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� Landelijke criteria, opgesteld vanuit Siméa

� Leerlingen die doof, doofblind, slechthorend 
en/of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) 
hebben

� Inhoud betreft welke specifieke informatie 
nodig is om specialistische ondersteuning te 
krijgen



� De ernstmaat van de auditieve beperking 
en/of de TOS

� De onderwijsbehoefte van de leerling

� De ondersteuningsvraag van de school



1. Dove leerlingen en leerlingen met een CI die 
dooffunctionerend zijn

2. Dove leerlingen meervoudig beperkt

3. Doofblinde leerlingen

4. Slechthorende leerlingen en leerlingen met 
een CI die slechthorend functionerend zijn

5. Slechthorende leerlingen meervoudig 
beperkt

6. Leerlingen met een TOS

7. Leerlingen met een Zeer ernstige TOS



� Gehoorstoornis van ≥80 dB

óf
� Een gehoorstoornis tussen 70dB en 80 dB, 

waarbij leerling dooffunctionerend is

óf
� Ondanks CI (2 jaar eerder aangebracht) 

dooffunctionerend



� Gehoorstoornis tussen de 35 dB en 80 dB

óf

� Leerling is met CI slechthorend functionerend 
en aangewezen op gesproken NL, evt. met 
gebaren



� Een gediagnostiseerde TOS, niet toe te 
schrijven aan gehoorproblemen, een algehele 
ontwikkelingsachterstand of meertaligheid

óf

� Bij zeer jonge kinderen sterk vermoeden van 
TOS (door AC)



� Sprake van uitval op de gebieden:
A. Spraak (productie en perceptie)

B. Grammatica

C. Semantiek

D. Pragmatiek

Binnen ≥ 1 deelgebied(en) een forse afwijking 
naar beneden



Inzet C&A:

Handelingsverlegenheid school, echter leerling 
voldoet niet aan criteria 

� Een kortdurend en laagdrempelig traject



� Uitleg over welke informatie relevant is 

� Eigen verslaglegging en documenten van 
scholen/andere professionals

� Onderwijskundig/ logopedisch/informatie 
auditieve beperking



Stoornis leerling leidt aantoonbaar tot 
beperking in deelname regulier onderwijs, 
waarbij er een specifieke ondersteuningsvraag 
is vanuit school voor de instelling voor auditief 
en/of communicatief beperkten 



Aanvraag gaat altijd in samenspraak met 
ouders (en leerling), de huidige school en 
medewerker van de instelling



� Eigen expertise t.a.v. het beantwoorden van 
de onderzoeksvraag

� Multidisciplinair onderzoek t.a.v. 
diagnosestelling

� Adviseren n.a.v. onderzoeksresultaten

� Voert géén arrangementsaanvragen uit



De richtlijn Toelaatbaarheid is te vinden op

www. simea.nl 


