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Ambulant Begeleiders
Onze ondersteuners hebben een breed scala aan vaardigheden en competenties.
Zij zijn allen generalisten met een of meerdere specialismen. Daarnaast hebben zij
een breed netwerk en kennen goed de weg binnen en buiten het onderwijsveld.
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Aanvraag indienen bĳ 
het Loket KindanteKwadrant
Heb je een ondersteuningsvraag op niveau 1 tot en met 4,
dan kun je het aanvraagformulier van KindanteKwadrant in-
vullen (site kindante.nl). Twijfel je welke ondersteuning je
nodig hebt of heb je een consultatievraag dan kun je mail
sturen naar het loket (kindantekwadrant@kindante.nl)

Consultatie basisondersteuning Kindante
Vanaf schooljaar 2022-2023 vervullen we ook de consultatiefase vanuit de 
Trajectbegeleiding. Irma Geurts en Jacqueline Schols nemen de consultatiefase
van de Traject Begeleiders in de Westelijke Mijnstreek voor hun rekening. Zij 
checken namens Kindante of de aanvraag (Duiden & Doen)
voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) valide is 
gevuld en geven vervolgens de goedkeuring door
de aanvraag te ondertekenen of geven advies
om te komen tot een valide invulling van 
de aanvraag. 

Voor een uitgebreide
toelichting kun je het
schema op de site van
het Samenwerkings-
verband Westelijke
Mijnstreek bekijken.

Heb je een vraag aan het Loket? Dan kun je 
deze mailen naar kindantekwadrant@kindante.nl

KindanteKwadrant
KindanteKwadrant biedt een laagdrempelig, snel en deskundig advies op de
ondersteuningsniveaus 1 tot en met 4. Dit kan op leerling-, groep-, leerkracht-
en/of schoolniveau. En alle ondersteuningsvragen die betrekking hebben 
op het vervullen van de zorgplicht en kwaliteitszorg in het kader van passend
onderwijs. KindanteKwadrant valt onder Kindante RVE advies.

Hierbij hebben we als hoofdthema's
• Het jonge kind
• Rekenen
• Gedrag

Hoe werkt KindanteKwadrant?
KindanteKwadrant ondersteunt je middels consultatie voor het vinden van oplossingen
van specifieke vraagstukken. Het leidt tot een advies waarmee je meteen verder
kunt. Maar er kan ook meer nodig zijn. In dat geval kunnen wij je verwijzen binnen
ons brede interne- en externe netwerk. 

Voor wie is het bedoeld?
Alle scholen en medewerkers van Kindante kunnen gebruik maken van Kindante-
Kwadrant. Ook scholen van collegabesturen en andere instanties kunnen contact
opnemen met KindanteKwadrant en gebruik maken van de expertise.


