Hulpverlening en onderzoeken door externen en
het gebruik van hulpmiddelen op school
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N.B. Omwille van de leesbaarheid is steeds
- ‘ de school’ gebruikt in de tekst. Waar ‘de school’ staat, wordt bedoeld: leerkracht, ib’ er en
eventueel directie en/of zorgteam.
- ‘de ouders’ gebruikt in de tekst. Waar ‘de ouders’ staat, wordt bedoeld: ouder(s) en/of
verzorger(s).
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1. Externe hulpverlening tijdens schooltijd
Het kan voorkomen dat voor een leerling, bij wie sprake is van belemmeringen in het
ontwikkelingsproces, extra en individueel gerichte begeleiding nodig is. Dit zal de school zo
mogelijk geven. In het schoolondersteuningsprofiel van de school zijn onze mogelijkheden
vastgelegd.
Het kan echter zo zijn dat de hulpvraag van een leerling de zorgcapaciteit van de school
overstijgt. In dat geval mag van de school verwacht worden dat de ouders hierover tijdig
geïnformeerd worden. Hierbij wordt tevens aangegeven in welke mate begeleiding wel
mogelijk is binnen de school en wat niet gerealiseerd kan worden. De school kan daarbij ook
verwijzen naar diverse vormen van hulpverlening die in principe voor iedereen bereikbaar
zijn, zoals logopedie, fysiotherapie, psychotherapie, sociale vaardigheidstraining, e.d.
Het kan echter ook voorkomen dat ouders op eigen initiatief hulp zoeken buiten de school
en deze hulp ook zelf willen bekostigen. Zolang dit buiten schooltijd gebeurt, is dit geheel
een verantwoordelijkheid van de ouders. Ligt er echter een verzoek om de hulp tijdens
schooltijd uit te voeren, dan dient er overleg plaats te vinden met de school.
Stappenplan bij aanvraag externe hulpverlening onder schooltijd bij initiatief vanuit ouders:
1. Leerkracht krijgt een verzoek van ouders.
2. Leerkracht overlegt met IB-er en zo nodig met directie.
3. Leerkracht brengt ouders mondeling op de hoogte van het besluit.
Bij het overleg tussen leerkracht, IB-er en zo nodig met directie wordt er uitgegaan van de
volgende punten:
-

-

-

-

Onder schooltijd wordt onderwijs verzorgd door de school.
Mocht de school onvoldoende expertise in huis hebben om (onderdelen van) het
programma waar te kunnen maken, dan kan deze expertise door de school
worden ingeroepen.
Het streven is dat de school zelf een aangepast onderwijsaanbod ontwikkelt voor
leerlingen die belemmeringen ondervinden in het ontwikkelingsproces. De
reguliere hulpverlening binnen de school, via collegiale consultatie en ambulante
begeleiding, is doorgaans erop gericht dat de school steeds meer in staat is zelf
de begeleiding te bieden en heeft daardoor het voordeel dat de zorgcapaciteit
van de school wordt ontwikkeld en vergroot.
De zorg en de begeleiding die op initiatief van ouders wordt aangevraagd en
bekostigd, dient in principe buiten schooltijd te worden verzorgd. Het is immers
geen onderdeel van het onderwijsprogramma voor deze leerling. (Bij medische
indicatie en dyslexiebehandeling wordt hiervoor een uitzondering gemaakt).
Mocht de school het nut inzien van externe hulpverlening onder schooltijd, dan
dienen er concrete afspraken te worden gemaakt met ouders, de externe
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hulpverlener(s) en de school. Deze afspraken worden vastgelegd in een notitie
Gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een notitie die ouders
middels het ouderportal van Parnassus kunnen inzien.
o De begeleiding/behandeling mag de goede gang van zaken van het
onderwijs aan het kind en zijn medeleerlingen niet in de weg staan. Er
wordt met name gekeken naar het lesrooster en de instructietijd van de
basisvakken. Ondanks het missen van lestijd moet er immers een zo
optimaal mogelijk lesprogramma overblijven.
o Als de begeleiding/behandeling binnen de klas plaatsvindt, wordt de
informatie schriftelijk door ouders en/of hulpverlener aan de school
teruggekoppeld, immers zonder terugkoppeling kan de school niet
aansluiten bij de hulpverlening. Bovendien staat er informatie over de
leerkracht in de rapportage genoemd, waardoor de leerkracht het recht
moet hebben deze informatie te ontvangen.
o Mocht een externe hulpverlener de school verzoeken om (delen van een)
handelingsplan uit te voeren, dan wordt dit verzoek besproken in een
overleg met ouders, externe hulpverlener, leerkracht en IB’er. Als de
school besluit mee te werken worden de afspraken opgenomen in het
groepsplan. De tijdsinvestering moet passen binnen de op de school
geldende zorgstructuur (zie voor verdere uitwerking van de geldende
zorgstructuur het schoolondersteuningsprofiel van de Julianaschool).
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2. Onderzoeken door externen
Het komt voor dat ouders en/of de school vragen over de ontwikkeling van hun kind hebben.
Door het uitvoeren van een psychologisch en/of didactisch onderzoek krijgen de school,
ouders en leerling inzicht in de probleemgebieden, maar zeker ook de kansen, van het kind.
Als de school adviseert om een onderzoek te laten afnemen bij het kind wordt het
onderstaande in acht genomen.
-

-

-

Bekostiging: de school zal het onderzoek bekostigen.
Medewerking aan onderzoek: de school zal alleen een onderzoek laten afnemen
als ouders akkoord gaan en hun medewerking verlenen (informatieverstrekking
vanuit huis).
Informatieverstrekking: de school zal informatie aan een externe hulpverlener
overleggen, ouders krijgen inzicht in deze informatie.
Observatie in de klas: als een externe hulpverlener een observatie wil doen in de
klas, dan overlegt de externe hulpverlener eerst met de desbetreffende
leerkracht over een geschikt tijdstip en geschikte les(sen).
Rapportage: ouder(s) en de school ontvangen een rapportage van de extern
hulpverlener.
Overleg: er vindt overleg plaats met zowel ouders als de school
Advisering uitvoeren: als een externe hulpverlener de school adviezen geeft,
zullen deze aanbevelingen worden meegenomen in het groepsplan. De
tijdsinvestering moet passen binnen de op de school geldende zorgstructuur.

Als ouders op eigen initiatief onderzoek willen laten doen door een externe hulpverlener,
wordt het onderstaande in acht genomen.
-

-

Bekostiging: ouders zullen zelf zorg dragen voor de bekostiging van het
onderzoek.
Medewerking aan onderzoek: als ouders een externe hulpverlener vragen
onderzoek te doen dat plaatsvindt onder schooltijd dan overleggen leerkracht,
IB’er en eventueel directie over het belang van dit onderzoek en geven al dan niet
toestemming. Als de school geen toestemming verleent, dan zorgen ouders
ervoor dat het onderzoek uiten lestijden plaatsvindt.
Informatieverstrekking: als ouders akkoord gaan, geeft de school informatie aan
een externe hulpverlener.
Observatie in de klas: als een externe hulpverlener op verzoek van ouders een
observatie wil doen in de klas en de school ziet daar het nut van in, dan overlegt
de externe hulpverlener eerst met de desbetreffende leerkracht over een
geschikt tijdstip en geschikte les(sen).
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-

-

Rapportage: de externe hulpverlener/de ouder(s) koppelen alle informatie die
voor de school relevant is schriftelijk terug naar de school; immers, zonder die
terugkoppeling kan de school niet aansluiten bij de hulpverlening.
Overleg: als een externe hulpverlener op verzoek van de ouders in overleg wil
komen met de school, dan geeft de school daaraan medewerking.
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3. Gebruik van hulpmiddelen op school:
Het kan voorkomen dat de school adviseert om een leerling gebruik te laten maken van
(een) hulpmiddel(en) zoals een stabilo, zitkussen, tangle, hoofdtelefoon e.d. Als de school dit
advies geeft dan wordt het onderstaande in acht genomen:
-

Het geadviseerde hulpmiddel zal door de school worden aangeschaft.
De leerkracht en/of klasgenoten mogen geen hinder ondervinden van het gebruik
van een hulpmiddel.
Gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een notitie die ouders
middels het ouderportal van Parnassus kunnen inzien.

Als ouders aangeven dat zij graag willen dat hun kind gebruik maakt van (een)
hulpmiddel(en), dan wordt het onderstaande in acht genomen:
-

-

Als de ouder(s) en/of een externe hulpverlener het advies geeft een leerling
gebruik te laten maken van een hulpmiddel dan werkt de school daaraan mee als
er overleg heeft plaatsgevonden tussen de ouder(s), (de externe hulpverlener),
de leerkracht en de intern begeleider en alle partijen achter dit advies staan.
Ouders dienen (een) hulpmiddel(en) zelf aan te schaffen.
De leerkracht en/of klasgenoten mogen geen hinder ondervinden van het
gebruik van een hulpmiddel.
De school is niet verantwoordelijk voor oneigenlijk gebruik.
Gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een notitie die ouders
middels het ouderportal van Parnassus kunnen inzien.

Als school bekijken we elke meetperiode of het gebruik van (een) hulpmiddel(en) nog nodig
en gewenst is. Het streven is om het gebruik van hulpmiddelen af te bouwen.
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