hier 
kan in het schoolondersteuningsteam (SOT) over 
worden doorgepraat. Als het SOT de conclusie 
trekt dat dit de juiste keuze is, wordt het dossier 
verzameld en ingediend door de IB’er. Een 
onafhankelijke commissie beoordeelt of de 
leerling wel of niet in aanmerking komt voor de 
onderwijsbehandelgroep. Door deze commissie 
wordt toestemming gegeven voor de bekostiging 
van jeugdzorg en onderwijs.

Hoe krijgt deze voorziening vorm?
• De onderwijsbehandelgroep wordt gesitueerd 

in het gebouw van de School met de Bijbel in 
Bleskensgraaf;

• De groep wordt geleid door een  
SBO-leerkracht en een orthopedagoog;

• De groep heeft zes tot acht kinderen;

• Kinderen nemen deel aan deze groep voor een 
periode van zes maanden;

• Afhankelijk van de casus worden de 
mogelijkheden van integratie in een SBO-groep 
of een reguliere basisschoolgroep benut;

• De leeftijd van de kinderen die geplaatst 
worden is tussen de 8 en 13 jaar: groep 4 tot 
en met 8. Jongere leerlingen kunnen ambulant 
worden begeleid vanuit de JRK-groep.

Hoe ziet de praktische invulling 
van deze groep eruit?
Ieder kind dat deelneemt aan de 
onderwijsbehandelgroep krijgt een persoonlijk 
ontwikkelprogramma. Dit bestaat uit individuele 
of groepsbehandeling, training in de praktijk 
van het naar school gaan en extra begeleiding 
gericht op het functioneren op school en 
thuis. De behandelaar maakt, in samenspraak 
met de ouders, leerkracht en het kind een 
maatwerkprogramma waarin maximaal vijf 
persoonlijke behandeldoelen worden vastgesteld. 
In de periode van zes maanden worden 
individueel en in groepsverband de vaardigheden 
ingeoefend. Naast de behandeling op school 
wordt er ook thuis ondersteuning geboden. 

De precieze invulling hiervan wordt in overleg 
met de behandelaar besproken. Er is voor 
ouders ook de mogelijkheid om een cursus te 
volgen, individueel of in groepsverband.

Wat levert de 
onderwijsbehandelgroep op?
Voor alle betrokkenen heeft de 
onderwijsbehandelgroep een positief effect. 
De groei van het kind wordt gestimuleerd 
op cognitief en sociaal vlak. Er wordt gericht 
gewerkt aan persoonlijke behandeldoelen waar 
het kind mee verder kan in zijn eigen groep. 
Ouders worden ondersteund over de aanpak 
en opvoeding van hun kind. De leerkracht krijgt 
vanuit de onderwijsbehandelgroep een goede 
overdracht met handelingsgerichte adviezen 
zodat hij/zij het kind goed in kaart heeft en 
weet wat helpend is. De behandelaar blijft op 
de achtergrond betrokken om de overgang 
naar de eigen groep zo soepel mogelijk te  
laten verlopen. 

Het welzijn en het 
belang van het kind 

staat voorop.


