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Arrangement basisonderwijs. 

 

Stichting Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de Liemers heeft als visie dat zo veel 

mogelijk leerlingen thuisnabij onderwijs krijgen en dat expertise naar de leerling gaat in 

plaats van de leerling naar de expertise. 

Scholen ontvangen van het samenwerkingsverband jaarlijks middelen ‘zware ondersteuning’ 

om maatwerk ondersteuning voor leerlingen met speciale ondersteuningsbehoefte te 

realiseren. Dat blijkt niet in alle gevallen voldoende. 

Om zo goed mogelijk invulling te geven aan de visie is er voor leerlingen die bovenop de 

‘zware ondersteuning’ iets extra’s nodig hebben het ‘arrangement basisondersteuning’ om 

thuisnabij  inclusief *) onderwijs mogelijk te maken. 

 

Kritische succesfactoren daarbij zijn:  

• Het inzetten van een arrangement zorgt ervoor dat een leerling op het regulier 

onderwijs kan blijven 

• Dalende uitstroom naar S(B)O. 

• Beheersing van kosten. 

Kritische prestatie indicatoren zijn: 

• Stimuleren van ontwikkeling in het onderwijs en thuis. 

• Zichtbare veranderingen op team- en organisatieniveau; 

o Het team ontwikkelt een inclusieve mindset en doet aan 

deskundigheidsbevordering op dit gebied. 

o De ambulant begeleider levert een bijdrage aan de cultuuromslag. 

o Klassenmanagement (meer maatwerk voor leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoefte in de groep). 

o De juiste mensen inzetten (het arrangement is nadrukkelijk geen RT-

instrument) 

* Inclusief onderwijs is onderwijs waarbij kinderen, ongeacht hun ondersteuningsbehoefte, 

naar hetzelfde onderwijs gaan als kinderen zonder extra ondersteuningsbehoefte. In het 

koersplan van het ondersteuningsplan is deze visie beschreven. 
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• Succesvol leiderschap (het team ondersteunt de inzet ten behoeve van thuisnabij en 

dus meer inclusiever onderwijs). 

• Klanttevredenheid (ouders en de leerling).  

Voorwaarden arrangement basisondersteuning:  

• Er is aantoonbare inzet en inspanning in de extra ondersteuningsbehoefte door de 

basisschool. De richtlijn is 50 % van de noodzakelijke uren.   

Mits goed onderbouwd kan hiervan worden afgeweken.  

• Een aanvraag kan alleen worden gedaan als een ambulant begeleider reeds 

betrokken is en de aanvraag ondersteunt. 

• Er is een OPP de Liemers, dat met ouders is afgestemd en mede door hen is 

ondertekend. 

• Een arrangement basisonderwijs omvat maximaal 3 uur ondersteuning per week.  

Het uurtarief wordt jaarlijks vastgesteld ter hoogte van de kosten van een 

onderwijsassistent, schaal 4. 

• Het aantal toegewezen uren wordt afgegeven per schooljaar. Verlenging voor een 

nieuw schooljaar is mogelijk. 

• Het aantal toegewezen uren geldt altijd voor het schooljaar waarin de aanvraag is 

ingediend. Start begin schooljaar of in januari. De einddatum is altijd einde 

schooljaar. 

• Bij toekenning wordt 75% van het toegezegde bedrag overgemaakt naar de school. 

Na de verantwoording aan het einde van het schooljaar wordt bij geleverde inzet de 

resterende 25% overgemaakt. Verantwoording wordt ondersteund door ouders en de 

ambulant begeleider. 

• De ambulant begeleider levert een bijdrage aan de cultuur van ‘elke leerling hoort 

erbij’.  

• De basisschool heeft ambulante begeleiding voor de leerling waar een arrangement 

voor wordt aangevraagd. 

• Er is minimaal een half jaar handelingsgericht en planmatig gewerkt. 

• Ouders en de ambulant begeleider ondersteunen de aanvraag. 

• De aanvraag bevat in ieder geval het OPP en het format aanvraag arrangement 

basisonderwijs. 

• De school toont aan: 

-dat zij zelf een redelijke inzet vanuit de ‘zware ondersteuningsmiddelen’ doet. 

-dat de leerling meer ondersteuning nodig heeft dat de school redelijkerwijs op basis 

van de afgesproken basisondersteuning kan bieden. 

Werkwijze: 

• De school dient de aanvraag in bij het samenwerkingsverband. De directeur 

beoordeelt of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden. 

• Na goedkeuring geeft de directeur geeft de beschikking af met het format 

toekenning arrangement basisonderwijs. 

• De school organiseert de extra ondersteuning en start de begeleiding binnen 

4 weken. 
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• Daarna wordt 75% van het toegekende bedrag over gemaakt naar de 

basisschool. 

• Alle activiteiten die vanuit het arrangement worden ingezet; klas, individuele 

begeleiding, thuis en/of anders worden met elkaar gedeeld via de app social 

schools. 

• Voor het einde van het schooljaar legt de basisschool verantwoording af over 

de inzet bij het samenwerkingsverband. 

Dit doen zij door de checklijst in te vullen met ouders en de ambulant 

begeleider. 

• De verantwoording van de inzet wordt ondersteund door de ouders en de 

ambulant begeleider. 

• Na beoordeling van de verantwoording wordt de resterende 25 % van het 

toegekende bedrag over gemaakt. 

 

Bijlages: 

Aanvraag arrangement basisonderwijs 

Toekenning arrangement basisonderwijs 


