Consultatie en Advies
Informatie ten behoeve van kinderen met
communicatieve en/of auditieve problemen
op de voorscholen, de peuterspeelzalen en
kinderdagverblijven
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Consultatie en Advies
consultatie.amsterdam@viertaal.nl

Consultatie en Advies cluster 2
Consultatie en Advies voor individuele kinderen is
een kortdurend, laagdrempelig traject met als
doel adviezen te geven bij handelingsverlegenheid
van een leid(st)er met betrekking tot een leerling
met cluster 2 problematiek.

VierTaal
cluster 2 PO Amsterdam
verzorgt onderwijs en
begeleiding aan:

Onder Consultatie en Advies vallen ook:
o het beantwoorden van vragen over kinderen
o scholing via het cursuscentrum
o contacten met IB-netwerken en
samenwerkingsverbanden.

 Leerlingen met een stoornis
in het autistisch spectrum
waarbij de communicatieve
problemen het leerproces
het meest belemmeren

 Leerlingen met een Taal
Ontwikkelings Stoornis
(TOS)

 Slechthorende leerlingen

In deze brochure geven we uitleg over Consultatie
en Advies ten behoeve van individuele jonge kinderen op een voorschool,
peuterspeelzaal of kinderdagverblijf.
Consultatie en Advies voor individuele leerlingen
Het doel is een zo vroeg mogelijke interventie in te zetten om te voorkomen
dat een kind stagneert in zijn communicatieve- en/of leerontwikkeling.
De overdracht van kennis aan intern begeleider en leid(st)er vinden we hierbij
belangrijk. Wij ondersteunen de leid(st)er en intern begeleider bij de
handelingsplanning voor het kind.
De hulp kan op verschillende manieren gegeven worden.
o
Collegiale consultatie (co-co)
De voorschool/peuterspeelzaal/kinderdagverblijf kan een mail sturen met een
hulpvraag naar onze helpdesk:
consultatie.amsterdam@viertaal.nl
Naar aanleiding van deze vraag nemen wij contact met de
voorschool/peuterspeelzaal/kinderdagverblijf op. Wij bekijken of de vraag
direct beantwoord kan worden of dat aanvullende informatie nodig is.
o
Kort adviestraject
Wanneer de hulpvraag meer tijd vraagt, kan de voorschool/peuterspeelzaal/
kinderdagverblijf een kort adviestraject aanvragen. Of u hiervoor in aanmerking
komt, is ter beoordeling van het consultatie- en adviesteam. Een traject wordt
door een medewerker cluster 2 uitgevoerd en is altijd kortdurend en alleen
adviserend. Wat er gebeurt, is afhankelijk van de hulpvraag van de
voorschool/peuterspeelzaal/kinderdagverblijf. Voor het korte adviestraject is
toestemming van de ouders nodig.
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Een kort adviestraject bestaat uit:
o Intake: Telefonisch voorgesprek om de hulpvraag duidelijk te krijgen,
welke activiteiten al zijn ondernomen en of er relevante
onderzoeksgegevens beschikbaar zijn. Dit wordt op papier gezet door de
CeA medewerker en moet door ouders ondertekend worden.
o Zo nodig dossieranalyse door de medewerker cluster 2.
o Naar aanleiding van de hulpvraag en de mogelijke dossieranalyse wordt
er een afspraak gemaakt voor een observatie en afgestemd bij welke
activiteit de observatie plaats vindt.
o Observatie in de groep.
o Gesprek met leid(st)er en als mogelijk Intern Begeleider, waarin de
observatie wordt nabesproken en handelingsadviezen gegeven worden
o Van de observatie en adviezen wordt een verslag opgesteld door de
medewerker cluster 2.
o Adviezen worden door voorschool/peuterspeelzaal/kinderdagverblijf
omgezet in een plan voor het kind. Bij het maken van een plan kan
ondersteuning geboden worden.
o Na zes tot acht weken wordt het plan gezamenlijk geëvalueerd. Indien
nodig kan na nog een periode een tweede evaluatiemoment volgen.
o Het kort adviestraject wordt na maximaal 4 maanden afgerond met
een verslag ‘Eind traject’. Het traject duurt maximaal 12 uur inclusief
reistijd en verwerkingstijd.

Voor wie?
Een kort adviestraject is bedoeld voor kinderen waarvan de hulpvraag
samenhangt met communicatieve of auditieve problematiek.
Mocht binnen het korte traject blijken dat de problematiek van het kind toch
zwaarder is dan ingeschat, kan het kind aangemeld worden voor een
peuter communicatiegroep (2 tot 4 jaar) of voor een arrangement bij het
Aanmeldpunt cluster 2.
Verantwoordelijkheid
De verantwoordelijkheid van de begeleiding blijft volledig bij de
voorschool/peuterspeelzaal/kinderdagverblijf. zij dienen zelf de ouders te
informeren over de hulpvraag.
Bij uitwisseling van dossiergegevens is toestemming nodig van de ouders. De
aanmelding en de belangrijkste verslagen uit het dossier worden door cluster 2
in het eigen administratiesysteem opgenomen.

VierTaal Ambulante dienst cluster2 PO Amsterdam

Cursusaanbod
Naast Consultatie en Advies voor individuele leerlingen verzorgt de ambulante
dienst cluster 2 Amsterdam van VierTaal scholing rond hulp aan kinderen met
communicatieve- en auditieve problemen op de voorscholen, peuterspeelzalen
en kinderdagverblijven. Ons cursusaanbod is te vinden op de website van de
ambulante dienst.
Zie ons Cursusaanbod 2015-2016 PO.
Overleg en advies
Tevens zijn wij beschikbaar voor overleg en samenwerking met voorschoolse
voorzieningen, IB-netwerken, zorgplatforms en samenwerkingsverbanden.
Bereikbaarheid
De helpdesk is te bereiken via de email:
consultatie.amsterdam@viertaal.nl
Informatie
over onze begeleiding en ons onderwijs kunt u o.a. vinden op:
www.viertaal-ambulantedienst-amsterdam.nl
Aanmeldpunt cluster 2 regio Amsterdam VierTaal
Het aanmeldpunt voor leerlingen, waarvoor u een arrangement wilt aanvragen
is telefonisch te bereiken op: 020 - 617 08 50

Voor meer informatie
Ambulante dienst cluster 2 PO Amsterdam
Jan Tooropstraat 13
1062 BK Amsterdam
020 6698147
consultatie.amsterdam@viertaal.nl
ab2po.amsterdam@viertaal.nl
www.viertaal-ambulantedienst-amsterdam.nl

VierTaal Ambulante dienst cluster2 PO Amsterdam

