
 

 

Arrangement leerling 

IEDER KIND HEEFT RECHT OP ONDERWIJS 

Begeleiding van kinderen in Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk aan 
den IJssel en Krimpen aan den IJssel die na uitval weer kunnen 
toegroeien naar het volgen van onderwijs op een school.  
 
De doelgroep kinderen die gestart zijn met onderwijs op een school,  maar die zijn 
uitgevallen om lichamelijke of psychische problemen, hebben wel recht op onderwijs. 
Blick Expertise biedt tijdens de periode dat het kind toegroeit naar een school, een 
passende begeleiding. De begeleiding wordt op maat gegeven. Mogelijke partners in de 
samenwerking zijn een zorgaanbieder, het CJG, de school waar het kind ingeschreven 
staat en/of het samenwerkingsverband aan den IJssel.  
 
De begeleiding vanuit Blick Expertise zal volgens de volgende stappen plaats vinden:  
 

 De situatie en de voorgeschiedenis worden in kaart gebracht.   

 Er wordt gekeken naar wat het kind nodig heeft op cognitief - en sociaal-
emotioneel gebied.  

 In eerste instantie is het welbevinden van het kind belangrijk. De begeleiding zal 
starten en insteken op het welbevinden van het kind.  

 De BLICK begeleider zal indien wenselijk een huisbezoek afleggen om in een veilige 
omgeving kennis te maken met het kind.  

 Indien er zorginstanties betrokken zijn bij het kind en/of het gezin zal er door de 
BLICK begeleider contact worden onderhouden met de betrokken instanties. Het is 
belangrijk dat betrokken op de hoogte zijn van elkaars handelen en zo ook het 
handelen op elkaar kunnen afstemmen. Het contact is in de vorm van 
multidisciplinair overleg, mailcontact en/of telefonisch overleg.  

 De plaats en duur van de begeleiding wordt in overleg met alle betrokken 
vastgesteld. Dit zal afhankelijk zijn van de (onderwijs) belasting die het kind 
aankan en de beschikbare werkruimtes.  

 De BLICK begeleider past de begeleiding aan op dat wat de leerling op sociaal-
emotioneel gebied nodig heeft.  

 Als het kind zich veilig voelt bij de BLICK begeleider kan bepaald worden wat het 
kind al beheerst van de leerstof en op welk niveau er met de leerstof begonnen 
kan worden. Dit doen we door het afnemen van Cito rekenen, Cito begrijpend 
lezen, Cito spelling, DMT en Avi toetsen.  

 De methode onafhankelijke toetsen worden gescoord en geanalyseerd.  

 Indien er recente cito uitslagen zijn zal er naar de Cito- analyses gekeken worden 
of zullen er methode gebonden toetsen worden afgenomen.  

 De leerling wordt ingeschaald in een leerjaar en er wordt gekeken of er hiaten zijn 
in de leerstof. 
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 De aangeboden leerstof zal passend gemaakt worden aan het niveau van de 
leerling. 

 Tijdens of na het inhalen van de hiaten zal er gewerkt gaan worden uit methodes 
van SBO de Bouwsteen.  

 Als bekend is naar welke school het kind zal gaan, zal de BLICK begeleider contact 
opnemen met de desbetreffende school om te kunnen gaan werken uit de 
methodes waar de toekomstige school van het kind mee werkt. Dit maakt de 
overgang voor zowel het kind als de ontvangende school minder groot en zal het 
kind direct kunnen instromen in de methode.  

 Er zal een handelingsplan worden gemaakt voor een warme overdracht.   

 Als er vragen zijn dan kan de ontvangende school contact opnemen met de BLICK 
begeleider.  

 Indien wenselijk kan de BLICK begeleider het kind begeleiden tijdens de eerste 
week (of weken) van de start op de nieuwe school zodat het kind zich veilig voelt 
en de ontvangende school voldoende informatie krijgt.  

Uren 
Aantal uren nader overeen te komen.  

Arrangement aanvragen: 
Contactpersoon: Marietta van der Meer 
T 010 450 4306 
m.vandermeer@blickoponderwijs.nl 
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