Zorgarrangementen
Nederlands als
tweede taal
Maatwerkoplossingen
binnen de
school

www.detaalreis.nl

Meertaligheid actueler dan ooit
Ongeveer een kwart van de kinderen in het basisonderwijs
komt uit een meertalig gezin. Door de toestroom van
vluchtelingenkinderen is het onderwerp meertaligheid actueler
dan ooit. Op 1 april 2016 verbleven bijna 8000 kinderen tussen
5 en 18 jaar oud in de asielzoekerscentra. Een groot deel van
hen zal de komende tijd zijn weg vinden naar het basisonderwijs.

‘Steeds
meer meertalige
kinderen vraagt
om oplossingen’

Zafir vergroot zijn woordenschat
en leert teksten begrijpen
Zafir (8 jaar, groep 5) komt uit een gezin waar alleen
Arabisch wordt gesproken. Pas op de basisschool is hij
Nederlands gaan leren. Hoewel Zafir het best goed doet
op school blijft zijn woordenschat achter. Hij heeft geen
taalstoornis, maar om mee te kunnen komen met
begrijpend lezen moet zijn woordenschat worden
uitgebreid.
Zafir krijgt gedurende 20 weken twee keer per week 25
minuten begeleiding van een logopedist van Taalreis.
Tijdens deze begeleiding werkt de logopedist aan de
woordenschat. Doordat de methode voor begrijpend lezen
van de school wordt gebruikt kan Zafir de opgedane kennis
meteen toepassen in de les. De moeilijke woorden worden
uit de tekst gehaald en samen geoefend.
Inmiddels is de woordenschat van Zafir uitgebreid en heeft
hij strategieën aangeleerd om achter de betekenis van
moeilijke woorden te komen. Het lukt hem nu goed om
teksten te begrijpen.

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.

Adnan wordt communicatief
zelfredzaam
De 11jarige Adnan is drie maanden geleden naar
Nederland gekomen vanuit Syrië. In de klas zitten geen
andere vluchtelingenkinderen, waardoor het niet mogelijk
is een taalklas samen te stellen. Tijdens het zorg
arrangement werkt de logopedist van Taalreis samen met
Adnan aan woordenschatuitbreiding en vertelvaardigheid.
Na een jaar begeleiding, twee keer per week 60 minuten, is
Adnan communicatief zelfredzaam in de klas. Hij begrijpt
de meeste instructies en kan om extra uitleg vragen.
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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.

Julia leert spelenderwijs letters
herkennen
Julia is 5 jaar en zit in groep 2. Ze is toen zij 1 jaar was
met haar gezin vanuit Polen naar Nederland gekomen.
Thuis wordt alleen Pools gesproken. Er werd maar weinig
voorgelezen, omdat dit niet gebruikelijk is in de Poolse
cultuur. Julia kwam voor het eerst in aanraking met de
Nederlandse taal toen ze naar school ging. Ze pakt de taal
snel op, maar heeft moeite met de uitspraak van sommige
klanken. In januari groep 2 blijkt dat Julia erg laag scoort
op taakjes gericht op beginnende geletterdheid.
Samen met drie klasgenootjes krijgt ze in een groepje
extra begeleiding door een logopedist van Taalreis.
De begeleiding is gericht op beginnende geletterdheid.
Spelenderwijs leren de kinderen letters herkennen,
hakken en plakken, rijmen enzovoort. Na 10 weken
extra begeleiding van 45 minuten per week zijn Julia’s
fonologische vaardigheden voldoende om over te
kunnen gaan naar groep 3.

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. Bij kinderen met ernstige spraak-/
taalstoornissen kan een arrangement worden verleend
vanuit cluster 2.
Naast het OPP vraagt het samenwerkingsverband vaak een
offerte voor de kosten van het zorgarrangement. Taalreis stelt
deze offerte op, gebaseerd op de wensen van de school.
Ook ondersteunt Taalreis desgewenst bij het formuleren
van de zorgbehoefte van de leerling.
Voor vluchtelingenkinderen zijn er aanvullende mogelijkheden
voor bekostiging. Taalreis helpt u graag om de juiste weg te
vinden voor bekostiging van een zorgarrangement.

‘We maken
voor iedere vraag
een passend zorg
arrangement’

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 Taalreis.
Als ervaringsdeskundige kan Taalreis adviseren bij het
aanvragen van een realistisch budget.

Taalreis: een deskundige en
betrokken zorgpartner
Als onderdeel van hét Kindzorgcentrum Educto heeft Taalreis
uitgebreide expertise op het gebied van meertaligheid en
taalontwikkeling. De nauwe contacten met de verschillende
disciplines binnen Educto stellen ons in staat maatwerk te
leveren, toegespitst op de hulpvraag van de specifieke leerling.
Bij Taalreis werken kundige en betrokken logopedisten, die
geloven dat plezier beleven aan communicatie de sleutel is
tot succes. Plezier in communicatie staat dan ook centraal bij
Taalreis. Door optimaal in te spelen op de belevingswereld
van het kind kunnen we dit bereiken.

‘Wij geloven
dat plezier beleven
aan communicatie
de sleutel tot
succes is.’

Contact
U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen om de
mogelijkheden voor het invullen van een zorgarrangement
te bespreken.
Hoofdlocatie Rotterdam
Noordsingel 168 3032 BK Rotterdam
info@detaalreis.nl 078 - 790 00 50
www.detaalreis.nl

