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#dekrachtvansamen 

Versterken van de leerling 
 

Kansrijk  

leert kinderen  
inzicht te krijgen  
in zichzelf 

 

Kansrijk is een voorziening voor kinderen 
van 6 t/m 12 jaar, die problemen hebben 
met het verwerken van informatie en de 
omgang met klasgenoten. 
 
Iedere school of klas kan ermee te maken krijgen, kinderen 
waarvan je verwacht dat ze mee kunnen komen met de les en 
toch lukt het niet. Er zijn bijvoorbeeld problemen met het 
functioneren, de omgang met andere kinderen en het begrijpen 
van situaties. Deze kinderen kunnen te maken hebben met een 
steeds negatiever zelfbeeld en kunnen dat moeilijk loslaten.  
 
Kansrijk is er speciaal op gericht deze kinderen 1x per week extra 
ondersteuning te geven, samen met gelijkgestemden. We leren 
kinderen het eigen gedrag beter te begrijpen en we leren ze 
vaardigheden om beter te functioneren op de school.  
 
Twijfelt u of dit interessant is voor uw kind of leerling? Wacht 
niet te lang, neem gerust contact met ons op! Hoe eerder een 
kind op de juiste plek zit, hoe beter voor de ontwikkeling van 
het kind! 



 

 
Meerdere problemen 
Kansrijk is een voorziening voor kinderen van 6 t/m 12 
jaar die problemen hebben met het verwerken van 
informatie en de omgang met klasgenoten. Vaak zijn er 
problemen in de communicatie. Het kind begrijpt zijn 
omgeving niet of denkt heel negatief over zichzelf en 
kan dit moeilijk loslaten. De leerling komt niet tot 
werken en krijgt het niet voor elkaar om door te zetten 
als het moeilijk wordt. 
 
Inzicht krijgen 
We zoeken de oplossing door kinderen leren inzicht te 
krijgen in het eigen functioneren en niet in het 
aanbieden van extra (les)stof. Kansrijk onderscheidt 
zich van andere voorzieningen voor kinderen omdat ze 
op hun eigen school blijven. Een ochtend in de week 
komen ze naar Kansrijk. We starten de ochtend in een 
groep. Daarna worden de kinderen opgedeeld in twee 
groepen en volgen ze een eigen programma, afgestemd 
op hun individuele behoeften. Het voordeel is dat de 
leerlingen de basisschoolperiode op hun eigen school 
kunnen afmaken. 
 
Samen met ouders en school 
We kiezen voor een positieve, oplossingsgerichte 
aanpak en werken hierin samen met de ouders/  
verzorgers en de school. We kijken wat dit kind 
specifiek nodig heeft. Denk aan structuur, duidelijkheid, 
voorspelbaarheid en ontdekkingsgericht werken. We 
maken een persoonlijk begeleidingsplan dat is 
afgestemd op de situatie/omgeving van dit kind. In ons 
programma kunnen we hierdoor rekening houden met  
belemmerende en bevorderende factoren van ieder 
kind en de persoonlijke leerdoelen. 
 
Kinderen laten groeien 
In onze groep leren kinderen zichzelf beter kennen. 
Daarnaast ontmoeten zij gelijkgestemden en 
ontdekken ze dat er kinderen zijn die net zo denken als 
zij. Je merkt dat kinderen beter in hun vel gaan zitten, 
hun zelfvertrouwen en welbevinden groeit. Dat is ook 
merkbaar op school. De omgang en communicatie met 
klasgenoten en leerkrachten gaat beter verlopen. Door 
het hele programma heen ligt de nadruk op het leren 
ontdekken van ‘wie ik ben’ en het versterken van het 
zelfbeeld. In een van de twee programma’s, voorheen 
de bovenbouwgroep, is er daarnaast aandacht voor de 
ontwikkeling van studievaardigheden en bereiden we 
kinderen voor op het voortgezet onderwijs.  
 
Criteria 
Om te beoordelen of een kind op zijn plaats is bij 
Kansrijk hanteren we twee criteria: 
1. Er zijn complexe zorgen of hulpvragen rondom het 
kind passend bij de doelen van Kansrijk. 
2. Ouders, school en eventueel consulent/expert zijn en 
blijven betrokken bij het onderwijsproces van het kind. 

Aanmelden 
Het aanmelden gaat als volgt: 
1. School meldt het kind rechtstreeks aan bij Kansrijk,  

met toestemming van de ouders. 
2. De coördinator van Kansrijk gaat observeren  

in de klas van het kind. 
3. We nodigen ouders en school uit voor een  

kennismakingsgesprek.  
4. Het kind mag een ochtend bij Kansrijk komen meedraaien.  
5. Ouders, school en Kansrijk beslissen samen of Kansrijk een  

passende plaats is voor dit kind. 
6. Als iedereen akkoord is en de groepssamenstelling het  

toelaat, kan het kind starten bij Kansrijk. Instroom is 6x per 
jaar mogelijk (bij de start van een nieuw thema) mits de 
groepsorganisatie dit toelaat 

 
Kosten  
De kosten voor deze voorziening bedragen € 2.750,- per 
schooljaar. In dit bedrag is inbegrepen: 

• Werken in kleine groepen van max. 10 kinderen met 2 
beroepskrachten per groep 

• Programma op maar, één ochtend in de week, inclusief 
materiaal 

• Persoonlijk begeleidingsplan 

• Structurele beschrijving van vorderingen en ontwikkelingen 
van het kind, die wordt gedeeld met ouders en school 

• Drie begeleidingsgesprekken met school en ouders op de 
school 

• De eerste observatie op school en de meeloopochtend 
tijdens de aanmelding 

In de meeste gevallen betaalt de school de kosten voor 
plaatsing bij Kansrijk.  

 
Kansrijk 
p/a SBO Noorderlicht 
De Schans 135 
5011 EN Tilburg 
Telefoon: 013 21 00 126 
Mail: kansrijk@dekracht.com (t.a.v. Rolph van 
Seeters, coördinator Kansrijk) 
www.dekracht.com/kansrijk 
 
Kansrijk is een aanbod van expertisecentrum De Kracht,  
onderdeel van de Stichting Biezonderwijs.

 

De programma’s van Kansrijk zijn gericht op: 

• Zelfkennis/zelfbeeld vergroten (wie ben ik en wat 
zijn mijn sterke kanten) 

• Bewustwording van jezelf en je gevoelens 

• Versterken van het welbevinden 

• Bevorderen van oplossingsgerichte groei mindset 

• Bevorderen van creatief denken 

• Bevorderen van sociale vaardigheden 

• Bevorderen van de executieve functies en 
zelfstandigheid 

• Aanleren van studievaardigheden 

• Voorbereiding op het voortgezet onderwijs 
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