
 

	

Nieuwe tekst januari 2023 
DESKUNDIGEN VIERTAAL  
 
U kunt de deskundigen van Viertaal inschakelen voor:  
● Diensten voor leerlingen met een auditieve- en/of communicatieve beperking  
● Ondersteuning aan scholen en leerlingen met een:  

- auditieve beperking (SH / Doof)  
- communicatieve beperking door een taalontwikkelingsstoornis (TOS)  
- communicatieve beperking in samenhang met of veroorzaakt door kenmerken binnen  
- het autistisch spectrum (ASS)  

● Toeleiding naar cluster 2 en ondersteuning in en aan het regulier onderwijs  
 
Ambulante dienstverlening vanuit VierTaal is bedoeld voor:  
● Leerlingen in het primair-, voortgezet- of middelbaar beroepsonderwijs die problemen 

hebben met horen, spreken of het verwerken van taal  
● Iedereen die betrokken is bij het onderwijs aan deze leerlingen. Zij krijgen advies, 

informatie en deskundige begeleiding in het omgaan met en het lesgeven aan deze 
leerlingen 

 
Welke stappen zijn er nodig?  
● Bij een vermoeden van een taalontwikkelingsstoornis of beperkingen ten gevolge van 

slechthorendheid kan een school/ ouder/ SWV contact opnemen met het Aanmeldpunt 
Schagen. 

Aanmeldpunt: 0224–299594 (Erik Hersbach) 
aanmeldpuntnhn@viertaal.nl  
spreekuur ma-do tussen 9.00- 11.00 uur.  
Hoep 28, 1741 MC Schagen, 

● Nadat uit het eerste contactmoment is gebleken dat de problematiek 
van de leerling of ondersteuningsvraag van school past bij het aanbod 
van VierTaal zal de leerling besproken worden binnen het 
multidisciplinair team van VierTaal. 

● Een school (bestuur) kan ook een consult vragen aan de ambulante 
dienst. Hierbij komt een ambulant dienstverlener naar de school om 
mee te denken over een dossier en te adviseren omtrent het 
toeleidingstraject of om begeleidingsadviezen te geven aan de school. 
Ook kan een ambulante dienstverlener aansluiten bij een 
multidisciplinair overleg. De school kan hiervoor contact opnemen met: 

Sita Hoekstra, regiocoördinator, (ma, di, do, vr) 
s.hoekstra@viertaal.nl  
06 – 302 58 020 

 



 

	

Wat wordt verwacht van de school?  
● OPP / GD of topdossier waarin duidelijk beschreven wordt wat de school zelf al heeft 

gedaan en ingezet en waarbij niet het verwachte resultaat is geboekt.  
● Onderzoek door een logopedist of akoepedist, zo mogelijk in combinatie met psychologisch 

onderzoek.  
 

Er wordt gekeken naar de onderwijsbehoeften van de school en de leerling. 
Afhankelijk van deze onderwijsbehoeften wordt er bepaald welke 
ondersteuning er aangevraagd en ingezet kan worden. Ambulant 
dienstverleners verzorgen de begeleiding rondom leerlingen die een cluster 2 
arrangement hebben en die op een reguliere school zitten. Leerkrachten in 
het regulier onderwijs kunnen op de specifieke kennis en expertise van de 
dienstverleners een beroep doen.  

 


