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Pilot Aanmelden en Aanpakken 
voor toeleiding cluster 2 
onderwijs

VierTaal is een instelling met scholen en ambulante diensten voor auditief 
en/of communicatief beperkte leerlingen. Ook verzorgt VierTaal de toeleiding 
naar cluster 2 scholen. Het proces van aanvraag naar hulpverlening door 
VierTaal verliep voorheen traag, doordat elke casus eerst langs een lande-
lijke beoordelingscommissie moest en daarna pas bij VierTaal terechtkwam. 
VierTaal startte een pilot waarin het proces omgekeerd werd. 

VierTaal is een van de vier 
cluster 2 instellingen in 
Nederland. Naast onderwijs 
biedt VierTaal toeleiding naar 
cluster 2 onderwijs en onder-
steuning in het regulier 
onderwijs. Klaas de Graaf is 
teamleider van de ambulante 
dienst bij VierTaal in Schagen. 
De Graaf vertelt: ‘Voorheen 
verliep elke aanmelding voor 
het cluster 2 onderwijs eerst 
via de Commissie van Onder-
zoek (CVO). Deze commis-
sie bepaalt of een leerling 
wordt toegelaten tot cluster 2 
onderwijs. De commissie kan 
ook bepalen dat een leerling 
die op een reguliere school zit 
op de eigen school begelei-
ding krijgt. Wij bleven buiten 
dat proces; pas na beoor-
deling van de CVO kregen 
wij een panklaar dossier. De 
school belde ons vervolgens 
op om te vragen of we wilden 
komen helpen, en dan kwa-
men we.’ 

Proef
Deze procedure van aanvraag 
tot daadwerkelijke hulp werd 
door scholen, ouders en leer-
lingen als ambtelijk en vertra-
gend ervaren. VierTaal wilde 

onderzoeken of een andere 
aanmeldings- en ondersteu-
ningsprocedure beter tege-
moetkomt aan de behoeften 
en wensen van de leerlingen, 
ouders en scholen. VierTaal 
startte de pilot Aanmelden en 
Aanpakken ofwel A&A. 

De Graaf: ‘De nieuwe werk-
wijze komt erop neer dat, na 
aanmelding bij de traject-
begeleiding en beoordeling, 
er vanuit VierTaal AB zo snel 
mogelijk ondersteuning gebo-
den wordt. Zodra de hulp-
vraag bij ons binnen is, gaat 
er vervolgens een ambulant 
begeleider naar de school 
voor ondersteuning en advies 
in een kortdurend traject om 
de problematiek duidelijker te 
krijgen. Na dit traject beslui-
ten we of onze hulp verder 
nog nodig is en op wat voor 
manier. Het afgelopen jaar 
hebben we in Noord-Holland 
-naast de al lopende dossiers- 
op deze manier 100 A&A-dos-
siers opgepakt, waarvan er 
inmiddels 21 zijn afgesloten. 
De andere dossiers lopen 
nog en mogelijk blijven we er 
ruim 35 ook volgend school-
jaar nog ondersteunen en 

volgen. De beoordeling van 
de dossiers door de CVO is 
pas achteraf.’ 

Verder
De pilot liep van augustus tot 
april. Binnen VierTaal wordt 
op dit moment onderzocht 
hoe scholen de proef erva-
ren hebben. De Graaf: ‘Het 
onderzoek loopt nog, maar ik 
hoor geluiden dat de scholen 
blij zijn met deze werkwijze. 
Wij vanuit VierTaal zijn dat 
ook en willen graag op deze 
voet verder.’ 
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