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Aan alle directies, intern begeleiders en leerkrachten van  

Januari 2016 

In deze tweede nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken waarop ARLANTA de 

ondersteuning van leerkrachten (en daarmee van de kinderen) gaat inrichten. 

Dit schrijven is een vervolg op nieuwsbrief 1 (augustus 2015). 

 

Projectleiding 

Jolanda Visser en Marjan van Aken zijn gevraagd om de ondersteuningsstructuur in de praktijk uit te werken, in 

samenspraak met bestuur, directie en ib-ers. Wij hebben het project ‘expeditie ondersteuning’ genoemd.  

De stip is gezet. Al werkende nemen Jolanda en Marjan het voortouw om de continuïteit en kwaliteit van de 

ondersteuningsstructuur te borgen. Waar nodig worden zaken bijgesteld of ontwikkeld. Er is voor het project 

maximaal 3 jaar uitgetrokken. 

De werkgroep Passend Onderwijs zal het project monitoren. In deze werkgroep zitten H. Dotinga, W. de Groot, 

M. Sollie, M. Raap en M. Keegstra (Onderwijsbureau Meppel)  Zij komen zo’n 4 keer per jaar bij elkaar. Aan het 

eind van elk schooljaar wordt de ondersteuning geëvalueerd met directie en ib. 

Schoolbezoeken 

In september/oktober 2015 hebben Jolanda en Marjan alle scholen bezocht. 

Door in gesprek te gaan met het interne ondersteuningsteam van iedere school is er duidelijkheid ontstaan over 

waar elke school staat, wat goed gaat en wat er nog nodig is. 

De uitkomsten zijn verwerkt tot een gezamenlijk overzicht zodat er op stichtingsniveau gewerkt kan worden 

aan (gezamenlijke) verbeterpunten. 

Tevens is er per school in kaart gebracht wat de ondersteuningsbehoeften zijn. De projectleiders kijken samen 

met het interne ondersteuningsteam van een school waar mogelijkheden/kansen liggen voor ontwikkeling en 

ondersteuning.  

Veranderende rol intern begeleider 

De kerntaak van de intern begeleider is het versterken van de leerkracht, zodat deze in staat is om goed 

onderwijs te bieden. Wij investeren in de professionaliteit van de intern begeleiders om dit vorm te geven. 

Interne begeleiding wordt in de toekomst een functie in plaats van een taak. De formatie die op dit moment op 

schoolniveau wordt ingezet voor de intern begeleider wordt bovenschools gehaald. Elke school blijft een vaste 

intern begeleider houden, maar de kennis en kunde van intern begeleiders kan flexibeler worden ingezet. Er 

kan worden ingespeeld op de vraag van de scholen in plaats van dat de schoolgrootte de inzet bepaalt. 

Met alle intern begeleiders zijn in november 2015 afstemmingsgesprekken gevoerd. 

Voortgang 

* In januari/februari 2016 zal er duidelijkheid komen welke intern begeleiders ambities hebben die passen bij 

de visie van ARLANTA. De werkgroep Passend Onderwijs heeft hierover in december 2015 een nieuwsbrief 

verspreid. 

* In deze nieuwsbrief staat dat er in april 2016 een bijeenkomst wordt georganiseerd voor directeuren en intern 

begeleiders omdat er duidelijkheid nodig is betreffende de functionele verhoudingen. 
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Consultatieve leerlingbespreking (CLB) 

Wanneer er in het handelingsgerichte proces op een school behoefte is aan een gesprek / ondersteuning kan er, 

zoals voorgaande jaren, een beroep worden gedaan op Jolanda Visser. 

Via telefoon of mail  kan er een afspraak worden gemaakt zodat er vlot gehandeld kan worden. 

BOT 

De intern begeleiders komen geregeld bij elkaar in het bovenschools ondersteuningsteam (BOT). De 

projectleiding roept het BOT bij elkaar. Dit team is samen verantwoordelijk voor alle ondersteuningsvragen van 

leerkrachten en leerlingen binnen de stichting. Intern begeleiders maken gebruik van elkaars expertise en 

kennis en zetten deze in voor en binnen de stichting. Als een intern begeleider ziek is, kan een collega invallen. 

Ook kan een intern begeleider werkzaamheden op of voor een andere school uitvoeren. Een nieuwe intern 

begeleider kan gecoacht worden door een ervaren collega. Er kan zo optimaal gebruik gemaakt worden van 

elkaars kwaliteiten. Ook gezamenlijke scholing van intern begeleiders kan hier plaatsvinden. 

Stand van zaken: 

1x per maand komen de intern begeleiders bij elkaar. Het eerste anderhalf uur wordt voornamelijk besteed aan 

(belangrijke/noodzakelijke) informatieverstrekking / delen van kennis, zoals bijvoorbeeld: 

- nieuw toezichtkader inspectie 

- aanbod vanuit Steunpunt Speciaal Onderwijs Fryslân 

- probleemgerichte vragen <-> handelingsgerichte vragen 

- het klassenbezoek 

- ontwikkelingen t.a.v. externe instanties  

- voorlichting Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 

- opstellen ‘sociale kaart’  (delen van interne/externe expertises) 

Na de pauze gaan de intern begeleiders, in groepjes, in gesprek over actuele casussen.  

Het doel hiervan is om ervaring op te doen in het professioneel begeleiden EN om de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid te vergroten.  

Bovenstaand is een proces; relatie, kennis, vaardigheden, zelfreflectie en vertrouwen spelen hierbij een grote 

en belangrijke rol waarin geïnvesteerd moet worden. 

IDO 

Soms zijn er heel specifieke vragen die verder gaan dan (alleen) onderwijs. Op dat moment kan extra 

specifieke expertise gevraagd worden om aan te schuiven. Bij een integraal disciplinair overleg (IDO) kan de 

intern begeleider de ondersteuningsvraag bespreken. Op afroep kunnen bijvoorbeeld een orthopedagoog, de 

jeugdgezondheidszorg, het schoolmaatschappelijk werk, de jeugdzorg en/of anderen meekijken. De coördinatie 

van het IDO wordt geregeld door de projectleiding.  

Stand van zaken: 

Dit schooljaar staan er vijf bijeenkomsten van het IDO op de agenda. 

Tijdens deze bijeenkomsten zal naast de (inbrengende) intern begeleider in ieder geval aanwezig zijn:  de 

schoolarts, de schoolmaatschappelijk werkster, de orthopedagoog + de projectleiders. 

Tijdpad 

Het streven is deze ondersteuningsstructuur in maximaal 3 jaar in te voeren. Daarvan is het huidige schooljaar 

een overgangsjaar. In het overgangsjaar wordt de voortgang gemonitord en begeleid worden door de 

werkgroep Passend Onderwijs. Vervolgens evalueren de directeuren en intern begeleiders van ARLANTA de 

ondersteuningsstructuur. Op basis van deze evaluatie wordt besloten hoe de weg vervolgd gaat worden. Zo 

bouwen we samen verder aan ons onderwijs. 
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Belangrijke data 

BOT: 

- 28 januari 2016:  8.30 uur – 11.30 uur 

- 25 februari 2016:  8.30 uur – 11.30 uur 

- 24 maart 2016:   8.30 uur – 11.30 uur 

- 28 april 2016:   8.30 uur – 11.30 uur 

- 26 mei 2016:   8.30 uur – 11.30 uur 

- 23 juni 2016:   8.30 uur – 11.30 uur 

IDO: 

- 21 januari 2016:  13.30 uur – 15.30 uur 

- 17 maart 2016:   13.30 uur – 15.30 uur 

- 21 april 2016:   13.30 uur – 15.30 uur 

- 16 juni 2016:   13.30 uur – 15.30 uur  (reserve-datum) 

 

Contact 

Wij houden van korte lijnen. U kunt daarom heel eenvoudig contact met ons opnemen: 

Jolanda Visser       Marjan van Aken 

ondersteuningsexpeditie@gmail.com    ondersteuningsexpeditie@gmail.com 

06-38428008       06-34828091 

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag    Werkdag: donderdag 

Bezoekadres: SBO de Twine, Dokkum    Bezoekadres: Eben Haëzer, Dokkum 

Tot slot 

Onderwijs is een ontdekkingstocht, spannend en onvoorspelbaar als het leven zelf. We gaan met elkaar op 

expeditie om de ondersteuning op de best passende manier vorm te geven. Om samen het belangrijkste doel te 

halen: het leveren van onderwijskwaliteit! Als u vragen heeft over deze nieuwsbrief, of over de huidige of 

beoogde ondersteuningsstructuur, dan bent u van harte uitgenodigd om deze te stellen. Neemt u gerust contact 

met ons op. 
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