CLUSTER 1 EN 2
Het onderwijs in cluster 1 en 2 is landelijk georganiseerd omdat de doelgroep klein is en heel specifiek.
Onder cluster 1 vallen scholen en AOB voor blinde of slechtziende jongeren. Onder cluster 2 vallen
scholen voor slechthorende- of dove jongeren en jongeren. De scholen van cluster 1 en 2 maken geen
deel uit van het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland. De scholen kennen een eigen
toelatingsprocedure en hebben geen zorgplicht bij aanmelding op een van de scholen.

Aanvraag
Een aanvraag voor scholen voor cluster 1 en 2 of voor Ambulante Onderwijskundige Begeleiding (AOB) op
het regulier vo verloopt via de Commissie van Onderzoek (CVO) van de school. Deze commissie bepaalt
of een leerling wordt toegelaten. Deze commissie kan ook bepalen dat een leerling die op een reguliere
school zit, op de eigen school begeleiding krijgt. De commissie geeft advies over de inhoud en duur van
die begeleiding. Na o.a. oogheelkundig onderzoek, beoordeelt de CVO of een leerling op basis van de
landelijke toelatingscriteria recht heeft op een cluster 1 indicatie of dat -als een leerling niet toelaatbaar
is- er toch een éénmalige consultatie kan worden aangeboden. Na toelating wordt ook aangegeven of de
leerling recht heeft op AOB met eventueel aanvullende bekostiging of dat plaatsing geadviseerd wordt
op één van de scholen voor leerlingen met een visuele beperking van Bartiméus of Visio (zie onderstaande
contactgegevens).

Eénmalige consultatie aanvragen: als u denkt dat verminderd visueel functioneren bij een leerling een
belemmering vormt in het volgen van onderwijs, dan kunt u een eenmalige consultatie aanvragen bij
cluster 1 (zie onderstaande contactgegevens van Visio). Hiervoor is het nodig dat u een concrete
hulpvraag formuleert en indien beschikbaar de oogheelkundige gegevens van de reguliere oogarts
doorgeeft. Een ambulant onderwijskundig begeleider komt dan zo nodig in de klas observeren en geeft
daarna advies.

Heeft uw kind problemen met taal of communicatie of hoort uw kind slecht? Dan kunt u uw kind
aanmelden bij het aanmeldpunt: http://www.VierTaal.nl/aanmelden. Hier wordt gekeken welke hulp
uw kind nodig heeft. Als uw kind niet zoveel hulp nodig heeft, kan uw kind naar het regulier onderwijs
en wordt begeleid door een ambulant begeleider van VierTaal. Sommige leerlingen hebben veel hulp
nodig en kunnen beter naar een school voor speciaal onderwijs gaan die helemaal is afgestemd op
leerlingen met een auditieve- en/of communicatieve beperking of voor slechthorend- of dove leerlingen.
In het speciaal onderwijs volgen de leerlingen hetzelfde onderwijs als op een reguliere school, maar met
extra hulp/begeleiding.

Criteria
De scholen uit cluster 1 en 2 hebben landelijke criteria opgesteld voor toelating. Voor cluster 1 zijn deze
criteria te vinden in de brochure van VIVIS Onderwijs, waarin de twee organisaties voor cluster 1,
Bartiméus en Visio, samenwerken. In onze regio geeft Koninklijke Visio ondersteuning aan blinde en
slechtziende leerlingen. Vragen over onderwijs aan een visueel beperkte leerling kunt u stellen aan de
contactpersoon van Koninklijke Visio die verbonden is aan het samenwerkingsverband.

Contact
U kunt contact opnemen met het secretariaat AOB Huizen via 088-585 85 85 of simoneselij@visio.org.
Voor cluster 2 zijn de toelatingscriteria te vinden op de website van Siméa (www.simea.nl), waarin de
besturen van de vier instellingen voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen samenwerken.
In onze regio geeft VierTaal (onderdeel van Simea) ondersteuning aan slechthorende- of dove leerlingen.
Het onderwijs aan leerlingen met een visuele beperking wordt door Koninklijke Visio ondersteund. Als
een leerling tot de doelgroep behoort, dan kan er ambulante onderwijskundige begeleiding aangevraagd
worden.

Meer informatie
Klik door voor meer informatie: cluster 1 https://www.visio.org/nl-nl/onderwijs/begeleiding
-in-regulier-onderwijs en https://www.eduvip.nl/.
Voor cluster 2: http://www.viertaal.nl/.
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