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Aanmeldpunt 
Als een leerling in het regulier onderwijs problemen heeft met het gehoor of moeite heeft 
met praten en het begrijpen van taal, wordt veelal het zorgteam van de reguliere school 
ingeschakeld. Als de school de problemen niet alleen kan oplossen, kan ze een beroep 
doen op ondersteuning van cluster 2. Deze kan aangevraagd worden bij een van de twee 
aanmeldpunten cluster 2 van Vitus Zuid. (Vitus Zuid heeft aanmeldpunten in Hoensbroek 
en in Eindhoven.)  
 
Consultatie en advies 
Indien nodig wordt er een traject consultatie en advies opgestart. Er komt dan een 
medewerker van Vitus Zuid op de school kijken wat de vragen zijn. Soms is advies geven 
voldoende, maar soms is er vervolgonderzoek nodig. 
  
Vervolgonderzoek naar toelaatbaarheid 
Als er vervolgonderzoek nodig is wordt de leerling aangemeld bij Vitus Zuid. Deze 
aanmelding moet schriftelijk worden gedaan.  
Het vervolgonderzoek start altijd met een diagnostisch onderzoek door een 
multidisciplinair team in een Audiologisch Centrum.  
De commissie van onderzoek (CvO) van Vitus Zuid bepaalt vervolgens of een leerling 
voldoet aan de richtlijnen die gelden voor de toelaatbaarheid tot cluster 2. Hierbij 
gebruikt de CvO de landelijke richtlijnen Toelaatbaarheid om de ernstmaat van de 
stoornis aan te tonen. 
Vervolgens bepaalt de CvO op basis van de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte het 
meest passende arrangement (onderwijs- of ondersteuningsarrangement).  
Een diagnose TOS betekent niet automatisch een behoefte aan en recht op een 
arrangement in cluster 2.  
 
Besluit Commissie van Onderzoek  
Na de onderzoeken wordt door de Commissie van onderzoek (CvO) van Vitus Zuid 
uiterlijk binnen 6 weken na aanmelding een besluit genomen of de leerling recht heeft op 
een arrangement in Cluster 2 of dat een andere vorm onderwijs/zorg meer passend is. 
Deze termijn van 6 weken kan met ten hoogste 4 weken worden verlengd. Het besluit 
wordt schriftelijk aan de ouders medegedeeld. 
 



Arrangement Cluster 2 onderwijs  
Als besloten is dat de leerling recht heeft op een arrangement in cluster 2, dan zijn er 
twee verschillende soorten arrangementen binnen het cluster 2 onderwijs:  
- Als de leerling op de reguliere school kan blijven, en ondersteuning op de reguliere 

school van cluster 2 voldoende is, noemen we het een ondersteuningsarrangement.  
- Als de leerling onderwijs op een leslocatie cluster 2 nodig heeft, en dus overgeplaatst 

wordt naar een cluster 2 school, noemen we het een onderwijsarrangement. 
 
Streefnorm t.b.v. onderwijsarrangementen 
Voor schooljaar 2022-2023 is per groep van de specialistische onderwijslocaties van Vitus 
Zuid een streefnorm vastgesteld.  Deze omvang1 is:   
In de onderbouw van het SO: 13 leerlingen 
In de bovenbouw van het SO: 15 leerlingen 
In het VSO: 92 leerlingen  
Door deze streefnormen komt het voor dat leerlingen op een wachtlijst komen in 
afwachting tot er ruimte is voor plaatsing. De datum van het besluit tot toelating door de 
CvO is dan de datum van plaatsing op de wachtlijst.  
  
Voorrangsregels  
Naast de datum van plaatsing op de wachtlijst hanteert Vitus Zuid voorrangsregels voor 
leerlingen die ons onderwijs het meest nodig hebben. Deze worden door de CvO 
uitgevoerd en getoetst. Deze voorrangsregels zijn:  
1. Dove/ zwaar slechthorende leerlingen hebben voorrang.  
2. Leerlingen die uit diagnosebehandelgroepen en aanverwanten komen hebben 

voorrang.  
3. Voor sommige leerlingen met een forse problematiek en/of omstandigheden 

(hetgeen wordt bepaald door de CvO) wordt een voorrangsbehandeling toegepast. 
 
 

 
1 De streefomvang per groep kan naar beneden bijgesteld worden als de totale zorgbehoefte van een 
groep te hoog wordt.  
2 De groepsgrootte in het VSO wordt de komende schooljaren stapsgewijs verhoogd naar 15.   
 


