
Bijeenkomst 

Ambulante begeleiders

Ontmoeten, inspireren, informeren en verbinden
29 en 30 maart 2022



25: Ambulant begeleiders

Ronde 2: 13:45 – 14:45

In toenemende mate zien we in verschillende regio's initiatieven ontstaan waar -
vanuit een plan-nieuwkomers meerjarig ondersteunend worden (en/of 
hun leerkrachten). Hiervoor worden vaak ambulant begeleiders ingezet. De wijze 
waarop deze taak/functie ingezet en vormgegeven wordt, kan zowel per regio als 
binnen de regio verschillen. De (vaak solistische) werkwijze van ambulant 
begeleiders draagt bij aan de behoefte tot gezamenlijke uitwisselen van kennis en 
ervaringen. Deze sessie biedt ambulant begeleiders de ruimte elkaar (live!) te 
ontmoeten, te informeren, uit te wisselen en te inspireren. 
Wees welkom!



Voorstellen

Leonie de Heer

Taalschool Utrecht



Check-In 

LANDKAART 

Plaats

Functie/werkzaamheden

Naam



Programma

50% Informeren/Inspireren

Ontstaan en werkwijze AB netwerk Regionaal – Landelijk

LOWAN Community Groep AB 

50% Ontmoeten/Uitwisselen en verbinden

Uiteen om uit te wisselen



Ontstaansgeschiedenis

● Afsplitsing regulier netwerk

● Behoefte om te sparren en uit te wisselen.

● Veel ambulant begeleiders werken vrij solistisch.

● Organisch gegroeid

○ Gestart met een gerichte bijeenkomst om de behoefte te peilen.

○ Een aantal bijeenkomsten met gestuurde invulling vanuit daar 

commitment en gezamenlijke verantwoordelijkheid.

○ Kerngroep van ongeveer 30 leden, per bijeenkomst 15-20 leden 

aanwezig.



Werkwijze AB-netwerk NH/U

● Lerend netwerk

● Twee kartrekkers

● Twee bijeenkomsten per jaar op een van de scholen/online

● Iedereen is verantwoordelijk om te brengen en te halen

○ Elke bijeenkomst is er een AB’er(s) die iets deelt.

○ Door de vaste groep is delen drempelverlagend en uitnodigend.

● De bijeenkomst is een mix van kennis delen en uitwisselen

● Net gestart met kleine intervisiegroepen op onderwerp

○ Denk aan: PO-VO, begeleiden leerkrachten, trauma, kleuters etc.



Aanleiding

● Rol Ambulant begeleider nieuwkomers is in opkomst.

● Uit het AB-werk komen specifieke vragen naar voren gerelateerd aan de 

functie.

● Veel vragen van AB’ers buiten de regio Noord-Holland/Utrecht om aan te 

haken bij het bestaande netwerk.

● Vanuit LOWAN de wens om meer overzicht te krijgen in AB nieuwkomers + 

gelegenheid te bieden elkaar “te vinden”

Landelijke AB groep



Guusje Nagels stelt zich voor en licht de LOWAN community – praktisch- toe

LOWAN Community groep AB



Werkwijze AB-netwerk NH/U

● Afgelopen jaar gestart

● 2 online bijeenkomsten

● Introductie LOWAN Community groep AB + voorwaarden

● Uitwisselen kansen en uitdagingen regionaalnetwerk – landelijk 

netwerk

● Inventarisatie onderwerpen

● Inventarisatie: Hoe nu verder?



Uitkomsten……

● Zie onder bestanden community…



Uitwisselen (1)

Heb het in een klein groepje met elkaar over:

● Is er een regionaal AB-netwerk in jouw LOWAN regio?

● Maak je al deel uit van de AB community?

● Hoe kijk je aan tegen de LOWAN landelijke community AB?

● Wat verwacht je van de AB community?  

● Op welke wijze zou ontmoeten op landelijke thema’s georganiseerd kunnen 

worden?

● Welke rol zou de AB community hierin kunnen spelen?



Uitwisselen (2)

Denktijd 

Ophaaltijd 

Deeltijd rondom thema naar keuze

- Welk thema/ vraagstuk houdt jou binnen jouw huidige werkzaamheden 

momenteel het meeste bezig?



Vacature!!

Tessa Lambooij

WereldKidz Zeist e.o

Kartrekker AB Netwerk 

(NH-U + ondersteuning Landelijk) 

Leonie de Heer

Taalschool Utrecht

Kartrekker AB netwerk

(NH-U+ Landelijk)

Werkgroeplid LOWAN

De afgelopen jaren hebben wij als 

kartrekkers met enthousiasme en 

toewijding zorg gedragen voor het 

opzetten en organiseren van 

bijeenkomsten voor het netwerk 

Ambulant Begeleiders 

Nieuwkomers.

Graag geven wij volgend schooljaar 

het stokje over aan nieuwe 

kartrekkers! 



GEZOCHT…..

Per nieuwe schooljaar (2022-2023)

- Enthousiaste kartrekker(s) LOWAN AB netwerkregio Utrecht/ Noord- Holland

- Enthousiaste kartrekker(s) landelijk AB netwerk + deelname landelijke 

werkgroep LOWAN 

Wij bieden….

- Een mooie beginsituatie om voort te zetten

- Een mooie organisatie om van betekenis te kunnen zijn

- Persoonlijke en professionele ontwikkeling

- Vergroten van je netwerk

- Overdracht en begeleiding indien gewenst

Meer informatie? Kom even langs bij mij vandaag/mail l.de.heer@taalschoolutrecht.nl

of m.postma@lowan.nl / b.bakker@lowan.nl
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