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Begeleiding cl.2 in  
Passend Onderwijs 

 
Een verandering       
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Start van de begeleiding 

- Bij AD komt  arrangement van de CvO binnen 
 
- Toewijzing aan een ab-er die op betreffende 

school of in het SWV werkt 
 
- Warme overdracht vanTrajectbegeleider naar 

AB-er 
 
- AB-er legt contact met school en ouders: 

afspraak bezoek aan school 
 
- Bespreking Gemeenschappelijk Rapport en 

samen start maken met Ondersteuningsplan 
    Maar ook: handelingsadviezen geven 
 
 28 januari 2015 
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Verschillende arrangementen 

Licht arrangement:  
 

• Leerling ingeschreven in regulier onderwijs 

•  Thuisnabij  

• Doelgerichte, korte ondersteuning 

•  Ondersteuningspakket (‘op afstand’) 
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Verschillende arrangementen 

Medium arrangement:  

 ● Leerlingen ingeschreven in regulier onderwijs 

 ● Leerling / groep in school 

 ● Thuisnabij met grote(re) ondersteuningsbehoefte 

 ● Actieve inzet expertise (bijv. lesgevende taken) 
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Ondersteuning Kentalis 

 
 
● Regie bij regulier onderwijs 
 
● Efficiënt en doelgericht werken 
 
● Cluster 2 specifieke ondersteuning 
 
● Borging van de expertise 
 

 
Maatwerk !  
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Consultatie & Advies 

 

*  Handelingsverlegenheid op gebied cl.2 
** Vragen omtrent verkrijgen arrangement 
 

 Advies:  

Aanvraag C&A (Consultatie en Advies) 
    
 

 *Aanvraagformulier opsturen naar A.Dienst  

 *Van Tel consult tot cluster 2 medewerker kijkt in de 

situatie mee tot een maximum van 3 dagdelen 

 **Rechtstreeks contact opnemen met  Aanmeldpunt 

Noord Nederland en/of  

 ***Geeft adviezen en ondersteunt bij evt. aanvraag 

arrangement (via Trajectbegeleiding) 
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Vervolg begeleiding 

- AB-er bespreekt Ondersteuningsplan in 
Commissie van Leerlingenzorg 

 
- Het Ondersteuningsplan wordt vastgesteld met 

ouders en school 
 
- Uitvoering van Ondersteuningsplan: 

Onderwijsbehoefte van de leerling en de 
Ondersteuningsbehoefte van de school 

 
- Evaluatie(s) 
 
- Overleg na afloop van arrangement 

28 januari 2015 
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Uitvoering 

Begeleidingsactiviteiten 

 
- Ambulant begeleider 
 
- Ambulant begeleider i.s.m. een specialist 
 
- Kentalis assistent  
 
- Scholingsactiviteiten door medewerkers van 

Kentalis Academie en/of de Ambulante Dienst 
 
- logopediste 
 
- orthopedagoog 
 
 
 

28 januari 2015 



9 

 Van medium naar intensief  

   

- Onderwijsbehoefte en ondersteuningsvragen 
te groot voor regulier onderwijs . 
 

- Overleg SWV 
 

- School – ouders – AB-er 
 

- CvL ambulante dienst   - CvL Prof. Huizing 
school/ maatman college 
 

- Aanvraag intensief arrangement 
 
                                    Overplaatsing intensief  

28 januari 2015 
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Van intensief naar medium/licht 

  

 

   Prof. Huizing school – ouders – CvL Prof. 
Huizing/Maatman college 

 
   IB zoekt contact met school huis nabij. 
   Onderwijsbehoefte leerling/  

ondersteuningsvragen reguliere school. 
 
   CvL ambulante dienst 
 
  Afschalen intensief arrangement naar 

medium/licht. 
 
   Plaatsen regulier 
 

   Plaatsen  bij ambulante dienst 

28 januari 2015 
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  Borging/expertise overdracht 

 

 

 

 

 

 

 www.kentalisshop.nl 

 

www.kentalis.nl/cursusnoord 

 

 

28 januari 2015 

http://www.kentalisshop.nl/
http://www.kentalis.nl/cursusnoord


12 

 
 
 
 
 
 
 

Bedankt voor jullie aandacht 

 

Om gelijke kansen te krijgen  

om zich naar hun mogelijkheden en talenten te ontplooien,  

hebben kinderen  

recht op ongelijke behandeling  

in opvoeding en onderwijs 
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