
KINDEREN IN DE HOOFDROL
Informatie over creatieve therapie drama van de ambulante begeleiding

U wordt in de dagelijkse praktijk wel eens geconfronteerd met leerlingen die erg teruggetrokken zijn en weinig 

zelfvertrouwen hebben. Of er zijn leerlingen die zichtbaar moeite hebben om met hun handicap om te gaan. Het is ook 

mogelijk dat ze niet assertief genoeg zijn of weinig initiatief nemen. Omdat u als school het beste met uw leerlingen 

voorheeft, wilt u helpen dit soort problemen adequaat aan te pakken en op te lossen. Ambulante begeleiding van 

Adelante kan deze kinderen en uw team met creatieve therapie drama ondersteunen bij dergelijke sociaal-emotionele 

problemen. Adelante deelt uw zorg voor deze kinderen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Om uw leerling te helpen het emotionele, communicatieve 

of sociale probleem te overwinnen kan hij/zij deelnemen aan 

diverse werkvormen. Denk bijvoorbeeld aan een scènespel, 

rollenspel en improvisatiespel.

Bij deze spelvormen doet het kind ervaringen op die het ook 

in de dagelijkse werkelijkheid tegenkomt. We proberen een 

proces op gang te brengen op het gebied van emotionele, 

communicatieve en sociale ontwikkeling. Einddoel is om het 

kind zo optimaal mogelijk te laten functioneren in zijn of haar 

sociale omgeving. Uiteraard houden we hierbij rekening met 

de eigen mogelijkheden van het kind. 

 

Voorbeelden van mogelijke doelen ten aanzien van 

emotionele ontwikkeling zijn het:

•	 leren omgaan met verlies en rouw

•	 werken aan het herkennen en uiten van gevoelens;

•	 ontwikkelen van zelfvertrouwen;

•	 verstevigen van de weerbaarheid;

•	 stimuleren van het nemen van initiatief; 

•	 leren omgaan met zijn of haar handicap.

Voorbeelden van mogelijke doelen ten aanzien van 

communicatief gedrag en expressie zijn het:

•	 ontwikkelen van stemexpressie;

•	 vormgeven van expressief gedrag voor een doelgerichte 

communicatie;

•	 leren gericht te kijken en te luisteren.

Voorbeelden van mogelijke doelen ten aanzien van sociale 

vaardigheden zijn het:

•	 uitbreiden van het gedragsrepertoire;

•	 leren samenwerken;

•	 leren omgaan met conflicten;

•	 zich leren verplaatsen in een ander;

•	 stimuleren van contact maken.

Wat houdt de begeleiding in?

Onze dramatherapeut formuleert samen met de leerkracht 

en ambulant begeleider de doelstellingen van de betreffende 

leerling. De leerling werkt vervolgens in tien sessies van 

maximaal een uur aan de realisatie van deze doelen. De 

leerkracht ontvangt deze uitgewerkte werkvormen. Aan het 

einde van de begeleiding stuurt de therapeut zowel naar de 

school als de ouder(s) een verslag met de bevindingen van 

de therapie. Er wordt gewerkt met de betreffende leerling in 

kleine groepen (vier tot zes leerlingen) of individueel.

Wie gaat dit samen met u doen?

Adelante heeft een aantal ambulante begeleiders in dienst 

die u kunnen ondersteunen. Deze begeleiders kunnen ook 

gebruik maken van de expertise en kennis van Adelante 

collega’s (zoals een revalidatiearts, fysiotherapeut, logo-

pedist, psycholoog, schoolpedagoog, dramatherapeut, 

maatschappelijk werker bewegingsagoog en een ergothe-

rapeut). 
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Meer informatie/contact

Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact 

opnemen met het servicebureau van Adelante in 

Valkenburg a/d Geul. Het servicebureau is van 

maandag t/m vrijdag geopend van 08.30 tot 17.00 uur 

en bereikbaar via 045-5282600. Meer informatie over 

Adelante treft u aan op www.adelante-zorggroep.nl 

ADELANTE

Adelante kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen 

biedt een omvangrijk zorgpakket voor kinderen met een 

primair lichamelijke beperking en langdurig zieken. Bij de 

mytylschool kunnen de kinderen terecht voor speciaal 

basisonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs. Verder 

bieden wij o.a. zorg en begeleiding aan in de vorm 

van logeren, dagopvang en woontrainen. Adelante 

kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen maakt 

deel uit van de zorggroep Adelante. De zorg van Adelante 

richt zich ook op onderzoek, behandeling en advies op 

het gebied van complexe en algemeen specialistische 

revalidatiegeneeskunde voor volwassenen, audiologie 

en communicatie en arbeidsreïntegratie.

In het kenniscentrum van Adelante wordt continu 

onderzoek verricht naar zorgvernieuwing en verbetering 

van behandelmethoden.

De ruim 1.200 professionals van Adelante zijn werkzaam 

in Limburg en Noord-Brabant. Daarnaast is Adelante 

actief in de poliklinieken van ziekenhuizen en in de 

ambulante begeleiding.
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Onderstestraat 29

6301 KA  Valkenburg a/d Geul

t 045 - 528 26 00

www.adelante-zorggroep.nl

Om uw leerling te helpen het emotionele, 

communicatieve of sociale probleem te 

overwinnen kan hij/zij deelnemen aan diverse 

werkvormen. Denk bijvoorbeeld aan een 

scènespel, rollenspel en improvisatiespel.


