
Protocol externe deskundigen 
 

School en ouders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de ontwikkeling van 

het kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Soms kan er een extra (tijdelijke) behoefte 

zijn van het kind betreffende zorg. Wanneer de school vindt dat een leerling extra hulp nodig 

heeft dan neemt de school hiervoor verantwoordelijkheid en draagt er dan ook zorg voor. 

De vastgestelde zorgprocedure treedt dan in werking. Door ouders wordt soms de hulp 

ingeroepen van deskundigen buiten de school, bijvoorbeeld een rt-er. Wanneer ouders extra 

zorg organiseren, is er de bereidheid om af te stemmen en samen te werken. Dit gebeurt in 

principe buiten schooltijd.  

 
 Medewerking aan een onderzoek van een kind door een door de ouders ingeschakeld 

extern onderzoeker. 

In principe werkt de school mee aan een dergelijk verzoek. De school werkt mee aan het 

verstrekken van gegevens, wanneer deze relevant zijn voor het onderzoek en de 

onderzoekende instantie voldoende kwalificaties heeft om de gegevens te beoordelen. 

De gegevens worden verstrekt aan de ouders/verzorgers, die deze ter beschikking 

kunnen stellen aan de hulpverlenende instantie. 

 

 Medewerking aan de uitvoering van uitgebracht advies van een door de ouders 

ingeschakeld extern onderzoeker/hulpverlener. 

o Door de groepsleerkracht (in samenwerking met de externe hulpverlener) 

In principe staat de school hier positief tegenover. Uitgangspunt is, dat het hulpplan 

altijd moet passen in de lijnen van de school (haalbaar wat betreft de noodzakelijke 

deskundigheid, de beschikbare tijd en middelen binnen de organisatie en werkwijze 

van de school). De school geeft de richting aan en de externe past het hulpplan hier 

op aan. Vooraf moet duidelijk zijn welke hulp de leerling nodig heeft, wie welke taken 

uitvoert, welke tijdsinvestering er mee is gemoeid en op welke wijze evaluatie 

plaatsvindt. 

 

o Begeleiding door een externe hulpverlener onder lestijd binnen en/of buiten de 

eigen school, bekostigd door de ouders van betreffende leerling 

In principe staat de school hier afwijzend tegenover. Indien er sprake is van een 

medische indicatie of de begeleiding naar het oordeel van het zorgteam voor dit kind 

een onmisbare schakel in het hulpverleningsproces is, kan hierop een uitzondering 



worden gemaakt, mits praktisch realiseerbaar. Voor afwezigheid onder schooltijd 

moet bij de directie een verlofaanvraag ingediend worden. 

 

o Overleg tussen de school en de externe hulpverlening 

In principe staat de school hier positief tegenover. Eventueel overleg tussen externe 

behandelaar, ouders en IB en/of leerkracht van de school vindt in principe op 

schoollocatie, buiten lestijd, plaats. 

 


