Informatiebrief voor ouders

Een individuele hulpvraag bij uw kind
Elk kind is een uniek persoon met een eigen, unieke ontwikkelingslijn. Vaak lukt het heel goed
om groepen kinderen in een klas samen te laten leren en spelen, maar soms niet. Een kind kan
er moeite mee hebben om de aangeboden stof in de klas te volgen, moeite hebben met de
concentratie, het gedrag of het vinden van de aansluiting bij klasgenoten. In zo’n geval kan het
kind baat hebben bij een andere aanpak. De school probeert alle kinderen zo goed mogelijk te
ondersteunen. Wanneer de school hier alleen niet uitkomt, wordt soms de hulp van een
onderwijsadviseur van het HCO ingeschakeld. Dat is bij uw kind het geval.
De school bespreekt vooraf met u welke zorgen en vragen er zijn en bepaalt samen met u de
hulpvraag aan de onderwijsadviseur. Hieronder leest u over de onderwijsadviseurs die
individuele onderzoeken bij kinderen afnemen en de werkwijze die het HCO hanteert. Ook leest
u hoe het HCO omgaat met de privacy en rechten van u en uw kind. Meer informatie over het
HCO en individuele onderzoeken vindt u op onze website www.hco.nl.
HCO-onderwijsadviseur
De onderwijsadviseurs die individuele onderzoeken doen, zijn universitair opgeleide psychologen en
orthopedagogen, deskundig in de psychodiagnostiek. Zij hebben veel kennis van de
onderwijsbehoeften van leerlingen en van onderwijsleersituaties. Ze komen regelmatig op de school
van uw kind en zijn hierdoor vaak bekend met de leerkrachten, de intern begeleider en de directie. 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 school. Soms komt het voor dat de psycholoog/orthopedagoog overlegt met een collega en
dat deze het onderzoek mede ondertekent.
Werkwijze
1. Schriftelijke aanmelding en vragenlijst
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.
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 bevat vragen over de ontwikkeling van uw kind en het gedrag in de thuissituatie. Indien
nodig of gewenst, vindt er ook een gesprek met u en/of school plaats. 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.
Als u na het gesprek op school en het lezen van deze informatiebrief akkoord gaat met de
aanmelding van uw kind bij het HCO voor een individueel onderzoek, vult u de vragenlijst voor
ouders in. 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 HCO terecht komt. De
vragenlijst is vertrouwelijk. Informatie die relevant is voor de hulpvraag, wordt opgenomen in
het schriftelijke verslag.
2. Onderzoek
Na ontvangst van het ondertekende aanmeldingsformulier legt de onderwijsadviseur de datum vast
voor het individueel onderzoek. Meestal gaat dit via school en hoort u het via de school.
1

Informatiebrief voor ouders

Afhankelijk van de hulpvraag maakt de onderwijsadviseur gebruik van verschillende technieken
om de vraag te beantwoorden, bijvoorbeeld:
•

Observatie in de groep

•

Een aanvullend gesprek met u

•

Een of meer individuele tests en toetsen afnemen

•

Gedrags- en persoonlijkheidsvragenlijsten laten invullen

•

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
duurt één tot twee ochtenden en wordt individueel in een rustige ruimte op school uitgevoerd.
Het kan voorkomen dat er voor analyse van antwoorden een geluidsopname van de
testonderdelen gemaakt wordt.
3. Verslag en adviesgesprek
Na het onderzoek worden de onderzoeksbevindingen vertaald in onderwijsbehoeften van uw
kind en legt de onderwijsadviseur deze vast in een schriftelijk verslag. Er wordt een gesprek
gepland met u en de school. Dit gebeurt zo mogelijk binnen vier weken na het onderzoek. Het
adviesgesprek wordt bij voorkeur gevoerd met beide ouders en de school samen, ervan
uitgaande dat de school de resultaten nodig heeft om uw kind verder te kunnen helpen. U
ontvangt na het gesprek het schriftelijke verslag. 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 en meldcode
Het HCO is een organisatie die de individuele persoonsgegevens verwerkt en valt onder de
werking van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP, 2001). Dit betekent dat wij
zorgvuldig om moeten gaan met de gegevens van u en uw kind. Het HCO hanteert daarom een
gedragscode waarin rechten en plichten van betrokkenen staan. De psychologen en
orthopedagogen werken volgens de geldende HCO gedragscode. Deze gedragscode is afgeleid
van de beroepscodes van de beroepsverenigingen voor psychologen (NIP) en orthopedagogen
(NVO). De gedragscode vindt u op www.hco.nl.
Door ondertekening van het aanmeldingsformulier, geeft u toestemming aan het HCO 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. Een eventuele geluidsopname die
tijdens het onderzoek is gemaakt, wordt gewist. Deze wordt niet in het dossier 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 HCO bewaard in een speciaal afgesloten
archief dat voldoet aan de regels van de WBP.
Het kan voorkomen dat de onderwijsadviseur tijdens het individuele onderzoek signalen opmerkt
dat uw kind zich in het dagelijkse leven in een onveilige situatie bevindt. In dat geval handelt de
onderwijsadviseur volgens de vijf stappen van de meldcode. De overheid heeft dit verplicht aan
alle instellingen die met kinderen werken met het doel kind en ouders te beschermen en hulp te
kunnen bieden (www.meldcode.nl).
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Moet ik toestemming geven voor het doen van individueel onderzoek bij mijn kind?
Ja, een individueel onderzoek kan alleen plaatsvinden als beide ouders schriftelijk toestemming geven.
Dit geldt ook als u gescheiden bent en allebei het gezag hebt.
De toestemming van ouders is nodig voor kinderen tot 16 jaar, omdat tot die leeftijd de ouders
wettelijk vertegenwoordigers zijn. Vanaf de leeftijd van 12 jaar wordt uw kind betrokken bij de
uitoefening van zijn/ haar rechten en tekent u kind mede voor toestemming.
Wat vertel ik mijn kind?
U kunt uw kind een of enkele dagen van tevoren vertellen dat er iemand op school taakjes en
spelletjes komt doen met hem of haar. Dit is afhankelijk van de leeftijd van uw kind. U kunt vertellen
dat de meeste kinderen het leuk vinden om deze taakjes en spelletjes 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 onderwijsadviseur. Tijdens het gesprek krijgt u het onderzoeksverslag
met toelichting. U heeft twee keuzemogelijkheden voor het gesprek. Op het aanmeldingsformulier
geeft u uw keuze aan:
1. De onderzoeker bespreekt de resultaten gelijktijdig met u en de school. Er wordt dan samen
gekeken welke mogelijkheden er op school zijn voor uw kind en welke ondersteuning nodig is.
2. U krijgt als eerste de resultaten en daarna is er, indien u toestemming geeft, een gesprek met
school en u samen om de resultaten te bespreken.
Welke rechten heb ik?
U hebt het recht om het onderzoeksmateriaal van uw kind in te zien. U hebt ook recht 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 onderwijsadviseur. 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 onderwijsadviseur bespreken. Op onze website
www.hco.nl kunt u nog meer lezen over de werkwijze van het HCO, wat uw rechten als ouders zijn en
wat u kunt doen als u niet tevreden bent met onze dienstverlening.
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