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Algemene werkwijze
Het onderwijsarrangement Gedrag van SWV Driegang biedt ondersteuning in het onderwijs, indien
een school handelingsverlegen is ten aanzien van het gedrag van één van hun leerlingen. Het
onderwijsarrangement kan ambulante begeleiding en inzet van een onderwijsassistent toekennen
aan een school.
Ambulante begeleiding bestaat uit advisering van de leerkracht/school, op gebied van gedrag.
Voor deze ambulante begeleiding wordt het aantal uren per arrangement vastgesteld op basis van de
ondersteuningsbehoeften van leerkracht en/of leerling.
De maximale tijdsduur van een arrangement is vastgesteld op 1 jaar. Daarna kan wel een nieuw
arrangement aangevraagd worden.
Indien er voor de leerling meer handen in de groep nodig zijn kan de coördinator van het
onderwijsarrangement, in afstemming met de betrokken ambulant begeleider van het
onderwijsarrangement, een onderwijsassistent toebedelen aan de school. Dit gebeurt in eenheden
van 4, 8 en 12 uur. Voor de leerling in de film was een arrangement met 4 uur onderwijsassistentie
toebedeeld.
In plaats van het toekennen van uren onderwijsassistentie kan Driegang ook arrangementen
toekennen met geld, wat de scholen dan planmatig kunnen inzetten voor een leerling.
Naast de arrangementen met ambulante begeleiding en onderwijsassistentie, kan bij het
onderwijsarrangement Gedrag ook voorzieningen aangevraagd worden.

Voorzieningen
Op dit moment zijn de volgende voorzieningen beschikbaar voor een Arrangement Gedrag:
•

Een Orthopedagoog
Hij/zij kan handelingsgerichte diagnostiek verrichten, passend bij de
ondersteuningsbehoeften van de leerling. De handelingsadviezen die hieruit voortkomen
worden verwerkt in het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).

•

Het Winnerteam
Het Winnerteam is een voorziening waarbij de leerling onder begeleiding van een in therapie
met dieren opgeleide psycholoog aan het werk gaat met een paard. Het Winnerteam is

bedoeld voor leerlingen vanaf groep 5, met specifieke ondersteunings- en
ontwikkelbehoeften op het gebied van sociale vaardigheden en het ontwikkelen van
zelfvertrouwen en zelfredzaamheid.
De nadruk ligt op de interactie tussen de leerling en het paard. De sessies zijn zo
vormgegeven dat de leerling vaardigheden kan oefenen en ontwikkelen die in het dagelijks
leven belangrijk zijn. Zo is er bijvoorbeeld aandacht voor communiceren, keuzes durven
maken, elkaar complimenteren en belonen, samenwerken, grenzen aangeven, angst
overwinnen en omgaan met tegenslagen.
Een Winnerteamvoorziening bestaat uit een vijftal begeleidingsmomenten, voorafgegaan
door een intake (ouders, school, leerling) en een presentatie van de leerling aan de klas. Het
traject wordt afgesloten met een presentatie van de Winnerteamervaringen door de leerling,
ondersteund door de Winnerteamcoach. Om de kans op transfer van het geleerde zo groot
mogelijk te maken heeft de Winnerteamcoach een wekelijks evaluatiemoment (via
mailcontact) met de leraar van het kind en zorgt zij ook voor specifieke handelingsadviezen
voor de betrokken professionals en indien gewenst én mogelijk ook voor de ouders.
•

Onderwijsassistenten betrokken bij OA Gedrag
Alle onderwijsassistenten, die ingezet worden voor leerlingen met een Arrangement Gedrag
worden jaarlijks geschoold op het thema gedrag. Dit wordt verzorgd door de Regio Academie
van SWV Driegang. Daarnaast verzorgen de ambulante begeleiders van het Arrangement
Gedrag één tot twee keer per jaar workshops over gedragsgerelateerde onderwerpen voor
onderwijsassistenten.

Er kan ook gebruik gemaakt worden van een van de andere voorzieningen van Driegang. Zie hiervoor:
www.driegang.nl
De kinderen kunnen bij de voorzieningen andere talenten gebruiken of ontwikkelen dan waar op dit
moment een structureel aanbod is binnen het huidige onderwijsprogramma.

