
We’ve offered the Raleigh community 

space-Expertise Netwerk 

Prodas 

Geeft Passend Onderwijs verder 

vorm…. 

Jullie ook? 

Maatwerk 
  Doelgericht  
     Afstemming 

 

Hoe kunt u ons bereiken? 

E-mail: ec@prodas.nl ! 

06-12240610 

Coördinator:  

Agnes van der Weerden 

 



Deskundigheidsbevordering 

 Didactische vakgebieden, lezen, taal en reke-

nen 

 Hoog– en meer begaafdheid 

 NT2 

 Het Jonge Kind 

 Dyslexie, dyscalculie 

 Autisme spectrum stoornissen 

 Sociaal-emotioneel 

 Begeleiding bij het opzetten van een eigen 

plusklas 

Passend Onderwijs 

 Ondersteuning aanvragen TLV 

 Deskundige bij leerlingbespreking 

 Ondersteuning bij opstellen OPP 

 Hulp bij basis– en intensief arrangement 

Coaching en begeleiding 

 Individuele leerkracht  met een hulpvraag op 

didactisch of pedagogisch gebied, denk aan 

leerproblemen, gedragsproblemen, materia-

len, methodieken, klassenmanagement,  

logopedische problematiek, NT2, het jonge 

kind, onderzoeken en analyseren 

 Intern begeleiders, uitzetten en implemente-

ren van beleid, coaching leerkrachten, aan-

passen onderwijsaanbod 

 Problematieken bij autisme spectrum stoor-

nissen 

Trainingen 

Weerbaarheid (Rots en Water), faalangst, SOVA, 

aandachtstraining (mindful) 

Onderzoeken 

Handelingsgerichte diagnostiek op gebied van  

lees-,, spelling- en rekenproblemen, vermoeden 

van dyslexie of dyscalculie, gedragsproblemen, 

(vermoeden van) autisme, taalproblemen, NT2,  

hoogbegaafdheids- en intelligentieonderzoek 

Doel 
Het bieden van ondersteuning aan leerlingen, 

leerkrachten, teams en scholen.  

Wij spelen gericht en snel in op de hulpvraag, 

door maatwerk en doelgerichte afstemming. 

Onze insteek is om preventief te werken. 

Ondersteuning, zo dicht mogelijk op en bij de 

werkvloer, de zorg dicht bij het kind en/of de 

school. 

Wij staan klaar om mee te denken met verschil-

lende leer– en/of gedragsuitdagingen, om aan te 

sluiten bij jullie zorgprocessen. 

Kinderen en leerkrachten met specifieke onder-

wijsbehoeftes zoveel mogelijk in hun kracht zetten 

binnen de reguliere setting.   

Naast dat we preventief te werk willen gaan, kun-

nen scholen of leerkrachten soms ook in hande-

lingsverlegenheid verkeren met  betrekking tot de 

ondersteuning van individuele kinderen of een 

specifieke doelgroep, het aanpassen van het on-

derwijsaanbod of klassenmanagement. 

 

 

Onderzoek en observaties 

Team workshops 

Deelname leerlingbespreking 

Coaching leerkracht en IB 

Groepstrainingen  

Leerlingbegeleiding 

Collegiale consultatie  
 


