
Onderwijscoaching
Informatie voor scholen, 
zorgprofessionals en ouders

Alle leerlingen verdienen het om zich prettig te voelen op school en hun diploma of startkwalificatie te 
halen. Soms is dat niet vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van ASS (Autisme Spectrum 
Stoornis) of aanverwante problematiek. De onderwijscoaches van Amarant bieden gerichte hulp en 
ondersteuning op school. Samen met de docenten en de ouders helpen we om het beste uit iedere 
leerling te halen. 

Binnen het kader van passend onderwijs, biedt Amarant onderwijscoaching aan normaal begaafde 
kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een diagnose ASS of met gerelateerde problematiek binnen 
het (speciaal) basisonderwijs, (speciaal) voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs, hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderwijs.

Doel onderwijscoaching 
Het belangrijkste doel is om de vaardigheden van de leerling te vergroten, zodat de leerling kan blijven 
deelnemen aan onderwijs en zijn of haar doel kan behalen (bijvoorbeeld een diploma of startkwalificatie). 

Wat doet een onderwijscoach?
De coach staat naast de leerling en ondersteunt hem of haar bij het begrijpen van situaties op school. De 
onderwijscoach maakt daarnaast de vertaalslag naar de docenten, zodat zij de leerling beter begrijpen. Ook 
de ouders worden betrokken. 

Onderwijscoaches richten zich op de randvoorwaarden om leerstof op te kunnen nemen en eigen te 
maken. Denk aan: 
 ̵  coaching op leervaardigheden (probleemoplossend vermogen, plannen en organiseren, hulpvragen leren 

stellen, etc.) 
 ̵ coaching op het functioneren in de school. 

De onderwijscoaches hebben een signalerende, adviserende en autonome rol en zijn verantwoordelijk voor 
de persoonlijke voortgang van de leerlijn samen met alle betrokkenen. De eindverantwoordelijkheid blijft 
bij de school of opleiding. De opleiding beslist over het al dan niet voortzetten van het onderwijs en/of het 
behalen van een diploma of certificering.



Financiering 
Kinderen en jongeren onder de 18 jaar
Bij kinderen en jongeren onder de 18 jaar loopt de financiering van zorg via de Jeugdwet. Via de huisarts of 
de gemeente kan de ouder, in samenwerking met de school en eventuele andere betrokken hulpverlening, 
een aanvraag voor ondersteuning bij de gemeente indienen. De gemeente geeft na een keukentafelgesprek 
de beschikking af voor een bepaalde financiering. Met een juiste beschikking en goede afstemming met alle 
partijen kan er met onderwijscoaching gestart worden.

Adolescenten en volwassenen
Wanneer een adolescent of volwassene een hulpvraag heeft rondom onderwijs, loopt de financiering 
van zorg via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Via de gemeente kan de hulpvrager, 
in samenwerking met de school en eventuele andere betrokken hulpverlening, een aanvraag voor 
ondersteuning bij de gemeente indienen. De gemeente geeft na een keukentafelgesprek de beschikking af 
voor een bepaalde financiering. Met een juiste beschikking en goede afstemming met alle partijen kan er 
met onderwijscoaching gestart worden.

Naast deze financieringsroute waarbij de hulpvrager zelf de financiering regelt met de gemeente, is 
er ook de mogelijkheid dat de school de onderwijscoach inhuurt met de gelden vanuit het Passend 
Onderwijsbudget. Dit geldt voor zowel voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar als voor adolescenten en 
volwassenen. 

Meer weten? 
Weten wat er allemaal mogelijk is? Neem contact op met ons Klantenbureau:
088 - 611 53 33
info@amarant.nl

Voor meer informatie kijk op: 
www.amarant.nl


