
Samenwerkingsverband RiBA: geen onnodige bureaucratie 

 
Handelingsgericht Integraal Arrangeren (HIA) 
 

Van conflict naar samen optrekken 
Te vaak zien wij dat betrokkenen bij een kind, waar zorgen over zijn, het gevoel hebben dat 
zij alleen staan met hun bekommernissen; ouders voelen zich niet serieus genomen door de 
school, de rek is er uit bij de leerkracht, de intern begeleider heeft geen middelen meer 
voor handen om kind en collega te steunen. Partijen komen in dit soort situaties maar al te 
snel tegenover elkaar te staan en een conflict is geboren. En daarmee verdwijnt ook het 
perspectief op een oplossing voor de ouders, de leerkracht en het kind. Het HIA-gesprek is 
een effectief middel gebleken om een vastgelopen situatie, om welke reden dan ook, weer 
vlot te trekken. 
 
In het samenwerkingsverband Ridderkerk-Barendrecht-Albrandswaard (WSNS RiBA) zoeken wij, net 
als zoveel andere samenwerkingsverbanden, naar een antwoord op situaties waarin wij lijken vast te 
lopen in de zorg(plicht) voor onze kinderen met bijzondere ondersteuningsbehoeften. Vorig 
cursusjaar is onder begeleiding van NTO-Effekt, een organisatie voor schoolontwikkeling, in RiBA 
gestart met het ontwikkelen van het Handelingsgericht Integraal Arrangeren (HIA). Nu, meer dan een 
jaar verder, constateren wij dat HIA ons in bijna alle gevallen een mogelijkheid biedt om schijnbaar 
vastgelopen trajecten weer vlot te trekken. Maar HIA is nog meer. HIA is een uitstekende systematiek 
om Passend Onderwijs handen en voeten te geven. 
 
Perspectief ontwikkelen 
Uiteraard zal elke leerkracht en elke basisschool haar uiterste best doen om een kind die 
ondersteuning te bieden die het nodig heeft. Leerkrachten en teams blijken in de praktijk bijzonder 
vindingrijk in het zoeken naar oplossingen voor dagelijkse uitdagingen in de praktijk. Maar soms is die 
creativiteit uitgeput, zijn er talloze gesprekken gevoerd met ouders, onderzoekers, school 
maatschappelijk werkenden, jeugdzorg, noem maar op. Als al deze afzonderlijke initiatieven niet tot 
een bevredigende oplossing leiden, ontstaat de spannende vraag: hoe moeten we verder met dit 
kind op onze school? In een HIA-gesprek gaan we op zoek naar een nieuw perspectief voor dit kind, 
deze leerkracht, deze school en deze ouders. We maken tijd, zo’n twee uur, om met elkaar in gesprek 
te gaan over het kind. Het doel is met elkaar perspectief te ontwikkelen voor een kind en dit concreet 
vorm te geven in een arrangement. 
 
Praktijkvoorbeeld: Sanne* 
Sanne is een groep 6 leerling van een veerkrachtige en betrokken basisschool. Jarenlang lukt het de 
school om Sanne te ondersteunen bij haar moeite om te leren lezen en haar werk te organiseren. 
Maar Sanne zit steeds slechter in haar vel, vindt de motivatie niet meer voor haar werk en wordt 
opstandig en boos. Thuis is zij vooral verdrietig. Tenslotte wordt een beschikking voor het sbo 
afgegeven. Er lijkt geen perspectief meer in de basisschool. 
Toch wordt een HIA-gesprek georganiseerd; met een verrassende uitkomst tot gevolg. Er wordt een 
ambulante begeleider van het SWV ingeroepen. De (lees)behandelaar van Sanne komt naar de 
school. Ouders krijgen opvoedondersteuning via het CJG. In nauw overleg met ouders, leerkracht en 
behandelaar wordt het plan uitgerold. En het werkt! Sanne worstelt nog steeds met het leren lezen, 
maar kan nu haar werk beter organiseren en kan door pre-teaching beter mee in de klas. Het 
schoolplezier is terug. De thuissituatie klaart op. Sanne leert weer met plezier.  

 



 
 
 
Samen verantwoordelijk; één kind één plan 
In een HIA-gesprek zit je met alle betrokken partijen tegelijkertijd om de tafel. Cruciaal daarbij is de 
deelname van de ouders en de leerkracht van het kind. Daarnaast spelen eventueel onderzoekers, 
gedragsdeskundigen, de logopedist én minstens één collega die namens de plaatselijke CJG, een rol 
in het gesprek. De samenstelling van de groep varieert dus per gesprek en is afhankelijk van wie bij 
een kind betrokken zijn. Het HIA-gesprek wordt geleid door de (onpartijdige) trajectbegeleider die de 
gesprekspartners op basis van een handelingsgerichte en oplossingsgerichte systematiek, naar nieuw 
perspectief voert. 
 
Praktijkvoorbeeld: Aïsha* 
Aïsha is pas drie jaar als ouders bij het samenwerkingsverband aankloppen. Aïsha wordt behandeld 
in het revalidatiecentrum en kampt met een aanzienlijke ontwikkelingsachterstand op het gebied 
van spreken, communicatie, begrijpen en motoriek. Het multi-disciplinair team van het 
revalidatiecentrum denkt aan plaatsing op een sbo-kleutergroep. De sbo-school vraagt om een HIA-
gesprek. Met ouders, de toekomstige leerkracht van het sbo en het samenwerkingsverband wordt in 
dat gesprek besloten tot plaatsing. Aïsha wordt geplaatst in de kleutergroep met een ‘rugzak’(lgf). 
Het revalidatiecentrum zal ondersteuning bieden. Het samenwerkingsverband voorziet in ambulante 
kind-begeleiding in de eerste maanden van de plaatsing; zij gaat met Aïsha oefenen haar weg te 
vinden in de klas, verder helpen in de communicatie en contact te maken met klasgenoten. Aïsha is 
net vier geworden en gaat in januari echt naar school. 

 
Kindgericht arrangeren 
Het doel van elk gesprek is het samen ontwikkelen van een uniek ‘arrangement’ voor dit kind, deze 
ouders en deze leerkracht. Het is van het allergrootste belang dat alle deelnemende partijen aan het 
gesprek zich kunnen vinden in het arrangement. De trajectbegeleider heeft namens het 
samenwerkingsverband het mandaat om mensen of gereedschappen toe te wijzen aan de school 
(NB: geen geld, wel natura).  
 
De rol van de leerkracht 
Samen met ouders wordt de leerkracht beschouwd als de grote deskundige van het kind; zonder de 
leerkracht wordt geen HIA-gesprek gevoerd. Bovendien is de afspraak dat het gesprek tijdens lestijd 
plaatsvindt en dat de leerkracht wordt vervangen. Aan het begin van het HIA-gesprek wordt naast 
het kind en de ouders, nadrukkelijk aan de leerkracht gevraagd wat de ‘puzzel’ is voor de juf/meester 
van het kind. En aan het einde van het gesprek formuleren we een antwoord op de vraag die door de 
leerkracht is gesteld. Tussentijds besteden we ruim aandacht aan de situatie in de klas; wat werkt en 
wat werkt niet. 
  
HIA gesprek met het s(b)o 
Het is uiteraard denkbaar dat er geen perspectief meer ontwikkeld kan worden in de basisschool zelf, 
maar wel in het s(b)o. Ook vertegenwoordigers van deze scholen worden betrokken in, eventueel 
een tweede, HIA-gesprek. In dat gesprek wordt de vraag aan de speciale school gesteld of daar wel 
de ondersteuning geboden kan worden die het kind nodig heeft. Als dat het geval is, dan kan een 
kind worden overgeplaatst naar een s(b)o. In Passend Onderwijs terminologie: tijdens dit (tweede) 
HIA-gesprek wordt de toelaatbaarheid getoetst en de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgegeven. En 
dat zónder tussenkomst van een beoordelingscommissie! 
 
  



Praktijkvoorbeeld: Sjaak* 
Het kan ook andersom: Sjaak is een groep 5 leerling van een school  voor ESM, cluster 2. Hij voelt zich 
daar niet gelukkig, ondanks dat hij hier duidelijk op zijn plaats zit. Ouders benaderen een basisschool 
in de buurt voor terugplaatsing van Sjaak. Vanzelfsprekend is er twijfel of de school Sjaak kan bieden 
wat hij nodig heeft. 
In het HIA gesprek met ouders, basisschool en cluster 2 collega’s spreken we een proefperiode van 
drie maanden af. De school krijgt AB vanuit cluster 2. Maar daarnaast krijgt Sjaak gedurende enkele 
uren per week ondersteuning van een AB van het samenwerkingsverband. Juf en AB’ers werken 
nauw samen. Sjaak bloeit op. Hij ontwikkelt vriendschappen en gaat elke dag stralend naar school . 
Vanzelfsprekend zijn zijn leermoeilijkheden niet over. Maar Sjaak boeit het niet. Sjaak is nu een 
rugzak-leerling van een basisschool in Ridderkerk. 

 

 
 
De eenvoud van HIA 
De bureaucratie rond het HIA-gesprek is minimaal. Uiteraard wordt er van uitgegaan dat alle 
deelnemers vanuit hun eigen expertise het kind volledig in beeld hebben. Maar anders dan wij 
gewend zijn wordt niet meer gevraagd om een onderwijskundig rapport en uitvoerige documentatie 
en bewijslast. In gesprek met elkaar ontwikkelen wij ‘inzicht’, ‘overzicht’ en ‘uitzicht’ voor een kind, 
ouders en de leerkracht. Tijdens het gesprek schrijft de intern begeleider, zichtbaar voor iedereen, de 
bevindingen die wij delen op. Na het gesprek worden deze aantekeningen letterlijk overgenomen in 
een trajectdocument. Het trajectdocument is hiermee een neerslag van het met elkaar ontwikkelde 
verklarend beeld, maar belangrijker nog, het overeengekomen arrangement. Dat is voldoende.  
De trajectbegeleider formuleert en accordeert samen met aanwezigen het arrangement dat voor dit 
kind is ontwikkeld en zorgt samen met de intern begeleider voor uitvoering van het arrangement. 
Voor het samenwerkingsverband geldt: er wordt uitgevoerd wat we in het HIA-gesprek als 
arrangement hebben verwoord; afspraak is afspraak. 



 
Met een open houding in gesprek 
Deelname aan een HIA-gesprek vraagt om een open houding van alle deelnemers. Ondanks dat de 
openheid er in enkele gevallen er niet is aan het begin van een gesprek, constateren wij altijd 
achteraf dat dat wel is ontstaan. HIA helpt school, ouders en hulpverleners om gezamenlijk op te 
trekken. Immers, allen hebben wij het beste voor met het kind. 
In de context van Passend Onderwijs is HIA een uitzonderlijk flexibel en inspirerend instrument 
gebleken in het arsenaal aan middelen dat door het samenwerkingsverband is ontwikkeld. RiBA gaat 
met vertrouwen de uitdaging van Passend Onderwijs aan! 
 
Met HIA: Van       Naar 
Problematiseren 
Indiceren 
Partijen tegenover elkaar 
Wie is de schuldige? 
Statische diagnostiek 
Statische hulpverlening 
Schotten tussen hulpverlening en onderwijs 

Kindgerichte oplossingen  
Creatief en passend arrangeren 
Bondgenoten van een kind 
Ontschuldigen; het is zoals het is 
Antwoord op concrete onderwijsbehoeften 
Waar vraagt de situatie om? 
Hulpverlening en onderwijs ontwikkelen 
samen één plan 

 
*alle namen van genoemde kinderen zijn fictief. De verhalen komen uit de praktijk 
 
Met dank aan: Jaap de Boer (cbs de Fontein, Ridderkerk), Max van de Pol ( directeur SWV RiBA) en 
Peter Pijl ( procesbegeleider werkzaam bij NTO-Effekt). 
 

 

 
 
 

 
Emiel de Jager is voorzitter van de PCL en coördineert de uitvoering van HIA in SWV 
RiBA . 
  
“HIA gesprekken blijken een bron van ontmoeting, inspiratie en creativiteit; een 
verademing in de over geprotocolleerde extra zorg voor onze kinderen. We zijn 
handelingsgericht in gesprek met allen die betrokken zijn op een kind en kunnen 
doorzetten op de benodigde arrangementen. HIA biedt ons de gelegenheid om terug 
te keren naar de kern; de ondersteuningsbehoeften van het kind staan weer 
centraal! Een team van trajectbegeleiders werkt in ons samenwerkingsverband 
samen om deze inspirerende gesprekken te leiden op onze scholen. ”   

 
Meer weten over HIA kijk op: http://www.nto-effekt.nl/aanbod/Handelingsgericht%20Integraal%20Arrangeren  
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