FACTSHEET

Versie december 2020

Gespecialiseerd onderwijs
Adelante Gespecialiseerd onderwijs biedt passend onderwijs aan kwetsbare leerlingen van 4 tot en met 18 jaar, die
door een lichamelijke of meervoudige beperking of langdurige ziekte een belemmering ervaren in het onderwijs.
Wij begeleiden deze leerlingen naar zelfstandigheid en optimale participatie in de maatschappij. Dat doen we met
ondersteuning op maat, in nauwe samenwerking met onze collega’s van Adelante Revalidatie.

Beschrijving van de doelgroep

Behandelprogramma’s en zorgpaden

Adelante Gespecialiseerd onderwijs biedt passend onderwijs aan

Opname op de klinische afdeling de Valkhorst in verband met een

kwetsbare leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar die door een

intensief revalidatieprogramma.

lichamelijke of meervoudige beperking of een langdurige ziekte een
belemmering ervaren in het onderwijs. De onderwijsbelemmeringen

Speerpunten voor de komende 5 jaar

van onze leerlingen worden bijvoorbeeld veroorzaakt door:

Houthem
• Opbrengstgericht werken implementeren (taal, rekenen en vakplannen
VMBO)

• één of meer stoornissen die fysieke beperkingen veroorzaken;
• lichamelijke, neurologische of psychosomatische stoornissen die niet

• Opbrengstgericht werken uitbreiden (voor de vakoverstijgende vak

leiden tot fysieke beperkingen maar wel belemmeringen veroorzaken

gebieden: sociaal-emotionele ontwikkeling, ‘leren leren’ en sector

bij het volgen van onderwijs;

trainingen VSO-Praktijk)

• één of meer stoornissen die motorische beperkingen veroorzaken;
• een IQ lager dan 70 (de leerlingen van locatie De Maasgouw hebben

• Onderwijsvernieuwing doorvoeren aan de hand van de 21e-eeuwse
vaardigheden (vorm geven van onderzoekend en ontwerpend leren en
invoeren digitale geletterdheid)

allen een IQ lager dan 50).

• Visieontwikkeling VMBO en hieraan gekoppeld vernieuwde inrichting
Deze kinderen hebben vaak speciale hulpvragen op het gebied van (senso)

VMBO in een doorgaande lijn met reguliere leerweg SO (LBO)

motoriek, spraak, hulpmiddelen, uithoudingsvermogen, neurologische
belastbaarheid, voeding en psychosomatiek. Ook hebben veel van onze

Maasgouw

leerlingen een zeer geringe zelfredzaamheid; ze zijn afhankelijk van

• Herstructurering interne organisatie

derden voor algemeen dagelijkse verrichtingen, lichamelijke verzorging

• Herstelopdracht inspectie (kwaliteit & veiligheid)

of voor de onderwijsvoorwaardelijke (fijn)motorische activiteiten en

• Invlechten in Adelante

handelingen. Problemen met concentratie en informatieverwerking spelen

• Dossier Wet langdurige zorg (bekostiging zorg en onderwijs)

een grote rol. Bovendien gaat bij de meeste kinderen uit deze groep

• Visie en missie concretiseren (pilot uitvoeren)

minstens 25 procent van de (leer)tijd op aan noodzakelijke zorg, therapie

• ICT-voorzieningen voor 2022 vervangen

of verzuim dat samenhangt met de stoornis. Al met al hebben deze

• Communicatiestructuur intern verbeteren

kinderen een intensieve begeleidingsbehoefte.

• Meerjarenonderhoudsplan actualiseren
• Implementatie en borging LACCS, een methodiek die zich richt op een

Aantal leerlingen schooljaar 2019/2020

zo goed mogelijk leven in de 5 LACCS-gebieden Lichamelijk welzijn,
Alertheid, Contact, Communicatie en een Stimulerende tijdsbesteding

Houthem
Basisschool

158

Voortgezet onderwijs

162

Innovatie en/of onderzoek
• Onderzoekend en ontwerpend leren
• Digitale geletterdheid

Maasgouw

• KITS-R

Basisschool

40

Voortgezet onderwijs

42

• Educare4UVisieontwikkeling toekomst VMBO
E-health
Beeldcontact via Zoom

Marktaandeel en kernverzorgingsgebied
Geen andere aanbieder in regio Zuid- en Midden Limburg (t/m Roermond)
Belangrijkste verwijzers
Samenwerkingsverbanden, reguliere scholen, artsen, MKD, TPG
Transparantie
Adelante meet de leerlingtevredenheid, het percentage kinderen dat het eindniveau van de basisschool
haalt en het percentage geslaagden van het voortgezet onderwijs.
Onderwijs en opleiding
• Studiedagen: passend binnen het jaarthema van de schoolontwikkeling zijn er 4 dagdelen per jaar om
het hele team op te leiden. Deze scholing wordt zowel door interne als externe deskundigen verzorgd
• Adelante in de klas: collegiale consultatie, 2 keer per jaar. Iedere keer staat een ontwikkelingsthema
centraal
• Professionaliseringsaanbod op maat: 6 professionaliseringsthema’s worden aangeboden.
Medewerkers kunnen zich met deze scholing verdiepen in een thema van de schoolontwikkeling
Publicaties
• Schoolondersteuningsprofiel Adelante 2019
• Schoolplan 2019 – 2023

“Leren doe je met vallen en opstaan; de
veelzijdige expertise van Adelante helpt
onze leerlingen daarbij.”

Programmaleider
Chantal Gilissen
Servicebureau
Kinderen

E: sbk@adelante-zorggroep.nl
T: 045-528 2600

Deze factsheet laat zien hoe we in ons gespecialiseerd onderwijs de komende jaren uitvoering gaan geven
aan de meerjarenkoers van Adelante. Benieuwd naar de meerjarenkoers? Bekijk het document hier.

