Samenwerking SWV PO De Meierij en Kentalis Gestel/Vught
(Landelijk: Simea Cluster 2)
2016
Inleiding
Het SWV PO de Meierij biedt passend onderwijs voor alle kinderen in onze regio.
We werken samen met Kentalis Gestel/Vught. Kentalis verzorgt onderwijs en extra ondersteuning
voor kinderen met een auditieve beperking (doof of slechthorend) en/of een communicatieve
taalontwikkelingsstoornis (TOS).
Aanmelding en toelating
Wanneer ouders, consultatiebureau, (KNO)arts of school vermoeden dat er bij een kind sprake zou
kunnen zijn van een auditieve beperking of taalachterstand, kunnen ouders hun kind bij Kentalis
aanmelden. Een trajectbegeleider van Kentalis begeleidt kind, ouders en school na aanmelding in het
proces van diagnostiek tot het vaststellen van een arrangement.
1. Start onderzoek naar de auditieve en/of communicatieve beperking en onderwijsbehoefte van
een kind. Toewijzing van trajectbegeleider Kentalis voor proces van diagnostiek tot arrangeren.
2. Commissie van Onderzoek (C.V.O. Kentalis) beslist over de indicatie en toelaatbaarheid op basis
van eenduidige landelijke criteria.
3. Bepaling arrangement op basis van onderwijsbehoefte kind en ondersteuningsmogelijkheid
school:
a. Licht arrangement: het kind zit op een reguliere basisschool.
Er is lichte ondersteuning vanuit Kentalis beschikbaar voor de school.
b. Medium arrangement: het kind zit op een reguliere (speciale) school.
Er is zware ondersteuning vanuit Kentalis beschikbaar voor de school.
c. Intensief arrangement: een kind zit op een speciale Kentalis setting (cluster 2 school).
Regulier onderwijs (light en medium)
Kinderen met een auditieve beperking of taalontwikkelingsstoornis (TOS) groeien op tussen normaal
horende leeftijdsgenootjes in de eigen buurt. Deze kinderen hebben in de reguliere setting wel extra
aandacht en hulpmiddelen nodig. Dat wordt gerealiseerd door een (vaste) Ambulant Begeleider
(AB-er) vanuit Kentalis. Op basis van de onderwijsbehoeften van het kind (OOP) en de
ondersteuningsbehoeften van de leerkracht wordt door de Ambulant Begeleider jaarlijks een
begeleidingsplan opgesteld. Ondersteuning aan scholen en leerlingen kan bestaan uit: ambulante
onderwijskundige begeleiding, advies, coaching, instructie, collegiale consultatie en cursussen.
Ondersteuning, ambulante begeleiding en cursussen worden door Kentalis bekostigd. Ook kunnen bij
Kentalis bepaalde ondersteunende materialen kosteloos worden aangevraagd (conform vastgesteld
normbedrag).
Licht arrangement
Bij het lichte arrangement krijgt de leerling lichte ondersteuning op de eigen basisschool van een
medewerker van Kentalis (ambulant begeleider). De leerling volgt het onderwijsprogramma van de
school en Kentalis ondersteunt de basisschool, leerkracht en de leerling daarbij. Daarbij zorgt Kentalis
voor kennisoverdracht naar de leerkracht, zodat volgende leerlingen met een auditieve of
communicatieve beperking hier profijt van kunnen hebben. De lichte ondersteuning is van korte duur
en doelgericht.
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Medium arrangement
Bij een medium arrangement krijgt de leerling en leerkracht meer en langdurige ondersteuning op de
eigen basisschool van een medewerker van Kentalis (ambulant begeleider). De leerling volgt het
onderwijsprogramma van de school en Kentalis ondersteunt daarbij. Vaak zal deze ondersteuning
ook in de klas worden gegeven. Ook bij het medium arrangement zorgt Kentalis ervoor dat de kennis
en vaardigheden die ingezet worden duurzaam zijn voor de leerkrachten van de reguliere school.
Indien de eigen basisschool hiertoe onvoldoende mogelijkheden heeft, kan de leerling tijdelijk of
definitief overgeplaatst worden naar een basisschool waar meer leerlingen zitten die medium
ondersteuning krijgen.
Speciale setting (intensief) Kentalis
Hier worden kinderen geplaatst met specifieke ondersteuningsvragen of meervoudige problematiek.
Dat kan bijvoorbeeld op de locaties van Kentalis in Vught of sint Michelsgestel, maar ook heeft
Kentalis in de afgelopen jaren op diverse basisscholen in de regio kleine speciale onderwijseenheden
opgezet, zodat leerlingen meer thuisnabij bediend kunnen worden. Deze setting biedt speciale
methodieken, training en (leer)middelen voor kinderen met een auditieve beperking. Leerlingen gaan
om met andere dove of slechthorende kinderen, merken dat ze niet de enige met een ongemak zijn
en leren veel van elkaar. Tevens wordt op deze settings extra aandacht besteed aan de sociaal
emotionele ontwikkeling en visuele communicatie.
Passende samenwerking
In het samenwerkingsverband PO de Meierij spelen scholen en ondersteuningseenheden een grote
rol bij signaleren, aanmelden en realiseren van ondersteuning. Aanspreekpunt zijn de
ondersteuningsmanagers die ook de regie voeren op het arrangeren.
Vanuit de externe dienst van Kentalis Gestel-Vught zijn er vaste ambulant begeleiders toegevoegd
aan elk ondersteuningsteam. Deze specialisten kunnen (aan)vragen rondom taalontwikkeling en
gehoorproblematiek beantwoorden en faciliteren. Zij spelen ook een rol bij signalering en analyse en
zijn inzetbaar voor observaties, consultaties en advies op scholen. Elk ondersteuningsteam heeft ook
een vast aanspreekpunt voor trajectbegeleiding.
Contactpersoon Ambulant Begeleiders Kentalis:
Den Bosch west

Marion Peek

06 20093922

M.Peek@kentalis.nl

Den Bosch centrum zuid

Jacky Rekers

06 20089440

J.Rekers@kentalis.nl

Den Bosch noord

Ingrid Rooijmans

06 12031881

I.Rooijmans@kentalis.nl

Den Bosch Maaspoort/Empel

Helma Schuijt

06 10006029

H.Schuijt@kentalis.nl

Den Bosch zuidoost

José v Schijndel

06 20528785

J.vanSchijndel@kentalis.nl

Den Bosch Rosmalen/Vinkel/Nuland

Nicolette vd Meijden

06 10959320

N.vandeMeijden@kentalis.nl

Vught/Haren/st. Michelsgestel

Leona Sieben-vd Burgt

06 20595294

L.vanderBurgt@kentalis.nl

Boxtel

Anke v Dijk

06 20096647

A.vanDijk@kentalis.nl

Schijndel

Gabri Engelaer

06 20088159

G.Engelaer@kentalis.nl

Bommelerwaard

Christine Kapteijns

06 20089625

C.Kapteijns@kentalis.nl

Aanmelding bij Kentalis Gestel/Vught:
T 073-5588231
E info@kentalis.nl
W www.kentalis.nl

Meer informatie:
www.simea.nl
www.passendonderwijs.nl
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