


Arrangeren 

 

 

Arrangeren/ Algemene inleiding  

( Eerste ervaringen/ aandachtspunten vanuit het loket en context 

arrangeren/ passend onderwijs) 

 

Good Practice 

1. Arrangement 1 casus instromer half jaar 

2. Arrangement 2 casus afgeven TLV 

3. Arrangement 3 casus binnen eigen basisschool  

 (i.r.t. groepsplan en OPP) 



Doel en opbrengst  

    Mijn rol als intern begeleider en consulent  

    met betrekking tot arrangeren 

 

     Tijdens deze bijeenkomst wordt besproken wat het 

arrangeren betekent voor de rol van de intern begeleider en 

de consulent, Er worden een drietal good practices vanuit 

het samenwerkingsverband Plein 013 gepresenteerd. 

Vervolgens gaan wij met elkaar in dialoog over de 

betekenis van het arrangeren voor je school. 

 

      



  

• Samenleving • Gezin • Samenleving • Gezin • Samenleving • Gezin • Samenleving 
 

1-
5% 

5-
15% 

80-90% 

Leren en gedrag 

Intensief niveau 
Interventies worden uitgevoerd ten aanzien van 
leerlingen met intensieve/chronische leer – en/of 
gedragsbehoeften op basis van monitoring van de 
permanente voortgang en /of diagnostische toetsing 

Gericht niveau 
Interventies worden uitgevoerd ten aanzien van leren 
en/of gedrag voor risico leerlingen en leerlingen die 
onderpresteren en specifieke ondersteuning nodig 
hebben om succesvol te zijn. 

Universeel niveau 
Alle leerlingen krijgen goed gekwalificeerd  
onderwijs, gebaseerd op research; de instructie is 
gebaseerd op een permanente algehele screening, 
monitoring van de vooruitgang en beschrijvende 
toetsing. Verwachtingen worden aangeleerd, 
bekrachtigd en gemonitord door alle  
volwassenen in alle situaties.  

Van basisondersteuning naar arrangeren 



Tier 1 
GOAL: 100% of 
students pass 

benchmark 
assessments 

 
Tier 1 effective if approx. 
80% are meeting 
benchmark assessments 
with only access to Core. 

Tier 2 
For approx. 20% of 

students 
 

Tier 1 Core  

+  
Supplemental 

 
…to pass benchmark 
assessments. 

 
Tier 2 Effective if approx. 70-
80% of students in group 
improve performance  
(i.e., gap is closing) 

 

Tier 3 
For Approx 5% of 

Students 
 

Tier 1 Core 

+ 
Supplemental 

+ 
Intensive Individual 

Instruction 
 

…to pass benchmark 
assessments. 

 
Tier 3 Effective if there is 
progress (i.e., gap closing). 

 





De omslag in denken en handelen 

Van beperking en handicap naar: 
behoeften en ondersteuning 

Van uniforme aanpakken naar: 
maatwerk en data- gestuurd werken 

Van handelingsplan naar: 
ontwikkelingsperspectief/ handelingsdeel 

Van middelen rugzak naar: 
arrangement op meerdere terreinen 



Wanneer vinden jullie dat voor een 
leerling een arrangement geëigend is? 

Eerst: 
 

Is de basisondersteuning op orde? 
 

Is groen en geel op orde voor deze leerling? 
 
Is op groen of geel ondersteuning voor de leraar 
nodig ? 
 
 



Onderscheid in de te verstrekken arrangementen: 

 

Af te geven door Plein 013 

• Een arrangement met een wettelijk verplichte  

toelaatbaarheidsverklaring. Dit arrangement wordt 

uitgevoerd binnen het speciaal onderwijs en het speciaal 

basisonderwijs. 

 

Op te stellen binnen eigen school uit eigen  

middelen ondersteuningsbudget 

• Een arrangement uitgevoerd wordt binnen het regulier 

basisonderwijs. 

 
 

Toekennen van arrangementen 

 
     

 



Voorbeeld 1 arrangement 

 
Arrangement: ½ jaarlijkse termijn plaatsing op basisschool 

 

- Leerling vanuit Mytyl met arrangement geplaatst op het regulier 

basisonderwijs 

- Ondersteuningsbehoeften in relatie tot de vijf velden (waarvan 

twee ingevuld) 

 

- Bespreek in groepen: 
- Bekijk, wissel uit, welke vragen, aanvullingen?  

 

 

 



Voorbeeld 2 Arrangement 

Arrangement:  Aanvraag TLV voor SBO 

 

 

- Bespreek in groepen: 
- Bekijk, wissel uit, welke vragen, aanvullingen?  

 

 



Voorbeeld 3 arrangeren 

Arrangement: Voor een leerling binnen de eigen  

   basisschool 

    Arrangement gekoppeld aan   

   groepsplannen 

 

- Bespreek in groepen: 
- Bekijk, wissel uit, welke vragen, aanvullingen?  

 

 

 

 



Perspectief op taakstelling IB’er 

Regievoerder onderwijs en ondersteuning en 
verantwoordelijk voor de professionele 
dialoog over: 
• Ondersteuningsbehoeften ll – lkr 
• Inschatten overgang basisondersteuning  

naar extra ondersteuning 
• Verzamelen van data 
• Handelingsgericht op diverse terreinen 
• Ontwikkelingsperspectief – rol ouders 
• Integraal denken met zorg en jeugdhulp 
 



Professionele dialoog 

Kenmerken professionele dialoog  
1. Formele afspraken 
2. Gezamenlijkheid 
3. Ondersteuning: coachen, faciliteren 
4. Openheid 
5. Professionele zakelijkheid 
6. Toegankelijkheid 
7. Verantwoordelijkheid 
8. Vertrouwen: en aandacht 





Reflectie opdracht 

Waar staat mijn team? 

T.a.v. arrangement 

Waar sta ik? 

T.a.v. arrangement 

Behoeften en ondersteuning Behoeften en ondersteuning 

 

Maatwerk en datagestuurd Maatwerk en datagestuurd 

 

Handelingsdeel OPP Handelingsdeel OPP 

 

Samenwerking met partners 

waaronder ouders 

 

Kwaliteit overleg/ 

professionele dialoog 

Samenwerking met partners 

waaronder ouders 

 

Kwaliteit overleg/ 

professionele dialoog  



Ondersteuning van de leraar 

  

 

 - Kansen geven aan het arrangement 

 - Oplossingsgericht werken 

 - Ondersteunend coachen 

 - Planmatig (plan, do, check, act) 

 - Successen vieren 

 



Gewoon doen wat werkt 

Deel met elkaar sterke en positieve ervaringen in de 

ondersteuning van leraren: 

 

WAT WERKT!! 


