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Het SWV 30.06 P.O. biedt passend onderwijs voor alle kinderen in onze regio.
Er wordt samengewerkt met Kentalis Nijmegen en Taalbrug Junior Eindhoven. Zij verzorgen
onderwijs, begeleiding en ondersteuning aan kinderen met een auditieve beperking, doof of
slechthorend en/of een taalontwikkelingsstoornis (TOS).
Vanaf 1-8-16 werkt het VO nauwer samen met Kentalis. Partners hierbij zijn Het Hooghuis Oss,
VSO Kentalis Compas uit St. Michielsgestel en Oss, SO Martinus van Beek uit Oss, Kentalis
Ambulante Dienstverlening uit Nijmegen en VSO Taalbrug College uit Eindhoven.
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 een TOS, dan kunnen ouders hun kind
aanmelden bij Kentalis Nijmegen of Taalbrug Junior Eindhoven. Meestal wordt gekozen voor
de instelling die het meest nabij de woonplaats gelegen is, omdat landelijk de afspraak
gemaakt is over de verdeling van de regio’s. Dit betekent dat ouders kijken bij welk
Aanmeldpunt hun woonplaats hoort.
Als de school de verwijzer is, dan kijken de aanmeldpunten naar de gestelde hulpvraag.
Als het gaat om onderwijs dan wordt een kind aangemeld bij het Aanmeldpunt waar de ouders
wonen.
Als het gaat om ondersteuning, dan kan een aanvraag ingediend worden bij het Aanmeldpunt
waar de school toe behoort.
Bij Kentalis begeleidt een trajectbegeleider kind, ouders en school na aanmelding in het
proces van diagnostiek tot het vaststellen van een arrangement.
Bij Taalbrug Junior start dit traject bij het Aanmeldpunt. Van daaruit wordt informatie gegeven
over de route en mogelijkheden van een arrangement.
Het is belangrijk dat een kind een half jaar logopedie heeft gehad om in aanmerking te kunnen
komen voor een arrangement.
Een arrangement betekent dat het kind begeleiding ontvangt die past bij zijn
onderwijsbehoefte en de daaruit voortvloeiende ondersteuningsvraag van de school. Naar
gelang de hulpvraag wordt bekeken welk arrangement nodig is.
De scholen binnen het SWV 30.06 spelen een grote rol bij het signaleren, aanmelden en
realiseren van ondersteuning. De route is dat scholen in samenspraak met ouders rechtstreeks
contact kunnen opnemen met Kentalis of Taalbrug Junior voor collegiale Consultatie & Advies
en voor aanmelding.
Aanmeldpunt Kentalis Nijmegen
1. Voor diagnostisch onderzoek bij het Audiologisch Centrum
Tel. nr. 024-3501165
2. Aanmeldpunt Nijmegen voor het aanvragen van een arrangement
Tel. nr. 024-3591899
3. Scholen kunnen collegiale Consultatie en Advies aanvragen bij de
Ambulante dienst Nijmegen/Groesbeek
Tel. 024-3557437.
Het C&A formulier is te downloaden op de website van Kentalis en het SWV PO 30.06
https://www.kentalis.nl/tos/consultatie-advies of
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https://www.kentalis.nl/slechthorend-doof/consultatie-advies of

https://www.swvpo3006.nl/partners/veelgestelde-vragen/
Aanmeldpunt Taalbrug Junior Eindhoven
1. Voor aanmeldingen en vragen m.b.t. cluster 2 kunt u contact opnemen met:
aanmeldpuntcluster2@Taalbrug.nl
Tel.nr. 040-7900090
Het formulier voor Consultatie en Advies is te downloaden op de website van
Taalbrug Junior en het SWV PO 30.06.
http://taalbrugjunior.nl/consultatie-advies/ of

https://www.swvpo3006.nl/partners/veelgestelde-vragen/
Arrangementen Kentalis
Kinderen met een auditieve beperking of taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben in de
reguliere setting extra aandacht en hulpmiddelen nodig.
Er zijn drie verschillen arrangementen:
• Licht
Het kind zit op een reguliere basisschool; de ondersteuning is gericht op de leerkracht
en borging in de school en de cluster 2 specifieke aanpak
• Medium
Het kind zit op een reguliere basisschool; het heeft structureel meer begeleiding
nodig, waarbij (eventueel) een medewerker van Kentalis de directe ondersteuning op
het gebied van cluster 2 kan verzorgen, de ondersteuning naar de leerkracht en
borging in de school van de cluster 2 specifieke aanpak. Het meest optimaal is de
begeleiding mogelijk in een medium voorziening school.
• Intensief
Het kind zit op een speciale school van Kentalis op o.a. locaties in Nijmegen en Oss.
In het licht arrangement volgt de leerling het onderwijsprogramma van de reguliere
basisschool. Een AB-er (ambulant begeleider) van Kentalis ondersteunt de basisschool en de
leerkracht. Daarbij zorgen de AB-ers voor kennisoverdracht naar de leerkracht, zodat de
leerling optimaal van het onderwijs kan profiteren en de zo opgebouwde expertise ingezet kan
worden bij volgende leerlingen met een auditieve- of communicatieve beperking.
Leerlingen met een medium arrangement hebben meer structurele ondersteuning nodig in de
reguliere setting, waarbij eventueel gewerkt wordt met de leerling. Er zijn scholen in het
samenwerkingsverband die door het bundelen van leerlingen deze structurele ondersteuning
bieden in de vorm van een medium voorziening.
Het intensieve arrangement Kentalis houdt in dat kinderen met specifieke
ondersteuningsvragen of meervoudige problematiek geplaatst kunnen worden in de speciale
setting van Kentalis. In deze scholen wil men zich nadrukkelijker gaan richten op het door laten
stromen van leerlingen naar het regulier onderwijs. Vanuit de gedachte ‘regulier waar het kan,
speciaal waar het moet’ worden zowel speciale als reguliere methodieken gebruikt. (Deze
setting biedt speciale methodieken, training en (leer)middelen voor kinderen
met een auditieve- en communicatieve beperking)
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Arrangementen Taalbrug Junior
Kinderen met een auditieve beperking of taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben in de
reguliere setting extra aandacht en hulpmiddelen nodig.
Vitus Zuid kent twee verschillende arrangementen:
• Ondersteuningsarrangement
Het ondersteuningsarrangement is ondersteuning op maat. Na toekenning van het
arrangement wordt dit in overleg opgesteld voor het kind dat zit op de reguliere
basisschool. Dit arrangement bestaat uit begeleiding voor de betreffende leerling en
borging van expertise cluster 2 op de betreffende school. In dit arrangement volgt de
leerling het onderwijsprogramma van de reguliere basisschool. Een AD-er (ambulant
dienstverlener) van Taalbrug Junior ondersteunt de basisschool en de leerkracht en
werkt met de leerling. Daarbij zorgen de AD-ers voor kennisoverdracht, transfer en
borging naar de leerkracht en de school, zodat de leerling optimaal van het onderwijs
kan profiteren en de zo opgebouwde expertise ingezet kan worden bij volgende
leerlingen met een auditieve- of communicatieve beperking.
• Onderwijsarrangement
Het onderwijsarrangement is plaatsing op de school voor speciaal onderwijs op
Taalbrug Junior in Eindhoven. Dit houdt in dat kinderen met specifieke
ondersteuningsvragen of meervoudige problematiek geplaatst kunnen worden in de
speciale setting van Taalbrug Junior. In deze scholen wil men zich nadrukkelijker gaan
richten op het door laten stromen van leerlingen naar het regulier onderwijs. Vanuit
de gedachte ‘regulier waar het kan, speciaal waar het moet’ worden zowel speciale als
reguliere methodieken gebruikt. (Deze setting biedt speciale methodieken, training en
(leer)middelen voor kinderen met een auditieve- en communicatieve beperking)
Contactpersonen Kentalis en Taalbrug Junior binnen het SWV 30.06
Contactpersonen zijn het vaste gezicht en aanspreekpunt van Kentalis of van Taalbrug Junior
binnen de samenwerkingsverbanden. Zij zijn netwerkers die kennis hebben van de organisatie
van het SWV, een goed beeld hebben van de sociale kaart binnen een bepaalde regio. Zij zijn
op de hoogte van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband en de
schoolondersteuningsprofielen van de individuele scholen.
Zij zijn in staat zorgvragen vanuit een bepaald SWV te beantwoorden en te bepalen in welk
traject de vraag thuis hoort, Consultatie & Advies of Trajectbegeleiding.
Zij fungeren als voorpost voor de Trajectbegeleiderteams (TBT’s), zodat zij desgevraagd
informatie aan kunnen leveren vanuit het reguliere veld over plaatsingsmogelijkheden,
zorgaanbod van het SWV en de ondersteuningsbehoefte van de reguliere scholen.
Taken:
T.b.v. SWV:
• Eerste aanspreekpunt voor cluster 2 gerelateerde vragen vanuit het SWV.
• Op de hoogte zijn van het ondersteuningsplan, het stroomschema als het gaat om
plaatsing/verwijzing van zorgleerlingen, de schoolondersteuningsprofielen
• Informeren van de betrokkenen van het SWV over werkwijze van en ontwikkelingen
binnen Kentalis en Taalbrug Junior.
• Meedenken in het vormgeven van arrangementen of voorzieningen binnen het SWV
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door Kentalis en Taalbrug Junior. Kentalis gebruikt hiervoor mediumarrangementen.
Taalbrug Junior gebruikt hiervoor ondersteuningsarrangementen en richt de
ondersteuning in op basis van hulpvragen m.b.t. de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte
van leerling en school en afhankelijk van het aantal leerlingen met een arrangement op de
betrokken reguliere school.
T.b.v. TBT’s (Kentalis):
• Informatie aanleveren over plaatsingsmogelijkheden van een leerling met een auditieveen/of communicatieve beperking binnen het SWV.
• Informatie geven over de basiszorg van een bepaalde school.

Contactpersonen Kentalis en Taalbrug Junior
Veghel en St.
Oedenrode
Ambulante
Dienstverlening
Taalbrug Junior
Eindhoven
Onderdeel van
Stichting Vitus Zuid
Regio Uden
Kentalis Ambulante
dienstverlening
Nijmegen
Regio Oss
Kentalis Ambulante
dienstverlening
Nijmegen

Marianne
Meijers

06-26981970
040-7900090

m.meijers@taalbrugjunior.nl

Harm Tromp

06-83009463
024-3557437

H.Tromp@kentalis.nl

Marja van
Gessel

06-12083364
024-3557437

Ma.vanGessel@kentalis.nl

Voor meer informatie:
www.kentalis.nl
https://www.vituszuid.nl/Taalbrug/
https://www.swvpo3006.nl/partners/
Over richtlijnen toelaatbaarheid auditief en communicatief beperkten: www.simea.nl
Over indicatiecriteria: http://www.simea.nl/dossiers/passend-onderwijs/brochures-po/simeabrochure-indicatiecriteria-juni-2014.pdf
Via de nieuwsbrief willen wij graag onze kennis met u delen over taal, spraak en gehoor. Deze
nieuwsbrief van Kentalis belicht actuele projecten, recente onderzoeken en bijzondere
symposia. U kunt zich aanmelden voor de gratis nieuwsbrief.
https://www.kentalis.nl/nieuwsbrief-professionals

