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Protocol  externe hulp onder schooltijd. 
 

Steeds meer kinderen in het basisonderwijs hebben speciale en specifieke aandacht 
nodig, zowel bij hun leren als bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Aan de ene 
kant doordat er door de invoering van Passend Onderwijs meer kinderen met 

specifieke problemen opgevangen worden in het gewone basisonderwijs, aan de 
andere kant doordat er door de veranderende samenleving meer gedrags- en of 

leerproblemen voorkomen.  
 
Scholen hebben een beperkt budget om de zorg voor leerlingen vorm te geven: 

beperkte middelen voor interne begeleiding, onderzoeken en verdere interne zorg. Dit 
stelt scholen voor een moeilijke taak. 

 
Ouders wenden zich steeds vaker tot externe hulpverlening. Zowel voor nader 
onderzoek als voor begeleiding. Te denken valt aan b.v. remedial teaching, 

speltherapie, sociale vaardigheidstraining, (senso)motorische training en logopedie. 
 

Voor zover die hulp buiten schooltijd plaatsvindt, is het de verantwoordelijkheid van 
de ouders. Maar externe begeleiders hebben vaak wachtlijsten weg te werken 
waardoor de noodzaak ontstaat kinderen onder schooltijd te helpen. Dan heeft de 

school daar ook een stem in (zie “Wetgeving” verderop in het artikel).  
 

Deskundige externe hulp kan effectief zijn. Tegelijkertijd ontstaat er ongelijkheid. 
Externe hulp kost wat en dat is niet voor alle ouders weggelegd. Dit stelt ons voor een 
dilemma.  

 
Externe hulp ingeschakeld door ouders 

Het uitgangspunt van de school is dat de extra zorg van de school zoveel mogelijk 
binnen de groep plaatsvindt. Het gaat in dit beleidsstuk dan ook niet over hulp van 
buiten die de school inroept zoals b.v. een Ambulant begeleider of een 

gedragsdeskundige.  
 

Het gaat in dit beleidsstuk over externe hulp onder schooltijd die ouders buiten de 
school om in willen schakelen.  
 

De school staat op het standpunt dat dit in principe buiten schooltijd moet gebeuren.  
In uitzonderingsgevallen kan de schoolleiding haar medewerking verlenen om externe 

hulp onder schooltijd toe te staan.  
Daarvoor hebben we een aanvraagformulier/overeenkomst ontwikkeld.  

Op het formulier staan:  
- gegevens m.b.t. het kind 
- gegevens m.b.t. de extern begeleider 

- aard van de externe hulp (logopedie, (senso-)motorische training, speltherapie, 
sociale vaardigheidstraining, nader onderzoek door kinderarts, neuroloog, ……..) 

- de voorgestelde periode van begeleiding en het tijdstip van begeleiding.  
- de doelen waaraan deze periode gewerkt wordt (puntsgewijs, zo concreet 

mogelijk). 
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De directeur beslist in samenspraak met het zorgteam of volgens de school de 

noodzaak voor deze externe, specialistische hulp onder schooltijd wenselijk is. De 
periode van toestemming is maximaal een half jaar, daarna wordt opnieuw bekeken of 

voortzetting wenselijk is.  
 

Voorwaarden van de school  
- De begeleiding wordt gegeven door een gecertificeerde hulpverlener (de hulp 

wordt geboden door specialisten die daar specifiek voor opgeleid zijn). 

- De begeleiding sluit aan bij de ontwikkelingsdoelen van de school voor het 
betreffende kind.  

- Er worden overleg- en afstemmingsmomenten met de school afgesproken.  
- Het lesrooster van de groep wordt niet aangepast om te voorkomen dat het 

kind dat begeleiding krijgt bepaalde lesstof mist. De begeleiding komt altijd in 

de plaats van onderdelen uit het lesprogramma. Ouders realiseren zich dit en 
accepteren dat zij dit (in overleg met de leerkracht) thuis zullen moeten 

opvangen. 
- Ouders zijn verantwoordelijk voor het vervoer en de periode dat het kind niet 

op school is.  

- De school accepteert geen aansprakelijkheid voor schades die ontstaan tijdens 
dit vervoer of verblijf bij externe hulp. 

- Kosten die gemaakt worden voor de begeleiding, of overleg met school zijn niet 
declarabel bij de school. 

- In overleg met school kan gekeken worden of de begeleiding op school plaats 

kan vinden, maar ouders kunnen niet claimen dat de school een ruimte 
beschikbaar stelt voor begeleiding op school. 

 

Wetgeving 
Het bevoegd gezag is uiteindelijk verantwoordelijk voor alles wat onder schooltijd 

gebeurt. Dus als er externe hulp gevraagd wordt, blijft de school verantwoordelijk. 
Alles wat onder schooltijd plaatsvindt, is een onderwijsactiviteit en staat als zodanig in 
de schoolgids en het schoolplan vermeld.  

De school is verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar gehele onderwijs. Bovendien 
moet het totale onderwijsaanbod toegankelijk zijn voor alle ouders en hun kinderen. 

 
Hulpverleners die op school met kinderen werken moeten een geldige Verklaring 
Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen overleggen. 
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