
Route voor C&A of Trajectbegeleiding       versie augustus 2020 
 

 

Ambulante Dienstverlening Arnhem                                                                                                      

Hommelseweg 403                                                                                                                                      

6821LK Arnhem                                                                                                                                               

026-3525780 

Aanmelding cluster 2 

 

Naam contactpersonen Kentalis: Olga Hartman 
Deelteam Arnhem Noord 
Monique Verwoert 
Deelteam Arnhem Zuid 
Ingrid Vetkamp 
Deelteam Overbetuwe Lingewaard 

Naam Samenwerkingsverband of Schoolbestuur:  PassendWijs  
 

Meerdere routes zijn denkbaar: 
- als de school behoefte heeft aan verheldering/verduidelijking dan route 1 
- als de school een kortdurende ondersteuningsvraag heeft (tussen 1½ uur en 3 dagdelen) dan route 2 
- als de school een toekenning van een arrangement voor cluster 2 verwacht, dan route 3 
 
Route 1. 

 Actie: Door wie: 

1 a Contact opnemen met contactpersoon Kentalis voor uw 
deelgebied. 
o.hartman@kentalis.nl 
m.verwoert@kentalis.nl 
i.vetkamp@kentalis.nl  

Medewerker SWV 

1 b Samen met de school in beeld brengen van de 
hulpvragen van de school 

Medewerker Kentalis (contactpersoon 
SWV of ab-er) en school 

1 c Bepalen of leerling in aanmerking komt voor consultatie 
en advies (C&A) of voor trajectbegeleiding 

Contactpersoon SWV Kentalis 

1 d Voor C&A: route 2 
Voor Trajectbegeleiding: route 3 

 

 
Route 2. 

 Actie: Door wie: 

2. a Aanvraag Consultatie & Advies bij Kentalis dienst  
Formulier C&A op de website van PassendWijs of 
Kentalis. 
 

Medewerker school  

2 b Uitvoering van Consultatie & Advies Ambulant begeleider (ev. van de school)  

 

Uitvoering Consultatie & Advies: 

• Ambulant begeleider neemt contact op met school en evt. logopediste. 

• AB-er bezoekt school, observeert (indien nodig) in de klas, brengt hulpvraag in beeld. 

• AB-er adviseert de betrokkenen op school wat betreft de eerder geformuleerde hulpvraag.  

• Bij voorkeur worden ouders hier bij betrokken. 

• AB-er maakt een verslag van het C&A-traject . 

• C&A-dossier wordt opgenomen in administratie. 
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Route voor C&A of Trajectbegeleiding       versie augustus 2020 
 

 
Route 3. 

3 a Aanvraag Trajectbegeleiding bij Kentalis 
Aanmeldpunt Arnhem: 
Hommelseweg 403 
6821LK Arnhem 026-3525766 9.00 uur tot 13.00 uur) 
aanmeldpuntarnhem@kentalis.nl 

Medewerker school ( met toestemming 
van ouders) of rechtstreeks door ouders 
zelf. 

3 b Uitvoering van Trajectbegeleiding (TB) Trajectbegeleider  
(eventueel na ruggenspraak met 
contactpersoon SWV en/of ambulant 
begeleider betreffende school)  

 

Uitvoering Trajectbegeleiding: 

• Het secretariaat stuurt een toestemmingsformulier (TF) op naar ouders en/of school. Dit wordt, 
samen met de bij ouders/school aanwezige verslagen, terug gezonden naar het Aanmeldpunt 
Arnhem. 

• Na ontvangst van het TF verzamelt de administratie/TB-er ontbrekende informatie en bespreekt 
deze in het trajectbegeleidingsteam. 

• TB-er neemt contact op met school en ouders. 

• Wanneer er (aanvullend) onderzoek nodig is, dan zou dit bij het Kentalis Audiologisch Centrum 
(AC) plaats kunnen vinden. Daarvoor is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. 

• TB-er bespreekt voornamelijk met school, in bijzijn van ouders, de onderwijsbehoeften van de 
leerling en de ondersteuningsvragen  van de school. 

• TB-er schrijft een gemeenschappelijk rapport t.b.v. de arrangementsaanvraag welke door ouders 
en directeur van de school ondertekend moet worden voor akkoord. 

• Dossier gaat naar CVO. 

• CVO neemt een besluit over het arrangement op basis van de dossiergegevens. 
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