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Handelingsgericht ondersteuningsarrangement (HGO) 

Bron: Notitie Inrichting ondersteuning en organisatie SWV Rijn & Gelderse Vallei na 1 augustus 2016 

 

Wanneer Extra Ondersteuning gewenst is om tegemoet te kunnen komen aan de onderwijsbehoeften 
van een leerling, kan de school met de Steunpunt Coördinator een gesprek voeren over het inzetten 
van Handelingsgerichte Ondersteuning (HGO). Over de afgifte van een HGO zijn geen geijkte paden 
weer te geven. Omdat iedere leerling, elke onderwijsbehoefte en iedere school specifiek is, willen we 
niet in kaders denken maar willen we creatief en adequaat af kunnen stemmen. Daarom wordt het 
uitgangspunt: ongelijke situaties worden in gelijke mate ongelijk behandeld.  
 
Er zijn kaders opgesteld over wat niet aangevraagd kan worden, deze worden in dit onderdeel 
toegelicht. Deze kaders hebben niet de bedoeling een compleet overzicht te zijn, werkende weg 
worden kaders soms aangepast of vernieuwd. Het geeft de lezer (of aanvrager) in ieder geval een 
richting. Uiteraard kan in overleg met de schoolondersteuner en/of Steunpunt Coördinator bekijken 
welke routes bewandeld kunnen worden in geval er nieuwe vragen zijn.  
 
• Deskundigheidsbevordering van de leerkracht, intern begeleider of andere teamleden.  

Dit is een verantwoordelijkheid van het eigen schoolbestuur. 
• ICT middelen  

ICT middelen kennen een afschrijvingstermijn. Dit is een risico waar wij niet aan tegemoet kunnen 
komen. Het advies is om dergelijke aanvragen aan het schoolbestuur voor te leggen. Daarnaast 
kunnen ICT middelen vergoed worden door het UWV, wanneer de beperkingen van een leerling 
hiertoe leidend zijn.  

• Dyslexie 
Ondersteuning gericht op dyslexie valt onder de basisondersteuning. Iedere school dient te werken 
conform het protocol dyslexie. Wanneer er sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie dan valt 
ondersteuning onder de Jeugdwet. Hiertoe kan contact opgenomen worden met het lokale team. 

• Dyscalculie 
Ondersteuning gericht op dyscalculie valt onder de basisondersteuning. Iedere school dient in het 
bezit te zijn van het protocol dyscalculie en ernstige rekenproblemen.  

• Zorg/Jeugdhulp 
Inzet van zorg/Jeugdhulp tijdens onderwijsuren zoals begeleiding, persoonlijke verzorging en/of 
verpleging vallen onder de Jeugdwet, Zorgverzekeringswet of de Wet Langdurige Zorg (afhankelijk 
van de vraag). Hiertoe kan contact opgenomen worden met het lokale team.  
Een werkgroep, samengesteld uit functionarissen van gemeenten en SWV-en PO/VO presenteert 
in oktober aan het OOGO 1 de mogelijkheid van een website waarop stroomschema’s en factsheets 
geplaatst worden.  Na besluitname wordt u hierover geïnformeerd.  

• Verbruiksmiddelen  
Voor aanschaf van verbruiksmiddelen moet de school eigen middelen inzetten. Verbruiksmiddelen 
zijn o.a. werkboeken, schriften, schrijfmaterialen, etc. 

• Gebruiksmiddelen  
Deze kunnen aangevraagd worden wanneer het bedrag van € 50,- overschreden wordt. Er wordt 
met de Steunpunt Coördinator gekeken of het aangevraagde gebruiksmiddel passend is binnen de 
ondersteuningsbehoefte van de leerling en niet aangeschaft kan worden bij het UWV. 

                                                           
1 OOGO: op overeenstemming gericht overleg tussen gemeenten FoodValley en de SWV-en PO en 
VO.  
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Gebruiksmiddelen die door het SWV vergoed worden blijven in eigendom van het SWV. 
Gebruiksmiddelen zijn o.a. handleidingen, spellen, gymmaterialen, etc. 
 

• Middelen gekoppeld aan methoden 
Licenties, apps, programma’s, handleidingen, e.d. gekoppeld aan methoden.  
Uitzonderingen (zeer specifieke situaties) zijn ter beoordeling van de Steunpunt Coördinator.  

• Aangepast meubilair 
Een aanschaf voor aangepast meubilair wordt beoordeeld door een ergotherapeut. Wanneer het 
meubilair noodzakelijk is zal dit vergoed worden door het UWV. Aangepast meubilair blijft het bezit 
van een leerling, en dus niet van een school.  

• Psycho-educatie  
Psycho-educatie voor het kind (is verantwoordelijkheid van de ouder, eventuele ondersteuning 
hierbij kan worden aangevraagd bij het lokale team).  

Uitzonderingen (bijvoorbeeld psycho-educatie aan een totale groep) zijn ter beoordeling van de 

Steunpunt Coördinator. 

Procesgang bij HGO aanvragen bij Steunpunt Coördinator 

ACTIELIJN ADMINISTRATIEVE LIJN TIJDLIJN 

School plaatst aanvraag in 
Kindkans  

  

School bespreekt aanvraag 
met SC2 

SC vult rekentool in en plaatst deze 
in de map aanvraag in onze digitale 
werkomgeving. 

 

SL3maakt toekenningsbrief n.a.v. rekentool maakt SL een 
toekenningsbrief met daarin 
(eind)doel van de ondersteuning, 
inzet door en aantal uren inzet, 
periode inzet en het toegekende 
bedrag. De brief wordt in Kindkans 
bij het dossier van de leerling 
geplaatst onder het kopje “aanpak”.  

 

  4 weken is maximale periode  

 

 

                                                           
2 Steunpunt Coördinator 
3  Secretaresse Leerlingenzaken 


