
         
 

Notitie van FOSS en FODOK 
over ouders en de positie van cluster 2 binnen Passend Onderwijs 

 
FOSS en FODOK merken bij ouders nog veel onbekendheid met de praktische 
gevolgen van de invoering van Passend Onderwijs voor cluster 2.  
Ook is er bij ouders bezorgdheid over de gevolgen voor hun kind. 
In deze notitie geven FOSS en FODOK hun visie op de positie van cluster 2.  
Wij onderkennen dat er nog veel moet gebeuren om Passend Onderwijs volwaardig te 
realiseren, juist ook met betrekking tot de positie van ouders. 
Tegelijk zien wij de budgetfinanciering als een essentiële voorwaarde om de expertise 
voor onze doelgroepen te borgen én verder te kunnen ontwikkelen binnen cluster 2. 
Voldoende financiering vanuit het ministerie is hiervoor vanzelfsprekend noodzakelijk. 
 
In deze notitie gaan we in op enkele belangrijke punten waar ouders van een doof of 
slechthorend kind of een kind met taalontwikkelingsstoornis mee te maken krijgen. 
 
Commissie van Onderzoek 
Vanaf augustus 2014 wordt aan elk van de 4 onderwijsinstellingen van cluster 2 een 
Commissie van Onderzoek (CvO) verbonden. De CvO bepaalt, in samenspraak met de 
ouders, of een kind toelaatbaar is tot cluster 2 en zo ja hoe het onderwijs-arrangement 
er dan uit komt te zien.  
Onder ouders is bezorgdheid over het feit dat de CvO onderdeel uitmaakt van de 
onderwijsinstelling. 
FOSS en FODOK onderkennen het dilemma van deskundigheid versus 
onafhankelijkheid. De geringe omvang en de specifieke onderwijsvraag van de 
doelgroep binnen cluster 2 maken een deskundige commissie echter noodzakelijk.  
De combinatie van én deskundig én onafhankelijk valt in de praktijk voor cluster 2 niet 
te realiseren. 
Met de invoering van de onafhankelijke Commissies voor de Indicatiestelling (CvI) in 
2003 hebben we bovendien belangrijke knelpunten ervaren. Kinderen zelf werden door 
de CvI niet gezien, ouders voelden zich niet gehoord door de CvI en er ontstond 
bovendien een omvangrijke bureaucratie. 
FOSS en FODOK staan daarom achter de positionering van de CvO’s bij de 
onderwijsinstellingen van cluster 2, waarbij we hun functioneren vanzelfsprekend 
kritisch zullen volgen. 
 
Inspraak ouders 
FOSS en FODOK hechten zeer aan de zeggenschap van ouders. Juist in de nieuwe 
situatie kan er meer maatwerk geboden worden en wordt ouders de mogelijkheid 
geboden om hierover met de onderwijsinstelling tot overeenstemming te komen. 
In de situatie van de leerling gebonden financiering (LGF) kon geen maatwerk geboden 
worden, het was dan alles (de (her-)indicatiestelling) of niets. 
De nieuwe situatie brengt zeker nieuwe complexiteit met zich mee. De toekenning van 
de mate en wijze van ondersteunen vanuit cluster 2 hangt ook weer af van de mate 
waarin de zorgstructuur binnen een samenwerkingsverband is opgebouwd. 
Voor ons is vooral van belang dat ouders vanaf het begin worden betrokken bij de 
invulling van het onderwijsarrangement voor hun kind. 
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FOSS en FODOK hechten er zeer aan dat ouders zeggenschap hebben bij de mate en 
wijze van ondersteuning van hun kind. Dit geldt eveneens voor de mate en wijze van 
ondersteuning van de leerkracht(en) en andere onderwijsmedewerkers als hun kind een 
reguliere school bezoekt. Ook bij een licht onderwijsarrangement dienen leerlingen in 
principe in aanmerking te komen voor individuele begeleiding. 
FOSS en FODOK hebben op basis van ervaringen van ouders een checklist opgesteld, 
met als doel de onderwijsondersteuning van cluster 2-leerlingen te verbeteren en de 
betrokkenheid van ouders te vergroten (zie bijlage). 
 
De huidige indicatiecriteria van de LGF, voor zover relevant voor het vaststellen van de 
stoornis, worden ook in de nieuwe situatie gehanteerd. In overleg met de ouders wordt 
de ondersteuningsbehoefte van de leerling in beeld gebracht. Wij vinden het winst dat 
de indicatiecriteria nu niet langer op een rigide wijze worden toegepast. 
 
Voor ouders staat de weg naar het indienen van bezwaar en naar de geschillen-
commissie natuurlijk open. In voorkomende situaties willen FOSS en FODOK deze 
ouders waar mogelijk ondersteunen. 
 
Medezeggenschap 
FOSS en FODOK pleiten er voor dat er ook formele medezeggenschap voor ouders 
geregeld gaat worden binnen de onderwijsinstellingen van cluster 2 als leerlingen op 
een reguliere school zitten met ondersteuning vanuit cluster 2. 
Ouders kunnen op deze wijze invloed uitoefenen op de kwaliteit en kwantiteit van de 
ondersteuning vanuit cluster 2. 
 
Wij willen de participatie van onze ouders in een Ondersteuningsplanraad (OPR) van 
een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs aanmoedigen, om zodoende meer 
aandacht voor Doof, SH en TOS binnen de OPR’en te bereiken. 
 
Vanzelfsprekend willen we ook de participatie van ouders bevorderen binnen de 
medezeggenschapstructuur van de onderwijsinstellingen van cluster 2 
 

Financiering 
Als onderdeel van de budgetfinanciering voor cluster 2 is door het ministerie van OCW 
de teldatum voor het bepalen van het budget bepaald. Bij het budget wordt uitgegaan 
van het aantal leerlingen op de scholen en in de begeleiding op 1 oktober 2011.  
De groei van het aantal cluster 2 leerlingen binnen het (V)SO is in de afgelopen jaren 
redelijk stabiel gebleven, maar het aantal AB-leerlingen is wel gegroeid. 
Cluster 2 kan daarom niet het volledige huidige budget beschikbaar stellen, maar heeft 
wel een overgangsregeling gecreëerd en toegezegd dat alle leerlingen die nu met een 
LGF-indicatie in het reguliere onderwijs ondersteuning krijgen daar ook de komende 
twee jaar nog op kunnen rekenen. De ondersteuning wordt wel afgestemd op de 
ondersteuningsbehoefte van de leerling. Wij raden ouders aan om een tussentijdse 
evaluatie af te spreken met cluster 2 als blijkt dat de ondersteuning tekort schiet. 
Die teldatum van 1-10-2011 gaat overigens ook voor de Samenwerkingsverbanden 
Passend Onderwijs gelden, zo meldt het ministerie van OCW. 
 
Verdeling middelen tussen onderwijsinstellingen cluster 2 en reguliere school 
Voor ons is essentieel dat er voor de leerlingen in het regulier onderwijs maatwerk 
vanuit cluster 2 geboden wordt, uitgaande van de onderwijsbehoefte van elk individueel 
kind. 
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FOSS en FODOK vinden het belangrijk dat de beschikbare middelen voor die 
ondersteuning ondergebracht zijn bij cluster 2. 
Wij onderschrijven van harte het uitgangspunt dat de ondersteuning vanuit cluster 2 
gebaseerd moet zijn op de onderwijsbehoefte van de leerling en de ondersteunings-
behoefte van de school. Met die gegevens kan cluster 2 met de school in gesprek gaan 
over welke middelen de school nodig heeft. Dat zal per school en per leerling 
verschillen, ook dat hoort bij het beoogde maatwerk. 
Ook wij hebben onze zorgen over touwtrekkerij waar ouders en kind de dupe van 
kunnen worden. In onze visie is het aan cluster 2 om hierin sluitende afspraken te 
maken, waarbij het belang van de leerling uitgangspunt is. 
 
Tolkvoorzieningen 
Oorspronkelijk was het de bedoeling om met ingang van het schooljaar 2014-2015 de 
tolkvoorziening voor basis- en voortgezet onderwijs en mbo naar cluster 2 over te 
hevelen. Om uiteenlopende redenen gaat dat nog niet gebeuren. Dat betekent dat de 
regeling en de financiering van de tolkvoorziening in het onderwijs voorlopig niet 
veranderen. Er vindt nog overleg plaats tussen het ministerie, de besturen van de 
cluster 2-scholen en de belangenorganisaties over de wijze waarop de tolkvoorziening 
in het basis- en het voortgezet onderwijs en in het mbo op termijn het beste geregeld 
kan worden. De beroepsverenigingen van tolken gebarentaal en schrijftolken worden 
ook betrokken bij dit overleg. Wanneer de regeling verandert, worden de ouders, de 
leerlingen en de tolken hierover tijdig geïnformeerd.  
 
Internaat voor vso-leerlingen in Haren 
Ieder jaar zijn er dove en veelal gebarentaalvaardige leerlingen, die kiezen voor de 
Kentalis Guyotschool voor vso (praktijkonderwijs, vmbo en havo). Zij voelen zich het 
beste thuis in een omgeving waar men bekend is met NGT en Dovencultuur en waar 
veel expertise met de dove doelgroep is. Voor deze leerlingen is het niet mogelijk om 
dagelijks van huis naar school te reizen. Daarom is er in Haren een internaat, waar 
leerlingen mét en zonder zorgindicatie terecht kunnen. FOSS en FODOK zijn van 
mening dat de instellingen cluster 2 zich gezamenlijk verantwoordelijk moeten voelen 
en zich in moeten zetten voor het voortbestaan van vso en internaat, opdat dove 
leerlingen, met of zonder CI, de keus voor Haren kunnen blijven maken. 
 
Tot slot 
Ook FOSS en FODOK beseffen dat er nog veel moet gebeuren om Passend Onderwijs 
echt passend te maken voor onze kinderen, met inachtneming van de positie van 
ouders. 
De wijze waarop Passend Onderwijs voor cluster 2 nu geregeld is, is naar onze mening 
op dit moment de meest haalbare optie, mits de financiering toereikend blijft. Uiteraard 
zullen wij de ontwikkelingen nauwgezet volgen en wij roepen u op uw ervaringen met 
ons te delen. Alleen samen kunnen we Passend Onderwijs echt passend maken! 
 
FOSS en FODOK, 
Houten, april 2014. 
 
www.foss-info.nl 
www.fodok.nl 
 
Contactpersonen: 
Arend Verschoor (FOSS; foss@hetnet.nl) 
Mariën Hannink (FODOK; m.hannink@fodok.nl) 
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