
        
 
 
Checklist voor Onderwijsmedewerkers van cluster 2 
 
 
Met de invoering van Passend Onderwijs veranderen de taken van de huidige ambulante 
begeleiders. 
FODOK en FOSS hebben op basis van de ervaringen van ouders deze checklist opgesteld, 
met als doel de onderwijsondersteuning van cluster 2-leerlingen te verbeteren en de 
betrokkenheid van ouders te vergroten. 
In deze checklist bedoelen we met onderwijsmedewerker de begeleiders en ondersteuners 
vanuit cluster 2 voor leerlingen die in het regulier onderwijs een licht of medium 
onderwijsarrangement hebben. 
 
Voor ouders van Dove, SH- en TOS-kinderen in het regulier onderwijs zijn onderstaande 
zaken van belang.  
FODOK en FOSS willen benadrukken dat bij leerlingen van 12 jaar en ouder, niet alleen de 
ouders maar ook de leerlingen zelf zoveel mogelijk worden betrokken. 
 
 
1. Positie van de ouders 
 
1a. Ouders worden geaccepteerd als ervaringsdeskundigen. 
1b. Er vindt regelmatig en open overleg plaats met de ouders. 
1c. Tenminste jaarlijks vindt een procesevaluatie plaats tussen ouders en  
 onderwijsmedewerker. 
1d. Ouders hebben zeggenschap en instemmingsrecht over het Ontwikkelingsperspectief  
 van hun kind (handelingsdeel) en hierdoor ook over het onderwijsarrangement. 
1e. Ouders hebben zeggenschap over de communicatieondersteuning voor hun kind. 
1f. Ouders hebben zeggenschap over de bejegening van hun kind. 
1g. Voor ouders met een kind in het regulier onderwijs wordt ook medezeggenschap 

geregeld binnen de onderwijsinstelling van cluster 2  
(naast de Ondersteuningsplanraad binnen een Samenwerkingsverband). 

1h. Het is ouders duidelijk waar zij met eventuele vragen, onvrede en klachten terecht 
kunnen. 

 
 
2. Soort begeleiding 
 
2a. Voor ouders moet helder gemaakt worden welke functies vanuit cluster 2 voor het  
 ondersteunen van leerlingen beschikbaar zijn en hoe deze functies zich van elkaar  
 onderscheiden. 
2b. Als er sprake is van meerdere begeleiders vanuit cluster 2 voor een leerling, is het  
 van belang dat er één vaste contactpersoon/coördinator voor ouders en kind is. 
 
 
 
 
 
 
 



3. Deskundigheid/competenties op niveau Onderwijsinstelling: 
 
3a. Er is specifieke aandacht voor de attitude naar ouders en leerlingen. 
3b. Alle medewerkers nemen regelmatig deel aan intervisie ten aanzien van 
 kennis en functioneren van begeleiders.  

Hiermee wordt meer transparantie en kwaliteit beoogd. 
3c. Onderwijsmedewerkers delen informatie, zoals bijvoorbeeld relevante literatuur en 

zelf ontworpen of aangepaste materialen, met elkaar en stellen deze weer 
beschikbaar aan derden (school, ouders). FODOK en FOSS bepleiten een centrale 
database, die voor alle betrokkenen toegankelijk is. 

3d. Er is voldoende aandacht voor specialisatie ten aanzien van de drie doelgroepen 
(Doof, Slechthorend en TOS). FODOK en FOSS zien specialisatie als voorwaarde  
voor borging van kwaliteit.  

3e. Onderzocht moet worden hoe specialisatie op lichte en medium 
 onderwijsarrangementen wordt bereikt. 
3f. Er vindt regelmatig kennisuitwisseling plaats tussen onderwijsmedewerkers die  
 werkzaam zijn in het speciaal onderwijs en de andere onderwijsmedewerkers van  
 cluster 2. 
3g. Er dient sprake te zijn van een structurele uitwisseling, afstemming en samenwerking  

tussen zorg en onderwijs voor de betreffende leerlingen. 
 
 
4. Deskundigheid/competenties op niveau Onderwijsmedewerker: 
 
4a. Onderwijsmedewerkers hebben voldoende expertise over en aandacht voor de  
 taalontwikkeling van de leerlingen en brengen deze over aan de reguliere school. 
4b. Onderwijsmedewerkers hebben voldoende expertise over en aandacht voor de  
 Gebarentaal en Dovencultuur en brengen deze over aan de reguliere school. 
4c. Onderwijsmedewerkers hebben voldoende expertise over en aandacht voor de 

sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen en brengen deze over aan de  
 reguliere school. 

4d. Onderwijsmedewerkers hebben specifieke aandacht voor de seksuele vorming van  
 de leerlingen en brengen die kennis over aan de reguliere school. 
4e. Onderwijsmedewerkers zijn goed op de hoogte van de ondersteunings- 
 mogelijkheden en hulpmiddelen voor de doelgroep (tolken Gebarentaal, schrijftolken,  
 teletolken, fm-apparatuur, CI, enzovoort). 
4f. Onderwijsmedewerkers hebben kennis van het Siméa-protocol over toetsen en 

examens en de reikwijdte ervan en delen die met de reguliere school. 
4g. Onderwijsmedewerkers hebben kennis van vervolg-/beroepsopleidingen in 
 relatie tot de mogelijkheden van de leerling en ze kunnen een juiste sterkte-
 zwakte analyse van de leerling maken. 
4h. Onderwijsmedewerkers hebben kennis van de sociale kaart, zowel regionaal als 

landelijk. Gedacht kan worden aan GGz voor doven en slechthorenden, 
 opvoedingsondersteuning, en zeker ook aan informatie over de belangen- en  

ouderorganisaties. 
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