
Beleid m.b.t. therapie en onderzoeken onder schooltijd  

  

Inleiding  

De inspectie ziet er op toe dat scholen een minimum aantal uren onderwijs verzorgen aan hun 

leerlingen. Dit verplicht ons als school om kritisch te kijken naar het efficiënt benutten van de 

beschikbare tijd en te voorkomen dat er onderwijstijd verloren gaat. Zie ook verzuimprotocol. 

In dit stuk beschrijven we concreet hoe onze visie is met betrekking tot therapieën en onderzoeken 

onder lestijd.  

Binnen onze school werken we samen met ouders/ wettelijke vertegenwoordigers aan goed 

onderwijs. Als school zijn wij hier eindverantwoordelijk voor. De wet schrijft ons voor dat elke 

leerling deel dient te nemen aan álle onderwijsactiviteiten. De mogelijkheid tot verlenen van 

vrijstelling wordt slechts geboden voor bepaalde therapieën en onderzoeken, die rand voorwaardelijk 

noodzakelijk zijn om de leerling deel te laten nemen aan het onderwijs. In principe verzoeken wij 

ouders dit buiten schooltijd plaats te laten vinden, zodat er zo min mogelijk onderwijstijd verloren 

gaat. In een enkele situaties is dit niet mogelijk en/of te belastend voor het kind. Als school hebben 

wij, hiervoor richtlijnen opgesteld.   

 

Stappenplan therapie, onderzoek en/ of behandeling onder schooltijd  

1. Therapie/behandelingen en/of onderzoek wat onder schooltijd plaatsvindt, is door school 

aangedragen en/of door ouders/ therapeut besproken met school waarbij school akkoord 

heeft gegeven. 

• Leerkracht signaleert of erkent dat de ontwikkeling van de leerling dreigt te 

stagneren. 

• Leerkracht bespreekt met betrokken agoog of IBer wat er gesignaleerd is. Samen 

wordt er een hulpvraag en een plan van aanpak inclusief vraagstelling/ doelen 

geformuleerd. 

• Leerkracht bespreekt dit met ouders. 
2. De therapie/ behandeling en /of het onderzoek wordt gegeven/ afgenomen door een 

gecertificeerde therapeut, die in dienst is van school, erend wordt door de 

ziektekostenverzekering of waar een indicatie voor afgegeven is door CIZ of jeugdwet.  

3. Vooraf zijn samen met school duidelijke doelen/ vraagstelling vastgesteld, een tijdsplanning 

gemaakt met daaraan gekoppeld een evaluatie / eindgesprek gepland. 

4. School ontvangt een verslag van de gegeven therapie / behandeling en/of onderzoek 

5. De data waarop de leerling afwezig is worden zo mogelijk een maand van te voren in overleg 

met school gepland. 

6. Besluitvorming ten aanzien van therapiedoelen en goedkeuring / toestemming voor het 

volgen van therapie tijdens schooltijd wordt gegeven in de CvB en vastgelegd in het OPP van 

betreffende leerling. 

 

 

  



 

Datum  Naam leerling:  

Geboortedatum: 

Groep: 

Verantwoordelijke leerkracht: 

Probleemstelling  

 

Doelstelling/ 

vraagstelling 

 

 

 

Soort therapie  

 

Frequentie en 

tijdsduur  

 

 

Evaluatie  

 

Eindgesprek  

 

 


