
Uitwerking arrangementen van Yulius Onderwijs

Aanleiding

De meeste leerlingen in het reguliere basisonderwijs doorlopen het reguliere basisonderwijs zonder

al te veel problemen. Zij hebben voldoende aan de basisondersteuning die geboden wordt. Sommige

kinderen vertonen echter gedrag dat extra aandacht en energie vraagt van de leerkracht(en). In het

ergste geval kan dit leiden tot uitval van een leerling.

Het kan voorkomen dat het niet lukt om als school passende ondersteuning te bieden aan een

leerling of een groep leerlingen, ook niet na inzet van een arrangement vanuit het

samenwerkingsverband. In dat geval kan een onderwijs-jeugdhulparrangement van Yulius Onderwijs

wellicht uitkomst bieden. Yulius Onderwijs heeft daartoe twee arrangementen voor

gedragsondersteuning ontwikkeld, die hierna worden beschreven. Het doel van de arrangementen is

structureel gedragsondersteuning in te zetten, met als doel uitval uit het onderwijs te voorkomen.

Elk arrangement kan worden ingezet zoals beschreven.

Een arrangement wordt aangevraagd in Kindkans door de reguliere school. Alle arrangementen

worden toegekend, verlengd en afgesloten in overleg met de gedragswetenschapper die vanuit RiBA

bij de school betrokken is. De gedragswetenschapper neemt het uiteindelijke besluit. Bij alle

toegekende arrangementen is een ambulant ondersteuner vanuit  RiBA betrokken. Uiteraard kan de

precieze invulling worden aangepast aan de hand van de specifieke onderwijs- en/of

ondersteuningsvraag van een school(team). In bijlage 1 is in een schema de opbouw van elk

arrangement weergegeven, evenals een indicatie van de kosten.

Arrangementen van Yulius Onderwijs

1. Onderzoek en begeleiding van de leerkracht, ouders en leerling bij complexe

gedragsproblemen

De leerling is bekend bij de gedragswetenschapper van RiBA die aan de school gekoppeld is

en er is een ambulant ondersteuner van RiBA betrokken bij de betreffende leerling. Aan

gedrag van een kind liggen altijd meerdere factoren ten grondslag, zeker ook als het gaat

om complexe gedragsproblemen. Het kan gaan om factoren in het kind zelf, zoals een

psychiatrische stoornis, de interactie of patronen in het gezin of in de klas, of een

combinatie hiervan. Om leerkracht, ouders en leerling goed te kunnen begeleiden, is het

daarom allereerst zaak te onderzoeken wat er onderliggend is aan het gedrag van het kind.

Dit gebeurt door middel van dossieronderzoek, gesprekken met betrokkenen en observaties

in de klas.

Afhankelijk van wat naar verwachting ten grondslag ligt aan het gedrag van het kind, wordt

het traject uitgevoerd door een onderwijsspecialist van Yulius Onderwijs. Zij kijkt naar

kind-eigenfactoren maar neemt ook de groep/leerkracht en school hierin mee. De

onderwijsspecialist voert een traject uit in de school om te onderzoeken hoe het kind leert

en functioneert. Daarnaast onderzoekt ze welke factoren in de groep en bij de leerkracht

het gedrag in stand houden en welke factoren beschermend zijn.

Het doel van dit onderzoek is het opstellen van passende interventies richting het kind, de

school en de ouders  .

Aan de hand van het onderzoek wordt een advies opgesteld, dat in een adviesgesprek met

de leerkracht, ouders en/of leerling wordt besproken. Doel is om ouders en de leerkracht te

ondersteunen bij het toepassen van de   gevonden interventie(s) , zodat de

gedragsproblemen afnemen en de leerling meer en vaker wenselijk gedrag laat zien. Indien

nodig kan de orthopedagoog  de leerling en of diens ouders doorverwijzen naar jeugdhulp.

In het stroomschema in bijlage 1 is de invulling van het traject nader uitgewerkt.



Het arrangement kan ook ingezet worden bij thuiszitters, als de huidige school hiervoor

open staat, met als doel om hen terug te laten keren naar school.

ad 1 Observatieplaats als symbioseplaatsing

Als onderdeel van arrangement 1  kan het voorkomen dat een leerling vastloopt in het

regulier onderwijs, of is niet duidelijk of een leerling (nog) op de juiste plek zit. Het kan

dan nuttig zijn om een leerling tijdelijk elders onderwijs te laten volgen, zodat hij/zij

geobserveerd kan worden en kan worden gekeken welke vorm van onderwijs passend is. En

welke ondersteuning nodig is als een leerling teruggaat naar zijn oude klas. Voor dit doel

kan een leerling voor twee tot tien weken op SO- Lombardia (Rotterdam) of SO De Wilgen

(Barendrecht) geplaatst worden. De leerling volgt in die tijd voor het volledige aantal

lesuren onderwijs in een so-klas van passend niveau. In deze periode wordt hij/zij tevens

geobserveerd door een orthopedagoog. In de tussentijd wordt gewerkt aan terugkeer naar

de eigen school, door ouders en leerkrachten te adviseren (en waar nodig door te trainen) in

het bieden van de juiste ondersteuning en interventies aan de leerling.  

Om een leerling ter observatie te mogen plaatsen, dienen de reguliere en de speciale school

een overeenkomst te sluiten ten behoeve van tijdelijke plaatsing waarin minimaal 3

evaluatiemomenten vastgelegd worden.

De observatieplek kan niet gebruikt worden als overbruggingsperiode voor plaatsing op het

speciaal onderwijs.

2. Deskundigheidsbevordering, gericht op het vergroten van kennis over gedragsproblemen

en het verkrijgen van (meer) handvatten om gewenst gedrag te bevorderen

Yulius Onderwijs kan tevens deskundigheidsbevordering bieden aan individuele leerkrachten

en/of schoolteams. De deskundigheidsbevordering is gericht op het vergroten van kennis

over gedragsproblematiek en het verkrijgen van (meer) handvatten om gewenst gedrag te

bevorderen.

Omdat op iedere school en in iedere klas andere zaken spelen, is deskundigheidsbevordering

altijd maatwerk. In overleg met de school wordt gekeken waar behoefte aan is en in welke

vorm dit het best gegoten kan worden.

Tijdens trainingen is er in ieder geval ruimte om leerlingen met complexe problematiek te

bespreken. Deze problematiek wordt daarbij in een breder perspectief geplaatst, zodat de

besproken interventies en aanpak ook bij andere leerlingen ingezet kunnen worden.

Schoolpopulatie/schoolvraag/schoolontwikkeling in beeld brengen.

De deskundigheidsbevordering bestaat in de basis uit zes trainingen van 2 uur en wordt

gegeven door een orthopedagoog of een andere onderwijsspecialist binnen Yulius Onderwijs.

Maatwerk in de vorm van een korter of langer traject is natuurlijk mogelijk.



Bijlage 1: Uitwerking onderwijsarrangement 1: onderzoek en begeleiding bij complexe

gedragsproblemen

Arrangement Geboden door Gemiddeld aantal uur Tarieven

1.

Onderzoek en

begeleiding

Orthopedagoog Dossieronderzoek

Orthopedagoog:

Oriënterend gesprek met

AO, school en ouders

Eerste observatie, incl.

voorbereiding en

uitwerking

Tweede observatie, incl.

voorbereiding en

uitwerking

Schrijven verslag en

advies

Adviesgesprek

Follow up en nazorg

Materiële en reiskosten

zijn verdisconteerd in

de totaalprijs van het

arrangement

1-2 uur

1-2 uur

2-3 uur

2-3 uur

2 uur

1 uur

2 uur

1.200 euro

2.

Deskundigheids-

bevordering

Orthopedagoog

indien nodig op

basis van consult

met kinder- en

jeugdpsychiater

Bijeenkomsten:

Voor- en nabereiding

Consult kinder- en

jeugdpsychiater

Materiële en reiskosten

zijn verdisconteerd in

de totaalprijs van het

arrangement

6 x 2 uur

6 x 2 uur

In overleg

1.885 euro

3.

Observatie

plaatsing

De Wilgen of

Lombardia:

leerkracht en

orthopedagoog

Onderwijs door

LB-leerkracht,

observatie door

orthopedagoog

Twee tot tien

weken, met een

maximum van 13

weken.

Per arrangement

nader overeen te

komen

prijs voor 13

weken

leerling <8

5.836 euro*

leerling > 8

5.102 euro*

*Prijzen gebaseerd op TLV prijs 2022-2023 obv regeling april 2022. Alle bedragen volgen CAO

wijzigingen en aanpassingen vanuit OCW voor de bekostigingsbedragen. Prijzen geldig tot 1

januari 2023 i.v.m. overgang nieuw bekostigingssystematiek.


