
Ik ben Kitty de Kraa, ambulant begeleider bij VierTaal Den Haag. 

VierTaal is een instelling met scholen en ambulante diensten voor 

leerlingen met een auditieve- en/of communicatieve beperking. Dit 
wil zeggen dat de kinderen een taalontwikkelingsstoornis hebben, 

slechthorend of doof zijn of een stoornis hebben in het autisme-
spectrum. Op het Kompas begeleid ik op dit moment een aantal 

leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis. Door de 
spraaktaalproblemen hebben deze kinderen meer moeite om het 

onderwijs te volgen en om op een goede manier contact te maken 
met anderen. Als ambulant begeleider adviseer ik de leerkrachten 

over aanpassingen in de klas en geef ik de kinderen individuele 
hulp. Meestal buiten de klas, maar de begeleiding kan afhankelijk 

van de onderwijsbehoeften, ook in de klas plaatsvinden. De hulp richt zich vooral op het 

vergroten van de communicatieve redzaamheid. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het 
aanbieden van extra woordenschatoefeningen, taalspellen, of het oefenen van praat-

activiteiten. Het voorbereiden van een spreekbeurt is soms ook een doel binnen de 
begeleiding. Tenslotte werk ik met de kinderen aan specifieke (talige) leervakken zoals 

technisch en begrijpend lezen of spelling.  
Ondersteuning vanuit VierTaal krijgen kinderen alleen als ze een officiële diagnose 

hebben. Het vaststellen van een taalontwikkelingsstoornis of slechthorendheid gebeurt 
meestal bij een audiologisch centrum. Een diagnose alleen is echter niet genoeg. De 

leerlingen moeten aantoonbare problemen ervaren in de onderwijssituatie op school en 

daardoor vastlopen. Pas als de communicatieve redzaamheid onvoldoende is om goed 
mee te kunnen doen aan alle leer- en onderwijsactiviteiten, kan een arrangement 

aangevraagd worden. Als ambulant begeleider adviseer ik over het meest passende 
arrangement. Op het Kompas gaat het om begeleiding binnen de reguliere 

onderwijsseting (lichte en medium ondersteuning). Als deze hulp niet toereikend is, 
kunnen ouders in overleg met school ook kiezen voor een intensief arrangement, waarbij 

leerlingen worden overgeplaatst naar het speciaal onderwijs (Cor Emousschool in Den 
Haag). Als ambulant begeleider help ik ouders en school om een goede afweging 

hieromtrent te kunnen maken. Arrangementen voor het reguliere onderwijs worden 

meestal afgegeven voor 1 jaar. Daarna moet opnieuw bekeken worden of de hulp vanuit 
VierTaal nog noodzakelijk is.  

Ouders en school hoeven niet te betalen voor de hulp vanuit VierTaal. De school is wel 
verplicht om in overleg met de ouders een ontwikkelingsperspectief op te stellen. Daarin 

schrijft de school op, hoe binnen de basiszorg gewerkt wordt aan de communicatieve 
redzaamheid van de leerling en aan het verkleinen van eventuele leerachterstanden. De 

hulp van VierTaal is daarop een aanvulling. Als ambulant begeleider schrijf ik in een 
begeleidingsplan op aan welke doelen er binnen de ondersteuning van VierTaal gewerkt 

wordt. Ook dit gaat altijd in overleg met de leerkracht en de ouders. Een paar keer per 

jaar wordt de hulp geëvalueerd.  
 

 

 


