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Rechten en plichten van ouders bij extern onderzoek van hun kind
Soms zijn er vanuit de school vragen over het gedrag, de sociaal-emotionele en/of de cognitieve
ontwikkeling van uw kind. Het kan dan zinvol zijn om een observatie of een (psycho) diagnostisch
onderzoek te laten uitvoeren door de orthopedagoog-generalist / kinder- en jeugdpsycholoog die bij
Stichting Nuwelijn in dienst is. De school mag deze deskundige echter pas inschakelen na uw
toestemming. Als ouder moet u daarvoor toestemming geven middels een zgn.
toestemmingsformulier. Aan u als ouder zal dan ook schriftelijk worden gevraagd of de rapportage
direct naar school mag of dat u deze eerst zelf in wilt zien. Als ouder mag u gegeven toestemming te
allen tijden herroepen en blijft u het recht behouden om als eerste van de inhoud van de rapportage
kennis te nemen of de rapportage aan de school te blokkeren.
Er zitten echter wel consequenties verbonden aan het blokkeren van een rapportage. Het doel van
een observatie/onderzoek is om te achterhalen welke lesstof en/of begeleiding het beste bij uw kind
past. Het blokkeren van een rapportage zorgt ervoor dat een school niet over alle informatie beschikt
om een weloverwogen besluit te kunnen nemen of advies met betrekking tot adequaat (voortgezet)
onderwijs te kunnen geven. Dit zal de optimale begeleiding die wij als school aan uw kind willen en
kunnen bieden niet ten goede komen.
Daarnaast zijn, er zoals u begrijpt, kosten gemoeid met een observatie / onderzoek. Wanneer wij als
school, na toestemming van u als ouders, een onderzoek aanvragen betalen wij deze kosten graag,
omdat het onze taak als school is om uw kind zo optimaal mogelijk te begeleiden. Echter wanneer u
de rapportage zou blokkeren krijgen wij als school geen enkele informatie in handen waarmee we
aanvullend inzicht krijgen om uw kind zo adequaat mogelijk te begeleiden, waarbij er wel vanuit
school tijd en geld is geïnvesteerd ten behoeven van uw kind.
Het bestuur van Nuwelijn heeft daarom besloten dat, indien u als ouders van het blokkaderecht
gebruik wenst te maken, 50% van de onderzoekskosten voor uw rekening komen. Deze kosten staan
nadrukkelijk vermeld op het toestemmingsformulier zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te
staan.
Een en ander is vastgelegd in een protocol waaraan de GMR haar instemming heeft verleend. Het
protocol is op school beschikbaar en zal op de website van de school worden geplaatst.
We willen vermelden dat vanuit de praktijk blijkt dat in 99,9 % van de gevallen ouders geen gebruik
wensen te maken van hun blokkaderecht omdat een observatie / onderzoek pas gestart wordt na
goed overleg met u als ouders waarbij alle betrokkenen natuurlijk het zelfde doel voor ogen hebben,
namelijk het welzijn van uw kind.
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