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Aanmeldformulier advies & ondersteuning Cluster 2

Gegevens kind

Voornaam

Roepnaam

Achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Geboorteland

Nationaliteit

Thuistaal

Telefoonnummer

Straat en huisnummer 

Postcode en woonplaats

Schoolverloop en huidige 
groep

Ouder/verzorger 1
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Achternaam

Voornamen

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Land

Geboorteland

Telefoonnummer

Mobiele nummer

e-mailadres

Relatie tot het kind vader / moeder / voogd

Heeft de ouder alleen het ouderlijk gezag over het kind? Ja / Nee

Ouder/verzorger 2

Achternaam

Voornamen

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Land

Geboorteland

Telefoonnummer

Mobiele nummer

e-mailadres

Relatie tot het kind vader / moeder / voogd

Heeft de ouder alleen het ouderlijk gezag over het kind? Ja / Nee

Gegevens verwijzende school
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Naam school/instantie

Contactpersonen Naam IB-er:                                                  
Mailadres:

Naam leerkracht:                                           
Mailadres:

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

Land

Telefoonnummer

Type verwijzer Peuterspeelzalen / PO / SBO / Anders, nl………….. 

Gegevens aanvraag

Waar ligt voor school de 
grootste zorg

Welke vorm van hulp 
acht de school wenselijk 

Advies
Ondersteuning voor school en lln in de vorm van een arrangement 
Verwijzing SO cluster 2 
Anders, nl.

Probleemomschrijving Slechthorend
Spraak-, mondmotoriek, slikproblemen
Articulatie
Taalbegrip
Woordenschat
Zinsbouw
Non-verbale communicatie
Verbale communicatie
Contactname
Woordvindingsproblemen
Luisterhouding
Uitvoeren van meervoudig (verbale) opdrachten
Werkhouding
Concentratie
Werktempo

Zijn er zorgen op het 
gebied van de sociaal-
emotionele ontwikkeling 
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en/of gedrag en waar 
blijkt dit uit?

Is er twijfel over de 
cognitieve vaardigheden 
van de leerling en waar 
blijkt dit uit?

Is er eerder sprake 
geweest van een 
aanvraag cluster 2?

Welke hulp is tot nog 
toe geboden? (denk aan 
handelingsplan, 
verlengde instructie, 
logopedie)

De leerling is al 
besproken in: 

IZC
Samenwerkingsverband
overleg met Ambulante Dienst
Anders:

Type problematiek TOS
SH
ASS

Is er sprake van 
bijkomende 
problematiek?
(gezondheid, motoriek 
etc.)

Verplicht bij te voegen dossierstukken
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De recente logopedische testverslagen (en indien aanwezig 1 of 2 eerdere)

verslaglegging van geboden hulp (bv. groeidocument /OPP / HP)
bevat in ieder geval:

● informatie m.b.t. bespreking eigen zorgstructuur of ondersteuningsteam
● welke interventies, gericht op de spraaktaalproblematiek zijn er tot nu toe uitgevoerd en wat 

is het effect hiervan (deelhandelingsplannen)?

LOVS en/of registratie observatiesysteem, bijv Kijk

Audiologisch Rapport  (alleen indien SH)   

Indien aanwezig bij te voegen dossierstukken

Psychodiagnostisch rapport 

Anamneselijst Meertaligheid

Onderzoeksverslag TOS AC/Kentalis

Gegevens externe hulpverlening

Naam Telefoonnummer/mailadres

Logopedie, sinds d.d.

Audiologisch centrum

Overig (fysio/ergo/e.d.)

Toestemmingsverklaring op te vragen gegevens

Om een aanvraag goed te kunnen beoordelen, kan het nodig zijn dat het aanmeldpunt bij verschillende 
instanties of personen (medische) gegevens opvraagt. Hiervoor is de toestemming nodig van de ouders 
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of verzorgers. Hetzelfde geldt voor het op de hoogte houden van de betrokken instanties over de 
aanvraagprocedure. Met het ondertekenen van dit formulier wordt hiervoor toestemming gegeven. Alle 
gegevens die voor de aanvraag van speciale onderwijszorg worden verzameld, vallen onder de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens. Voor het opvragen van gegevens van een kind van 12 jaar of ouder, 
moet dat kind zelf schriftelijk toestemming geven. Toestemming van het kind is niet nodig als er sprake 
is van onder curatele stelling, een mentorschap of als het kind niet in staat is om voor zijn of haar eigen 
belangen op te komen. In de overige gevallen is alleen toestemming nodig van de wettelijke 
vertegenwoordigers van het kind. Beide ouders of verzorgers moeten dit formulier ondertekenen. Als 
maar één ouder ondertekent, gaat de instelling ervan uit dat de andere ouder of verzorger ook akkoord 
is met de aanvraag.

Ondergetekende verleent hierbij toestemming aan het aanmeldpunt Viertaal, Den Haag om ten behoeve 
van de aanvraag van advies en ondersteuning vanuit cluster 2, gegevens op te mogen vragen van;

Naam leerling

Geboortedatum leerling

Gegevens die opgevraagd kunnen worden:

Audiologische (ook CI) gegevens, op te vragen bij:

Psychologische gegevens, op te vragen bij:

Onderwijskundige gegevens, op te vragen bij:

Voorschoolse gegevens, op te vragen bij:

Logopedische gegevens, op te vragen bij:

Andere gegevens, namelijk:

Ondertekening
 

Ouder/verzorger 1 Ouder/verzorger 2 Verwijzer Leerling
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Naam

Datum

Handtekening


