Wat wil de CvT weten bij een aanvraag voor een Extra ondersteuningsarrangement en
welke documenten dienen in het dossier te zitten?
Bij nieuwe aanvraag EOA
In het dossier in Kindkans dient aanwezig te zijn:
1) Een OP/groeidocument
2) Een (begeleidings)plan met concrete doelen
3) Een specificatie van de financiering van het plan in aantal uren (zie als mogelijk voorbeeld
hieronder)
4) Een aanvraagformulier EOA met handtekeningen van school, orthopedagoog/psycholoog
en ouders
5) Een gespreksverslag van het OT waarin de afspraak staat dat dit EOA wordt aangevraagd
6) Andere relevante documenten die de onderliggende problematiek aantonen
Bij een vervolgaanvraag
In het dossier in Kindkans dient aanwezig te zijn:
1) Een aangevuld OP/groeidocument
2) Een evaluatie van het eerdere plan, gericht op de realisatie van de doelen. De evaluatie is
zowel gericht op de concrete doelen als de aanpak
3) Een nieuw (begeleidings)plan met concrete doelen voor de komende periode
4) Een nieuwe specificatie van de financiering van het plan in aantal uren
5) Een nieuw aanvraagformulier EOA met handtekeningen van school,
orthopedagoog/psycholoog en ouders
6) Een gespreksverslag van het OT waarin de afspraak staat dat dit EOA opnieuw wordt
aangevraagd
7) Andere relevante documenten die de onderliggende problematiek aantonen
Uit bovenstaande moet o.a. duidelijk worden:
 Wat is al gedaan in de achterliggend tijd aan het probleem?
 Welke eigen middelen zijn en worden daarbij ingezet vanuit de basisondersteuning?
 Waarom lukt het niet uit de eigen middelen?
 Wat kan de gemeente eventueel betalen?
VOORBEELD Specificatie financiering plan EOA
Medium arrangement :
Leerling:
Wat heeft (NAAM VAN DE LEERLING) nodig:
Wat heb je nodig?
Financiën
Met welk doel?
Ambulante Begeleiding 18 uur
18 uur x € 76,00 (norm
Ondersteunen op het gebied van de
bedrag volgens model
cognitieve, motorische en sociaal
Berseba OP)= € 1368,00 emotionele ontwikkeling door
(bijvoorbeeld)
4 x observatie: in de klas, op het plein
en/of bij gym.
4 x gesprek OST
4 x voorbereiding/verslaglegging

Onderwijsassistentie 4 uur per
week

160 uur x € 26,25 (norm
bedrag volgens model
Berseba OP)= € 4200,00

Totaal

€ 5.568,00

Rekenen 1 sessie RT (25 min)
Rekenen 2 sessies in de klas (70 min)
Spelling 1 sessie RT (25 min)
Taakwerkhouding 2 sessies in de klas
(70 min)
SoVa 2 sessies RT (50 min)

