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32. 

INTEGRAAL ARRANGEREN:
                    ÉÉN LOKET EN

ÉÉN GESPREK

Ouders van kinderen met complexe 
ondersteuningsbehoeften hoeven geen 
langdurige, bureaucratische weg meer af 
te leggen om voor hun kind een passend 
onderwijszorgarrangement te vinden. Het 
arrangement wordt vastgesteld in één 
goed voorbereide bijeenkomst van het 
zorg-, advies- en toewijzingsteam, kortweg 
ZATT genoemd. Dat is de praktijk in de 
regio van het samenwerkingsverband Oost 
Achterhoek. Ab Kreunen, directeur van 
het samenwerkingsverband en voorzitter 
van het ZATT, vertelt over de aanpak, die 
‘Integraal arrangeren’ is genoemd.

Het loont om in kansen te denken, ervaart 
Kreunen. Zo greep zijn samenwerkingsverband de 
veranderde wetgeving aan om de samenwerking 
met jeugdhulp en gemeenten te intensiveren. 
De werkwijze ‘Integraal arrangeren’ is 
daarvan het resultaat. “Integraal arrangeren 
is eigenlijk een product dat voortkomt uit de 
Wet passend onderwijs en de Jeugdwet.”

GEZAMENLIJKE OPDRACHT

Integraal arrangeren vindt plaats in het ZATT, 
het zorg-, advies- en toewijzingsteam, waar alle 
relevante partners – onderwijs, jeugdzorg, en de 
drie gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk – 
samen aan tafel zitten. “We werkten al jaren samen 
in het ZAT, het Zorgadviesteam,” vertelt Kreunen, 

“maar in 2014 hebben we de T van toewijzing 
toegevoegd. Er is sprake van gelijkwaardig 
partnerschap en we zetten de middelen gezamenlijk 
in, omdat we vinden dat we een gezamenlijke 
opdracht hebben: ieder kind zo snel mogelijk een 
passend onderwijszorgarrangement geven.”
Voor kinderen met complexe ondersteunings- en 
zorgvragen is dat doorgaans niet eenvoudig, omdat 
daarbij verschillende partijen, wetten, regels en 
procedures een rol spelen. Daarom is het Integraal 
arrangeren ontwikkeld. Dat houdt kort gezegd 
in dat het ZATT in één gesprek van één uur met 
de ouders een arrangement op maat samenstelt 
voor het betreffende kind. In dat gesprek worden 
een onderwijsplek en aanvullende zorg geregeld 
(vanuit de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke 
ondersteuning of de Wet langdurige zorg) én de 
voorwaarden van leerplicht en leerlingenvervoer. 
Kreunen: “Ouders hebben dus te maken met 
één aanmelding, één loket en één bespreking en 
hoeven dus niet meer een lange, bureaucratische 
weg af te leggen langs verschillende loketten. 
Aan het eind van de ZATT-bespreking is alles 
geregeld en weten ouders waar ze aan toe zijn.” 

RICHTINGGEVENDE 
UITGANGSPUNTEN

De werkwijze is zeer effectief. Er zijn geen 
wachtlijsten, en tot nu toe is het ZATT er altijd in 
geslaagd om het arrangement in overleg met de 
ouders inderdaad in één bijeenkomst vast te stellen 
en te regelen. Dit is volgens Kreunen onder meer 
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te danken aan het feit dat de samenwerkende 
partners een gezamenlijke visie hebben. “Twee 
uitgangspunten zijn sturend voor onze werkwijze”, 
vertelt Kreunen. “Allereerst streven we naar zo 
thuisnabij en zo regulier mogelijk onderwijs. Dat 
betekent dat we consequent in een bepaalde 
volgorde naar een onderwijsplek zoeken: we kijken 
eerst naar het regulier onderwijs, dan naar het 
speciaal basisonderwijs en desgewenst daarna naar 
cluster 3 of 4. Deze handelwijze heeft onder meer 
geleid tot een laag deelnamepercentage van 0,5 
procent in het speciaal onderwijs in deze regio.”

Het tweede uitgangspunt – elk kind heeft recht 
op onderwijs – betekent onder meer dat alle 
kinderen met een meervoudige beperking op 
4-jarige leeftijd door de zorginstellingen en ouders 
worden aangemeld bij het ZATT. “Een kind dat wordt 
aangemeld agenderen we op de eerstvolgende 
ZATT-bijeenkomst”, vertelt Kreunen. “We komen 25 
keer per jaar, dus ongeveer twee keer per maand 
bij elkaar, dus al deze kinderen krijgen heel snel 
een passend onderwijszorgarrangement.”

MANDAAT

Dat dat zo snel – in één bespreking – kan, is 
mogelijk dankzij de zeer gedegen voorbereiding 
van elke aanmelding. In een gedetailleerd 
draaiboek, dat bekend is bij alle scholen en 
instellingen in de regio, is vastgelegd wie welke 
stappen moet nemen en welke informatie 
het ZATT moet hebben om een een passend 

onderwijszorgarrangement te kunnen vaststellen. 
“Die voorbereiding is heel essentieel”, vertelt 
Kreunen. “Bij kinderen met een ernstige 
meervoudige beperking is dat een belangrijke 
taak van de zorginstelling. Die gaat al vroegtijdig 
met de ouders in gesprek, want het is heel 
belangrijk dat de ouders van het begin af aan 
worden meegenomen in het proces. Er gaat aan de 
aanmelding dus een heel traject vooraf, maar als 
het kind op 4-jarige leeftijd wordt aangemeld, dan 
is het arrangement snel geregeld.” 

Naast de goede voorbereiding, is deze 
voortvarendheid te danken aan het feit dat alle 
mensen die aan de ZATT-tafel zitten mandaat 
hebben om beslissingen te nemen, ook als er 
gekozen wordt voor niet-gangbare oplossingen 
die schuren aan de regelgeving. “Dat mandaat is 
een voorwaarde én een belangrijke succesfactor 
van Integraal arrangeren”, zegt Kreunen. “Want 
het werkt natuurlijk niet als mensen voor een 
besluit eerst terug moeten naar hun organisaties. 
Het ZATT functioneert als een zelfstandig 
orgaan en de leden van het team zijn volledig 
beslissingsbevoegd.”

VOORTDURENDE EVALUATIE

De werkwijze is al doende, in de praktijk 
ontworpen. De regio kon voortbouwen op een 
al jarenlange samenwerking, die gaandeweg 
steeds verder is geïntensiveerd en verbeterd. 
Volgens Kreunen is voortdurende evaluatie 
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tijdens zo’n proces ontzettend belangrijk. “Door 
processen constant en heel precies te evalueren, 
verbeteren we steeds onze werkwijze.”

De ouders spelen daarbij een belangrijke rol. Aan 
het eind van elke vergadering wordt aan de ouders 
feedback gevraagd. Wat vonden zij van het proces 
en van de bespreking? Kreunen: “Mede doordat 
we de casus en het gesprek dan nog vers in het 
geheugen hebben, leren we daar veel van. Ouders 
kunnen verrassend goed feedback geven. Zo 
hebben we geleerd dat de bejegening van ouders 
en de manier waarop we over de kinderen praten 
een belangrijk aandachtspunt is. We moeten 
erop letten dat we de ouders goed meenemen in 
onze denkwijze en onze manier van handelen, we 
moeten zorgen dat ons taalgebruik begrijpelijk is 
voor de ouders, maar ook dat we bijvoorbeeld niet 
afstandelijk spreken van ‘dat kind’, maar het kind 
bij de naam noemen. Dat zijn dingen waar ouders 
ons op wijzen. Maar ouders zijn zeer gelukkig met 
deze werkwijze. Zij vinden het heel fijn dat ze een 
belangrijke stem hebben, dat ze worden gehoord 
en dat er snel een arrangement is voor hun kind.”

TIPS

•  Werk met de partners vanuit een  
gezamenlijke visie.

•  Zorg ervoor dat alle leden van het ZATT 
mandaat hebben om besluiten te nemen.

•  Investeer als samenwerkingsverband in het 
netwerk van gemeenten en zorginstellingen.

MEER INFORMATIE

Ab Kreunen
akreunen@swvoostachterhoek.nl
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