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Meer zorgleerlingen, complexe
hulpvragen

Educto: een deskundige en
betrokken zorgpartner

Het aantal zorgleerlingen binnen de klas
stijgt. Dit betekent een extra belasting voor
leerkrachten en ib’ers. Daarbij gaat het
nogal eens om problematiek die de school
niet zo makkelijk zelf kan aanpakken, zoals
meerbegaafdheid of tweetaligheid. Of om
leerlingen met meervoudige problematieken,
bijvoorbeeld een leerstoornis in combinatie
met ADHD.

Hét Kindzorgcentrum Educto heeft uitgebreide
kennis en kunde in huis op het gebied van
leer- en ontwikkelingsstoornissen.
Ondersteuning door Educto wordt aangeboden
onder verschillende ‘labels’, die elk
gespecialiseerd zijn in hun eigen disciplines.
De labels staan onderling in nauw contact,
wat het mogelijk maakt ondersteuning te
bieden bij complexe hulpvragen. Maar ook om
maatwerk te leveren, toegespitst op de
specifieke leerling. Wij delen onze expertise
met de leerkracht, die we van A tot Z bij de
begeleiding betrekken. Zo gaat Educto samen
met uw school voor excellent resultaat!

Bij dit soort hulpvragen is extra ondersteuning
door een professional nodig. Vakoverstijgende
begeleiding, die verder gaat dan alleen de
vakdidactiek. Met een zorgarrangement van
hét Kindzorgcentrum Educto kan binnen uw
school een oplossing op maat worden geboden.

1
Wat is een zorgarrangement?

Zorgarrangementen zijn ontstaan in het kader van Passend Onderwijs. Ze zijn ontwikkeld voor
kinderen met complexe hulpvragen die het niet redden zonder een gecombineerd aanbod van
onderwijs en zorg. Een zorgarrangement mag dan ook niet zuiver didactisch worden ingezet;
dit valt immers binnen de basisondersteuning. Bij een zorgarrangement gaat het om extra
ondersteuning door een externe partij.

CASE

Schoolbrede aanpak voor tweetalige leerlingen
Het niveau van begrijpend lezen op haar school blijft achter ten opzichte van het landelijk gemiddelde, zo geeft de intern
begeleider aan. Er zitten veel tweetalige kinderen op school, die in de groepen 1 en 2 binnenkomen met een achterstand op
woordenschat. Een mogelijk gevolg kan zijn dat ze in de hogere groepen moeilijker kunnen meekomen met begrijpend lezen.
De Educto-labels Taalreis en Studieus hebben hun expertise op dit gebied gedeeld en een zorgarrangement geformuleerd.
De groepen 2 tot en met 4 gaan aan de slag met het verhogen van de communicatieve vaardigheden die aan de basis liggen
van het leren. Voor de groepen 5 tot en met 8 is het zorgarrangement gericht op het ontdekken van de eigen leerstijl en deze
leren toepassen om vaardigheden en kennis te verhogen. Dit zorgarrangement is schoolbreed ingevuld.
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Op welke manieren kan
een zorgarrangement worden ingevuld?
In overleg met de intern begeleider wordt de zorgbehoefte van de leerling in kaart gebracht.
Naar aanleiding daarvan wordt het zorgarrangement ingevuld. In de praktijk zien we de
volgende mogelijkheden:
• begeleiding individueel of in groepen;
• korte of lange begeleidingen;
• tijdelijke of langdurende trajecten;
• veel of weinig geplande overlegmomenten met de leerkracht en/of intern begeleider;
• begeleiding in de klas of buiten de klas in een aparte ruimte binnen de school.

CASE

Meerbegaafde kinderen ‘leren leren’
De intern begeleider geeft aan dat op school de juiste uitdaging ontbreekt voor de meerbegaafde leerlingen. Het aanbod is
relatief simpel voor deze kinderen. Daardoor leren ze niet hoe ze moeten omgaan met lastigere oefenstof en missen ze de
vaardigheden om te ‘leren leren’. Maar die vaardigheden worden wél van ze verwacht bij het vervolgonderwijs!
Het zorgarrangement wordt ingevuld door twee labels van Educto. Binnen Kernlabyrint is kennis aanwezig over meer- en
hoogbegaafdheid en deze wordt gekoppeld aan de kennis binnen Studieus op het gebied van ‘leren leren’. De leerlingen
gaan binnen en buiten de klas aan de slag met uitdagende projecten. Daarbij leren ze onder andere werken met
stappenplannen, mindmappen, werk inplannen en samenwerken. Naast de belangrijke nieuwe vaardigheden die ze
opdoen gaat het leren ook weer met plezier!
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Hoe vraagt u een zorgarrangement aan?

Een zorgarrangement wordt doorgaans door de intern begeleider aangevraagd bij het
samenwerkingsverband. Voor de aanvraag is een OPP (ontwikkelingsperspectiefplan) nodig
dat beschrijft wat de doelen van de leerling aan het einde van de schoolloopbaan zijn en wat
er nodig is om die doelen te bereiken.
Naast het OPP vraagt het samenwerkingsverband vaak een offerte voor de kosten van het
zorgarrangement. Educto stelt deze offerte op, gebaseerd op de wensen van de school. En als
u dat wilt ondersteunt Educto ook bij het formuleren van de zorgbehoefte van de leerling.

CASE

Beter rekenen met meer plezier
Esther is 10 jaar en zit in groep 6. Ze heeft ADHD en een hechtingsstoornis. Op groepsniveau komt ze goed mee,
behalve met rekenen. Ze krijgt vanuit een zorgarrangement twee keer per week 45 minuten extra begeleiding gericht
op rekenen. Tijdens de sessies wordt gewerkt aan een eigen leerlijn die past bij haar mogelijkheden. Na een jaar
begeleiding heeft Esther binnen haar leerlijn een grote vooruitgang (10 maanden) laten zien. En wat misschien nog
wel belangrijker is, ze heeft meer plezier in rekenen gekregen!

4
Welk budget kunt u verwachten
voor het zorgarrangement?

Het budget dat voor het zorgarrangement wordt vrijgegeven hangt sterk af van de vraag en wens
van de school zoals omschreven in het OPP en de offerte van Educto. Als ervaringsdeskundige
kan Educto adviseren bij het aanvragen van een realistisch budget.

zorgarrangement@educto.nl
078 - 790 00 53
www.educto.nl

TAALREIS
Uw professionele
partner voor vergoede
zorg bij ernstige
enkelvoudige dyslexie.
Onze diensten omvatten
zowel diagnostiek als
resultaatgerichte
behandeling. Wij bieden
ook mogelijkheden om
online behandeling ‘op
afstand’ te laten
plaatsvinden.

Hét behandel- en
kenniscentrum voor
dynamische logopedie.
Onze aanpak is
evidence-based en
innovatief en wordt
gekenmerkt door
toegankelijkheid en
betrokkenheid. Ook
zijn er mogelijkheden
voor online behandeling
‘op afstand’.

Waar kinderen uit het
basis- en voortgezet
onderwijs ‘leren leren’.
Want ieder kind kan het
beste uit zichzelf halen
voor optimale studie
resultaten. Ondanks een
leerobstakel. Je moet
soms alleen even leren
hóe. Studieus helpt
daarbij.

Wegwijzer en expertise
centrum op de gebieden
van dyscalculie, dyslexie
en meer- en hoog
begaafdheid. U kunt
bij ons terecht voor
passende oplossingen in
de vorm van onderzoek,
advies en begeleiding.

www.leestalent.nl
078 - 790 00 55

www.detaalreis.nl
078 - 790 00 50

www.studieus.nl
078 - 790 00 52

www.mijnlabyrint.nl
078 - 790 00 54

