
Ondersteuning Kentalis binnen  
Passend Onderwijs 

 
 



TOS ervaren 

 Hoeveel % van de woorden van een tekst moet je kennen om een tekst goed te 

begrijpen? 



 
60% bekend 
 

We moeten verdraa, zei een knopa uit Singapore tegen verg. We hebben 

geen kloes meer. Singapore is maar een gnif zusame met een klamp 

pronalom byf. We akala met zi hommajug, dat we niet tegan kunnen. Gamero 

mus ik huitelen een lok met een rees aan borre neuw, het laif er ziest. Voor 

de frotte mensen is dit nog graasp de ijfelste roeter van aunos, maar dat is 

een niet meer te wissole zop geworden. 

 



 
80% bekend 
 

We moeten verdraa, zei een knopa uit Singapore tegen me. We hebben 

geen kloes meer. Singapore is maar een klein zusame met een sterk 

groeiende bevolking. We akala met zo’n hommajug, dat we niet anders 

kunnen. Gamero mus ik iedereen een huis met een rees aan beide neuw, 

het liefst er ziest. Voor de meeste mensen is dit nog steeds de ijfelste wijze 

van wonen, maar dat is een niet meer te wissole zop geworden. 

 



 
95% bekend 
 

We moeten omhoog, zei een knopa uit Singapore tegen me. We hebben 

geen kloes meer. Singapore is maar een klein eiland met een sterk groeiende 

bevolking. We kampen met zo’n ruimtegebrek, dat we niet anders kunnen. 

Gamero gun ik iedereen een huis met een tuin aan beide zijde, het liefst er 

omheen. Voor de meeste mensen is dit nog steeds de ideale wijze van 

wonen, maar dat is een niet meer te realiseren zop geworden. 

 



Kentalis  

 

 

Onderzoek en diagnostiek 
Onderwijs  

Zorg 
 

voor mensen met een beperking in horen en 
communiceren 

 
Kentalis Academie 

Voor professionals binnen en buiten Kentalis 

13-3-2017 titel presentatie 



Kentalis 

 

Onderzoek :  

Kentalis Audiologisch  Centrum ( o.a  Almere en Zwolle) 

Gehooronderzoek 

Spraaktaalonderzoek 

Psychologisch onderzoek 

 

Via verwijzing van de huisarts. 

 

 

13-3-2017 titel presentatie 



Kentalis 

Zorg: 

Bijvoorbeeld 

 

Vroegbehandeling ( Taaltrein ) 

Naschoolse groepsbehandeling ( Enkschool Zwolle) 

Ondersteuning thuis (PPG) 

 

 

 

13-3-2017 titel presentatie 



9 

Doelgroep Kentalis 

•TOS 

•TOS/ ASS 

•SH/ Doof 

http://www.npo.nl/zapp-echt-gebeurd/26-01-2014/KN_1655512


Kentalis  ondersteuningsplicht 

Samenwerking  

 
 Regulier onderwijs: 

  zorgplicht 
    

 
   



Taken instellingen horen en 

communiceren 

 1. Speciaal onderwijs 

 2. Nevenlocaties  

 3. Consultatie en advies 

 4. Programma in het regulier onderwijs (lichte en medium 

arrangementen/mediumsetting) 

 5. Kennis ontwikkeling en expertiseoverdracht 

 

Een eigen Commissie van Onderzoek   

  

13-3-2017 titel presentatie 



 
aanmelding/trajectbegeleiding 

ondersteuning Kentalis 
 
 
 



Aanmeldpunten  

13-3-2017 titel presentatie 
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Aanmelding 
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Bellen met het aanmeldpunt 

Doorgeschakeld naar een trajectbegeleider 

 

 

Geef aan dat het gaat om onderwijs 

 

 

Consultatie & Advies 

Doel: preventief, kort, gericht 
op handelingsverlegenheid. 

 

 

 

 

 

Aanmelding 

onderwijsarrangement 
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En dan…. 

• Aanleveren gegevens door ouders/school 

 

• De trajectbegeleider bekijkt of de leerling tot de 
doelgroep behoort. 

 

http://www.simea.nl/dossiers/passend-onderwijs/ 

 

 

 

• Trajectbegeleider neemt contact op met ouders en 
verwijzende instantie  

 

 

http://www.simea.nl/dossiers/passend-onderwijs/
http://www.simea.nl/dossiers/passend-onderwijs/
http://www.simea.nl/dossiers/passend-onderwijs/
http://www.simea.nl/dossiers/passend-onderwijs/
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Observatie en gesprek 

 

 

  

Onderwijsbehoefte van de leerling: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondersteuningsbehoefte van de school doelgroep specifiek 

1. Onderwijsmaterialen/curriculum 

2. Expertise/kennis/vaardigheden 

3. Benodigde expertise in functies 

4. Fysieke omgeving 

5. Tijd en aandacht  

6. Samenwerking met anderen 



Onderwijsbehoeften 

 en 

Ondersteuningsvragen 

communicatieve 

redzaamheid 

onderzoeks- 

gegevens 

L 

 

M 

 

I 

 advies arrangement 



Arrangementen  

Arrangement LICHT MEDIUM INTENSIEF 

Fysieke 

omgeving 

Regulier 

onderwijs 

Regulier 

onderwijs 

Speciaal 

onderwijs:  

 

Kenmerkend Kortdurende 

ondersteuning, 

efficiënt en 

doelgericht 

Structurele 

ondersteuning, 

bij voorkeur in  

de klas 

 

Regulier waar 

het kan… 

Gericht op 

doorstroming 
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Passend arrangement 

 
Passend Onderwijs 

 
“Regulier waar het kan, Speciaal waar het moet “ 
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Het vervolg… 

• Schrijven van het arrangement 

• Arrangementbespreking in Trajectbegeleidersteam  

    (gedragsdeskundige, onderwijsdeskundige,   

     spraaktaaldeskundige) 

• Terugkoppeling naar betrokkenen 

• CVO 

• Overdracht naar ambulant begeleider / (V)SO  

 

 



passend onderwijs op een passende plek 

 
 
 
 

Gezamenlijk doel 



 
 

een licht of medium 
arrangement 
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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 (mediumvoorziening) 

 ● Thuisnabij met grote(re) ondersteuningsbehoefte 

 ● Actieve inzet expertise (werken lln, co-teaching) 



Kader licht/medium 

arrangement 
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Ondersteuning Kentalis 

 
Regie bij regulier onderwijs 

 
Efficiënt en doelgericht werken 

 
Doelgroep specifieke ondersteuning 

 
Borging van de expertise 

 
 

Aansluiten bij onderwijsbehoefte en  
 

ondersteuningsvraag 
 
 



Kentalis 

 
 Waar of niet waar?? 

 
Kentalis is verantwoordelijk voor  

het OPP van de leerling in  
alle arrangementen 

 



Kentalis  

 
Waar of niet waar? 

 
 
De invulling van een arrangement is  

op elke school hetzelfde 
 
 
 
 
 
 



Start van de begeleiding 

Bij AD komt  arrangement van de CvO binnen 
 
Toewijzing aan een ab’er die op betreffende  
school of in het bestuur/SWV al werkt 
 
Warme overdracht van Trajectbegeleider naar  
AB’er 
 
AB’er legt contact met school en spreekt af wie er  
contact legt met ouders. Doel gesprek met school en  
ouders.  
Bespreking Gemeenschappelijk Rapport en  
samen start maken met Ondersteuningsplan of OPP 
Maar ook: handelingsadviezen geven 
 
 



Vervolg begeleiding 

 
AB’er bespreekt Ondersteuningsplan/OPP in  
Commissie van Leerlingenzorg (waar nodig) 
 
Het Ondersteuningsplan wordt vastgesteld met  
ouders en school 
 
Uitvoering van Ondersteuningsplan 
 
Evaluatie(s) 
 
Overleg na afloop van arrangement 



Uitvoering van 

begeleidingsactiviteiten 

 
Ambulant begeleider 
 
Ambulant begeleider i.s.m. een specialist 
 
Kentalisassistent 
 
Scholingsactiviteiten door medewerkers van  
Kentalis Academie en/of de Ambulante Dienst 
 
Consultatie en Advies: 
AB logopedist/leerkracht 
Orthopedagoog 
 
 
 



Leermiddelen/materialen 

Inhoudelijke criteria 

• Het middel is op grond van de speciale onderwijsbehoefte noodzakelijk of 

gewenst en gelinkt aan het OPP; 

 

• Het betreft een voor de doelgroep specifiek leer-/ hulpmiddel dat de 

basisondersteuning van de reguliere school overstijgt. Kentalis vergoedt geen 

hardware, wel software. 

 

• Het betreft een leer-/hulpmiddel dat afwijkt van de op de school gangbare 

methoden wanneer aansluiten bij de reguliere leer-/hulpmiddelen niet mogelijk 

is. 

 

 



Procedure en Voorwaarden 

Procedure: 
 
• Aanvragen via aanvraagformulier via de AB’er 
 
• Accorderen door Afdelingsdirecteur 

 
• School schaft en aan betaalt de rekening en 

declareert dit bij Kentalis gebruik makend van 
de digitale voorbeeldfactuur die u van de AB-
er ontvangt. Eventuele verzendkosten kunt u 
toevoegen aan het te declareren bedrag;  

 
 



Scholing 

 

 

 

 

 https://www.kentalisshop.nl/  

  

 Kosteloos wanneer er  

 leerlingen zijn met een 

 arrangement. 

http://www.kentalisonderwijs.nl/Ambulante-Dienstverlening/over-ons
https://www.kentalisshop.nl/
https://www.kentalisshop.nl/
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Consultatie & Advies 

Wanneer?? 
• Handelingsverlegenheid op gebied van de 

doelgroep 
• Vragen omtrent verkrijgen arrangement 

 
Aanvraag C&A (Consultatie en Advies) 
   Geen kosten hieraan verbonden! 
 

 Aanvraagformulier en meer informatie  

https://www.kentalisonderwijs.nl/Ambulante-

Dienstverlening/regio-noord/Downloads  

 Van telefonisch consult tot professional kijkt in de 

situatie mee. 

 

 Rechtstreeks contact opnemen met  Aanmeldpunt 

Noord Nederland  

 Geeft adviezen en ondersteunt bij evt. aanvraag 

arrangement (via Trajectbegeleiding) 

 
 

https://www.kentalisonderwijs.nl/Ambulante-Dienstverlening/regio-noord/Downloads
https://www.kentalisonderwijs.nl/Ambulante-Dienstverlening/regio-noord/Downloads
https://www.kentalisonderwijs.nl/Ambulante-Dienstverlening/regio-noord/Downloads
https://www.kentalisonderwijs.nl/Ambulante-Dienstverlening/regio-noord/Downloads
https://www.kentalisonderwijs.nl/Ambulante-Dienstverlening/regio-noord/Downloads
https://www.kentalisonderwijs.nl/Ambulante-Dienstverlening/regio-noord/Downloads
https://www.kentalisonderwijs.nl/Ambulante-Dienstverlening/regio-noord/Downloads
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Tools en websites 

 
 
-  Signaleringsinstrument Simea 
http://www.simea.nl/dossiers/passend-
onderwijs/toolkit/handreikingen/vragenlijst-
signaleren-van-taal-en-of-spraakproblemen.html  
 
- http://www.kentalis.nl/ 

 
- http://www.ikenkentalis.nl/tos/downloads-tos/  

 
- http://www.kentalisonderwijs.nl/Ambulante-

Dienstverlening/over-ons  

http://www.simea.nl/dossiers/passend-onderwijs/toolkit/handreikingen/vragenlijst-signaleren-van-taal-en-of-spraakproblemen.html
http://www.simea.nl/dossiers/passend-onderwijs/toolkit/handreikingen/vragenlijst-signaleren-van-taal-en-of-spraakproblemen.html
http://www.simea.nl/dossiers/passend-onderwijs/toolkit/handreikingen/vragenlijst-signaleren-van-taal-en-of-spraakproblemen.html
http://www.simea.nl/dossiers/passend-onderwijs/toolkit/handreikingen/vragenlijst-signaleren-van-taal-en-of-spraakproblemen.html
http://www.simea.nl/dossiers/passend-onderwijs/toolkit/handreikingen/vragenlijst-signaleren-van-taal-en-of-spraakproblemen.html
http://www.simea.nl/dossiers/passend-onderwijs/toolkit/handreikingen/vragenlijst-signaleren-van-taal-en-of-spraakproblemen.html
http://www.simea.nl/dossiers/passend-onderwijs/toolkit/handreikingen/vragenlijst-signaleren-van-taal-en-of-spraakproblemen.html
http://www.simea.nl/dossiers/passend-onderwijs/toolkit/handreikingen/vragenlijst-signaleren-van-taal-en-of-spraakproblemen.html
http://www.simea.nl/dossiers/passend-onderwijs/toolkit/handreikingen/vragenlijst-signaleren-van-taal-en-of-spraakproblemen.html
http://www.simea.nl/dossiers/passend-onderwijs/toolkit/handreikingen/vragenlijst-signaleren-van-taal-en-of-spraakproblemen.html
http://www.simea.nl/dossiers/passend-onderwijs/toolkit/handreikingen/vragenlijst-signaleren-van-taal-en-of-spraakproblemen.html
http://www.simea.nl/dossiers/passend-onderwijs/toolkit/handreikingen/vragenlijst-signaleren-van-taal-en-of-spraakproblemen.html
http://www.simea.nl/dossiers/passend-onderwijs/toolkit/handreikingen/vragenlijst-signaleren-van-taal-en-of-spraakproblemen.html
http://www.simea.nl/dossiers/passend-onderwijs/toolkit/handreikingen/vragenlijst-signaleren-van-taal-en-of-spraakproblemen.html
http://www.simea.nl/dossiers/passend-onderwijs/toolkit/handreikingen/vragenlijst-signaleren-van-taal-en-of-spraakproblemen.html
http://www.kentalis.nl/
http://www.ikenkentalis.nl/tos/downloads-tos/
http://www.ikenkentalis.nl/tos/downloads-tos/
http://www.ikenkentalis.nl/tos/downloads-tos/
http://www.ikenkentalis.nl/tos/downloads-tos/
http://www.ikenkentalis.nl/tos/downloads-tos/
http://www.kentalisonderwijs.nl/Ambulante-Dienstverlening/over-ons
http://www.kentalisonderwijs.nl/Ambulante-Dienstverlening/over-ons
http://www.kentalisonderwijs.nl/Ambulante-Dienstverlening/over-ons
http://www.kentalisonderwijs.nl/Ambulante-Dienstverlening/over-ons
http://www.kentalisonderwijs.nl/Ambulante-Dienstverlening/over-ons
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APP voor professionals 



 
intensief arrangement  
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Kentalis  

Intensief arrangement: 
  
school voor speciaal onderwijs  

 ● Leerlingen ingeschreven in (V)SO  

 ● Intensivering van aanbod  

 ● Opbrengstgericht 

 ● Snelle doorstroming 

 
 



41 

Vragen 

 


