Koninklijke Kentalis
Samen sterk in communicatie

Passend onderwijs voor leerlingen met een
auditieve of communicatieve beperking
De beste schoolplek en ontwikkelingskansen voor uw kind

Kinderen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of communicatief
meervoudige beperking hebben of die slechthorend, doof of doofblind
zijn, gaan soms naar een speciale school of krijgen ambulante begeleiding
op een reguliere school in de buurt. Hiervoor is een onderwijs- of
ondersteuningsarrangement nodig.
Naar een reguliere school (po, vo en mbo) met ambulante begeleiding
De leerling volgt het onderwijsprogramma van de reguliere school en een ambulant
begeleider van Kentalis ondersteunt de leerling en school daarbij. De begeleiding is gericht
op de onderwijsbehoefte van de leerling en de vragen van de school. Er worden samen met
de leerling, ouders en school afspraken gemaakt over de begeleiding. Doordat de ambulant
begeleider zijn of haar kennis van bijvoorbeeld TOS of gehoorverlies deelt, kunnen de leerling
en leerkracht(en) uiteindelijk vaak zonder begeleiding verder.

Naar een mediumsetting
Op verschillende plaatsen in het land werkt Kentalis nauw samen met reguliere scholen. Dit
noemen we een mediumsetting. Meerdere leerlingen die bijvoorbeeld TOS hebben of die
slechthorend of doof zijn, volgen hier het reguliere lesprogramma in een reguliere klas. Daar
vindt de begeleiding zoveel mogelijk plaats. Het schoolteam heeft kennis van bijvoorbeeld TOS
en er werken bij een mediumsetting deskundigen van Kentalis. Een mediumsetting zal in veel
gevallen dichter bij huis zijn dan een speciale school. Voor deze vorm van onderwijs wordt de
leerling ingeschreven bij de reguliere school en is een ondersteuningsarrangement nodig.
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Naar een speciale school
Kentalis heeft speciale scholen door heel Nederland. Het onderwijsprogramma komt meestal
overeen met dat van reguliere scholen, maar de klassen zijn kleiner en het taalaanbod is
aangepast aan het taalniveau van de leerlingen. De leerkracht stemt de les af op de leerling,
zodat hij of zij de lesstof goed kan volgen en voldoende tijd krijgt om de informatie te verwerken.
Ook werken leerkrachten op school nauw samen met een logopedist om de communicatieve
vaardigheden van de leerlingen te vergroten.
Sommige speciale scholen van Kentalis zijn gevestigd in een reguliere school. Dit heet een
school-in-school-setting. De leerling krijgt het speciale onderwijs dat nodig is, maar heeft ook
contact met leerlingen van de reguliere school. Als het passend is, kan de leerling doorstromen
naar de reguliere school in hetzelfde gebouw. Dit gebeurt altijd in goed overleg en in
samenwerking met ouders en de reguliere school.

Een ondersteunings- of onderwijsarrangementen aanvragen
Voor ambulante begeleiding is een ondersteuningsarrangement nodig, voor speciaal onderwijs
een onderwijsarrangement. Een ondersteunings- of onderwijsarrangement wordt toegekend
voor een bepaalde duur en wordt minimaal jaarlijks geëvalueerd. Op de volgende pagina leest
u hoe u een arrangement kunt aanvragen.

Onderwijsbehoefte

Welk arrangement is het meest passend?
Om te bepalen of de leerling tot de doelgroep behoort, brengen we eerst de onderwijsbehoefte
in kaart. Dit doen we samen met de ouders en school. We kijken hierbij naar de volgende vijf
aandachtspunten:

Tijd en aandacht
Hoeveel extra ondersteuning heeft de leerling nodig van bijvoorbeeld de leerkracht, logopedist
of intern begeleider?

Onderwijsprogramma en materialen
Hoeveel begeleiding heeft de leerling nodig om het lesprogramma van de school te volgen?
Is er bijvoorbeeld extra uitleg nodig in het algemeen of bij specifieke vakken? Moet er visueelondersteunend materiaal komen, zoals pictogrammen, zodat de leerling de lesstof beter kan
begrijpen?

Benodigde expertise, kennis en vaardigheden
Wat is er op school nodig aan specialistische kennis om de leerling goed te kunnen begeleiden?
Is het bijvoorbeeld nodig dat iemand Nederlands met Gebaren (NmG) beheerst? Of hebben de
leerkrachten behoefte aan meer kennis over taalverwerving en woordenschat?

Aanpassingen
Heeft de leerling behoefte aan een eigen rustige werkplek of zijn er andere fysieke aanpassingen
nodig in de klas om de leerling te helpen? Is er bijvoorbeeld solo-apparatuur nodig omdat de
leerling slechthorend of doof is? Is de akoestiek in het lokaal gunstig, zodat de leerling de
leerkracht goed kan volgen?

Betrokkenheid en samenwerking
Heeft de leerling nog andere ondersteuning nodig in de vorm van bijvoorbeeld speltherapie of
sociale vaardigheidstraining? Is het voor de ouders misschien waardevol om een korte cursus
te volgen, bijvoorbeeld over de taalmogelijkheden van hun kind? Ook wordt er goed gekeken
naar de ondersteuningsbehoefte van de school en leerkracht. Er wordt in kaart gebracht wat er
nodig is om de leerling zo goed mogelijk te ondersteunen.
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De weg naar een ondersteunings- of
onderwijsarrangement
Stap

1

De school vraagt in overleg met de ouders een arrangement aan. Hiervoor
is altijd toestemming van de ouders nodig.

Stap

2

Zodra het aanvraagformulier en de basisinformatie binnen zijn, wordt
bekeken of de leerling binnen de doelgroep van cluster 2 valt. Kijk voor
uitleg over cluster 2 op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passendonderwijs/speciaal-onderwijs

Stap

3

Valt de leerling binnen de doelgroep cluster 2, dan krijgen ouders een
contactpersoon bij Kentalis: de trajectbegeleider. Samen met de leerling,
ouders en school brengt de trajectbegeleider de ondersteuningsvraag in kaart.
De trajectbegeleider verzamelt onderzoeksgegevens en onderwijskundige
gegevens. Deze gegevens worden tijdens een multidisciplinair overleg
besproken. Dit betekent dat verschillende deskundigen meedenken, zoals
een onderwijsdeskundige, spraaktaaldeskundige en gedragsdeskundige.
Daarna volgt er een observatie van de leerling op school en een op
overeenstemming gericht overleg (OOGO). Tijdens dit overleg bespreekt
de trajectbegeleider de bevindingen en het advies met de ouders en
school. Welk arrangement past het best bij de leerling en voor welke
periode is de ondersteuning nodig? Is er overeenstemming, dan stuurt de
trajectbegeleider het advies naar de Commissie van Onderzoek.

Stap

4

De Commissie van Onderzoek beoordeelt de binnengekomen aanvraag
en neemt uiteindelijk een besluit om al dan niet een arrangement toe te
kennen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de eerder genoemde
vijf aandachtspunten om de onderwijsbehoefte in kaart te brengen. Soms
vraagt de commissie nog om aanvullende informatie.

Stap

5

De Commissie van Onderzoek kent een ondersteunings- of onderwijsarrangement toe. Voor een ondersteuningsarrangement maakt de ambulant
begeleider samen met de leerling, ouders en school een plan van aanpak.
Bij het onderwijsarrangement maakt de intern begeleider van een van onze
scholen dit plan met de leerling en de ouders. In dit plan staat waar, op welke
manier, wanneer en hoelang de leerling bijvoorbeeld extra ondersteuning
krijgt. Ook worden de doelen voor de toekomst in het plan beschreven.

Stap
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Het onderwijs- of ondersteuningsarrangement gaat van start.

Een passend
arrangement

Micha (16) is slechthorend en gaat naar
het reguliere vmbo. Een medewerker
van Kentalis leerde zijn docenten met
behulp van co-teaching hoe zij Micha
het best uitleg en feedback kunnen
geven. Er wordt nu een tablet gebruikt
om Micha op afstand te begeleiden bij
zijn huiswerk. Dankzij deze korte en
krachtige ondersteuning op afstand kan
Micha het reguliere onderwijsprogramma
zelfstandig volgen.

Jelle (7) is doof en heeft leerproblemen.
Het is voor Jelle belangrijk dat de
professionals op school weten wat hij
nodig heeft om zich goed te kunnen
ontwikkelen. Jelle heeft bijvoorbeeld
altijd behoefte aan een aangepaste
onderwijsinstructie. Ook heeft hij baat
bij contact met leerlingen met eenzelfde
onderwijsbehoefte. Daarom gaat Jelle
naar een speciale school van Kentalis. Er
zijn speciale ondersteunende materialen
aanwezig en de lessen worden gegeven
in gesproken Nederlands en in de
Nederlandse Gebarentaal.

Zorgplicht & ondersteuningsplicht
Reguliere scholen hebben zorgplicht. De plicht om álle
leerlingen, ook leerlingen met een ondersteuningsvraag,
een passende onderwijsplek te bieden. Reguliere scholen
werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden.
De scholen in het samenwerkingsverband maken onderling afspraken over hoe zij ervoor zorgen dat alle leerlingen
onderwijs krijgen dat bij hen past. Organisaties als Kentalis
hebben ondersteuningsplicht en zijn verantwoordelijk
voor het bieden van ondersteuning op maat aan leerlingen
met een auditieve of communicatieve beperking.

Consultatie en Advies (voor professionals)
Soms is een arrangement aanvragen niet nodig of
mogelijk, maar heeft de leerkracht wel een hulpvraag
met betrekking tot de auditieve of communicatieve
problematiek van een leerling. Consultatie & Advies
kan dan worden aangevraagd met behulp van het
aanvraagformulier. Kijk hiervoor op www.kentalis.nl/
aanmelden-onderwijs.
Consultatie & Advies is een kortdurende en laagdrempelige ondersteuningsvorm. Na toekenning neemt
een ambulant begeleider contact op om in de klas te
observeren. Vervolgens worden er handelingsgerichte
adviezen gegeven. Soms volstaat een telefonisch of
schriftelijk advies.

Lena (9) gaat naar een reguliere school.
Op deze school, een mediumsetting,
zitten meer leerlingen die net als Lena TOS
hebben. Bij Lena in de klas zitten nog twee
klasgenootjes met TOS. Daarom is er naast
haar eigen leerkracht, regelmatig een
gespecialiseerde leerkracht van Kentalis
in de klas. Deze leerkracht coacht en
begeleidt de leerkracht van Lena. Ook kan
Lena extra begeleiding krijgen. Zo kan zij
ondanks haar taalontwikkelingsstoornis
goed meekomen met de andere leerlingen
en het lesprogramma.
waar leerling staat wordt ook student bedoeld en
waar leerkracht staat wordt ook docent bedoeld
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Aanmelden of meer informatie?
Wilt u een arrangement aanvragen of heeft u vragen over het speciaal
onderwijs of de ambulante begeleiding van Kentalis? Neem gerust contact
met ons op via 0800 53 68 25 47 of info@kentalis.nl.
Kijk voor meer informatie over passend onderwijs bij Kentalis op
www.kentalis.nl/passend-onderwijs.
Op www.kentalis.nl/onze-scholen vindt u een overzicht van de speciale scholen
van Kentalis. Meer informatie over het aanmeldproces vindt u op www.
kentalis.nl/aanmelden-onderwijs.

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws rondom passend onderwijs?
Meld u dan aan voor de nieuwsbrief voor ouders of de nieuwsbrief voor
professionals. Ook op social media besteden we regelmatig aandacht aan
passend onderwijs.
www.kentalis.nl/nieuwsbrief-ambulante-dienstverlening
www.kentalis.nl/nieuwsbrief-professionals

Kentalis is er voor mensen die een taalontwikkelingsstoornis hebben of slechthorend, doof of doofblind zijn, ook
als zij meerdere beperkingen hebben. Wij willen dat iedereen kan meedoen. Daarom bieden we onderzoek, zorg
en onderwijs op maat, dicht bij huis en op locaties door heel Nederland. Ook werken we samen met zorg- en
onderwijsprofessionals in het binnen- en buitenland. Samen komen we verder.

www.kentalis.nl
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