
 

 

 
 
 
 

 

 

Informatiebrief voor ouders/verzorgers 

  

Een individuele hulpvraag bij uw kind 

Elk kind is een uniek persoon en doorloopt een eigen, unieke ontwikkelingslijn. Vaak lukt 

het heel goed om op school groepen kinderen samen te laten leren en spelen. Soms echter 

kan een kind moeite hebben met de verwerking van de lesstof, zoals die in de klas wordt 

aangeboden. Of heeft een kind moeite om zich te concentreren of om aansluiting bij 

klasgenoten te vinden. 

De school probeert alle kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen. Wanneer de school hier 

alleen niet uitkomt, wordt soms de hulp van een psycholoog/orthopedagoog van het OEC 

regio IJsselstein ingeschakeld. Dat is bij uw kind het geval. 

  

De school bespreekt vooraf met u welke zorgen en vragen er zijn. Vervolgens bespreekt u 

samen de hulpvraag aan de psycholoog/orthopedagoog. Hieronder leest u over de 

psycholoog/orthopedagoog die individuele onderzoeken bij kinderen afneemt en de 

werkwijze die het OEC regio IJsselstein hanteert. Ook leest u hoe het OEC regio IJsselstein 

omgaat met de privacy en rechten van u en uw kind. Meer informatie over het OEC regio 

IJsselstein en individuele onderzoeken vindt u op onze website 

www.oec-regio-ijsselstein.nl. 
  

OEC regio IJsselstein-psycholoog/orthopedagoog 

De psychologen/orthopedagogen die individuele onderzoeken doen zijn universitair opgeleid 

en deskundig in de psychodiagnostiek. Zij hebben veel kennis van de onderwijsbehoeften 

van leerlingen en van onderwijsleersituaties. Ze hebben een goed beeld van wat mogelijk is 

aan extra hulp binnen basisscholen en wanneer er mogelijk hulp buiten de klas en/ of school 

nodig is. Hun advies is afgestemd op de onderwijsbehoeften van uw kind. Ook is het advies 

zoveel mogelijk gericht op de praktische mogelijkheden binnen de groep en de school van 

uw kind. 

  

Werkwijze 

0. Gesprek met school  

De school, meestal intern begeleider en/of leerkracht, heeft bij u in een gesprek 

aangegeven de hulp te willen inroepen van een psycholoog/orthopedagoog van het 

OEC regio IJsselstein. De school heeft de zorgen en vragen over uw kind met u besproken 

en samen komt u tot een hulpvraag aan de psycholoog/orthopedagoog. 

  

1. Informatiebrief aan ouders/verzorgers  

Aan het einde van het gesprek met de school krijgt u deze informatiebrief aan 

ouders/verzorgers hetzij overhandigd, hetzij gemaild. Hierin staat de gang van zaken 

omtrent het onderzoek beschreven. Indien u hiermee akkoord bent, kan worden overgegaan 

tot een schriftelijke aanmelding. 

  

2. Aanmelding en vragenlijsten voor school & ouders/verzorgers 

Het traject van een individueel onderzoek start met een schriftelijke aanmelding. Hierin 

staat de hulpvraag omschreven en wordt u gevraagd schriftelijke toestemming te geven 

voor het onderzoek. 
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De school en u krijgen een intakevragenlijst om in te vullen. De vragenlijst voor school geeft 

inzicht in de reden van aanmelding, de leervorderingen en het gedrag van uw kind in de 

klas. De vragenlijst voor ouders/verzorgers bevat vragen over de ontwikkeling van uw kind 

en het gedrag in de thuissituatie. U kunt deze na invulling en ondertekening afgeven op 

school, als u wilt in een gesloten envelop. De school zorgt ervoor dat de vragenlijst bij het 

OEC regio IJsselstein terecht komt. De vragenlijst is vertrouwelijk. Informatie die relevant is 

voor de hulpvraag, wordt opgenomen in het schriftelijke verslag. 

Soms is er informatie van andere deskundigen nodig, zoals de logopediste van uw kind of 

een schoolarts. Die informatie vragen we alleen op met uw toestemming. 

 

3. Intake  

Als uw kind is aangemeld bij het OEC regio IJsselstein (met het aanmeldingsformulier en de 

vragenlijsten van school en ouders/verzorgers) wordt er op volgorde van aanmelding een 

intake met school en ouders gepland. Deze intake kan samen met school of apart 

plaatsvinden. Bij de intake wordt een datum voor het individuele onderzoek vastgelegd. 

  

4. Onderzoek 

Het onderzoek vindt op de school van uw kind plaats. 

Afhankelijk van de hulpvraag maakt de psycholoog/orthopedagoog gebruik van 

verschillende technieken om de vraag te beantwoorden, bijvoorbeeld: 

• Observatie in de groep 

• Een aanvullend gesprek met u 

• Een of meer individuele tests/toetsen 

• Gedrags- en persoonlijkheidsvragenlijsten 

• Een gesprek met uw kind 

Het doel is inzicht te krijgen in de mogelijkheden, de eigenschappen, vaardigheden en/of 

interesses van uw kind en, daaruit volgend, de onderwijsbehoeften van uw kind. Een 

onderzoek wordt individueel in een ruimte op school uitgevoerd. 

  

5. Verslag en adviesgesprek 

Na het onderzoek worden de onderzoeksbevindingen en de daaruit voortkomende 

onderwijsbehoeften van uw kind door de psycholoog/orthopedagoog vastgelegd in een 

schriftelijk verslag. 

Zo mogelijk vindt binnen 4 weken een gesprek plaats, waarin de resultaten van het 

onderzoek en de handelingsadviezen worden besproken. Afhankelijk van de toestemming 

van de ouders/verzorgers wordt deze informatie wel/niet in het bijzijn van school gedeeld. 

Na het gesprek ontvangt u het onderzoeksverslag. Hierin staan de relevante gegevens voor 

het beantwoorden van de hulpvraag op een rijtje. Ook de school krijgt, indien u hiertegen 

geen bezwaar heeft, een kopie van het verslag. 

  

Dossiervorming, privacy 

Het OEC regio IJsselstein is een organisatie die de individuele persoonsgegevens verwerkt 

en valt onder de werking van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP, 2001) en de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, 2018). Dit betekent dat wij zorgvuldig 

om moeten gaan met de gegevens van u en uw kind. Het OEC regio IJsselstein hanteert 

daarom een gedragscode waarin rechten en plichten van betrokkenen staan. De 

psychologen en orthopedagogen werken volgens de geldende 
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OEC regio IJsselstein gedragscode. Deze gedragscode is afgeleid van de beroepscodes van 

de beroepsverenigingen voor psychologen (NIP) en orthopedagogen (NVO). De gedragscode 

vindt u op www.oec-regio-ijsselstein.nl. 
  

Door ondertekening van het aanmeldingsformulier, geeft u toestemming aan het 

OEC regio IJsselstein om de persoonsgegevens van uzelf en uw kind in een bestand op te 

nemen. Voor een individueel onderzoek wordt een dossier op naam van uw kind aangelegd. 

In dit dossier worden de aanmelding en de vragenlijsten, opgevraagde informatie van 

andere deskundigen, het onderzoeksmateriaal en het verslag opgeslagen en bewaard. De 

inhoud van het dossier is vertrouwelijk en wordt zonder uw toestemming niet aan derden 

gegeven. Het dossier van uw kind wordt 5 jaar op het OEC regio IJsselstein bewaard. 

  

Enkele veelgestelde vragen: 

Moet ik toestemming geven voor het doen van individueel onderzoek bij mijn kind? 

Ja, een individueel onderzoek kan alleen plaatsvinden als één van beide ouders/verzorgers 

schriftelijk toestemming geven. Indien u gescheiden bent en allebei het gezag hebt, dienen 

beide ouders toestemming te geven. De toestemming van ouders/verzorgers is nodig voor 

kinderen tot 16 jaar, omdat tot die leeftijd de ouders/verzorgers wettelijk 

vertegenwoordigers zijn. Vanaf de leeftijd van 12 jaar wordt uw kind betrokken bij de 

uitoefening van zijn/haar rechten en tekent uw kind mede voor toestemming. 

  

Wat vertel ik mijn kind? 

U kunt uw kind vertellen dat er dingen goed gaan op school, maar dat er ook dingen zijn die 

hij/zij moeilijk vindt. Om daar beter bij te kunnen helpen komt er iemand op school om met 

hem/haar taakjes te doen. U kunt vertellen dat de meeste kinderen het leuk vinden om 

deze taakjes te doen. U kunt het ook aan de leerkracht overlaten om het aan uw kind te 

vertellen op de dag zelf. 

  

Wat gebeurt er na het individueel onderzoek? 

U krijgt een gesprek met de psycholoog/orthopedagoog, waarin de onderzoeksresultaten en 

handelingsadviezen worden besproken. Afhankelijk van uw toestemming worden de 

resultaten, samen met u, met school besproken om te kijken welke ondersteuning uw kind 

nodig heeft en welke mogelijkheden er op school zijn. 

Na gesprek ontvangt u het onderzoeksverslag. 

  

Welke rechten heb ik? 

U hebt het recht om het onderzoeksmateriaal van uw kind in te zien. 

U hebt ook recht op het verslag. U kunt eventuele correcties laten aanbrengen, maar de 

bevindingen, de conclusie en het advies kunt u niet laten wijzigen; deze vallen onder de 

verantwoordelijkheid van de psycholoog/orthopedagoog. U kunt wel bepalen dat (een deel 

van) de rapportage niet aan de school mag worden gegeven. In het uiterste geval kunt u 

het dossier van uw kind laten vernietigen. 

Vragen hierover kunt u het beste met de school en de psycholoog/orthopedagoog 

bespreken. Op onze website www.oec-regio-ijsselstein.nl kunt u nog meer lezen over de 

werkwijze van het OEC regio IJsselstein, wat uw rechten als ouders/verzorgers zijn en wat u 

kunt doen als u niet tevreden bent met onze dienstverlening. 

 

 

Bron: www.HCO.nl 
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