INFORMATIE VOOR OUDERS
Over individueel onderzoek

Niet alle kinderen ontwikkelen zich op dezelfde manier en in hetzelfde tempo. Daarom volgen
scholen de ontwikkeling en vorderingen van leerlingen nauwkeurig. Als extra begeleiding nodig
is, stelt de school voor een leerling een plan op. Als ouders wordt u daarvan op de hoogte
gebracht. De school kan ook een beroep doen op deskundigen van OnderwijsAdvies. Deze
(ortho-)pedagogen en psychologen bieden gespecialiseerde diagnostiek en begeleiding. Zo
wordt de zorg voor uw kind geoptimaliseerd.
De medewerkers van OnderwijsAdvies en leraar en/of intern begeleider van de school starten
meestal met een consultatiegesprek. In dat gesprek wordt besloten wat de volgende stap zal
zijn, bijvoorbeeld of er een psychologisch en/of pedagogisch-didactisch onderzoek zal
plaatsvinden.
Wanneer wordt een onderzoek aangevraagd?
Dit kan als er vragen zijn over:
Capaciteiten of schoolkeuze
Ontwikkelingsachterstand of ontwikkelingsvoorsprong
Leerproblemen of leerstoornissen, bijvoorbeeld als het lezen of rekenen niet op gang komt
Werkhoudings- of gedragsproblemen
Sociaal-emotionele problemen
Hoe wordt een onderzoek aangevraagd?
Door het invullen van de volgende formulieren:
‐ Aanmeldingsformulier ingevuld door de school
‐ Aanmeldingsformulier ingevuld door de ouders
Beide formulieren worden door u als ouders ondertekend. Hiermee geeft u toestemming voor
het aanvragen van het onderzoek en geeft u te kennen op de hoogte te zijn van de inhoud van
het aanmeldingsformulier ingevuld door de school. Bovendien geeft u met uw ondertekening
toestemming aan de onderzoeker om de onderzoeksresultaten ook met school te bespreken.
Nadat de formulieren ontvangen zijn door OnderwijsAdvies wordt u geïnformeerd over de datum
en plaats van het onderzoek. Indien gewenst kan telefonisch of via een intakegesprek nadere
toelichting aan ouders worden gevraagd.
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Het onderzoek
Afhankelijk van de hulpvraag van school en ouders kan de inzet van OnderwijsAdvies bestaan
uit:
Een observatie in de groep
Een pedagogisch-didactisch onderzoek
Een intelligentieonderzoek
Een onderzoek naar sociaal-emotionele ontwikkeling
Een dyslexieonderzoek
Een dyscalculieonderzoek
Contact met andere hulpverlenende instanties
Of een combinatie van bovenstaande activiteiten.
Afhankelijk van de hulpvraag zal het onderzoek een tot twee dagdelen in beslag nemen.
Het beste advies voor uw kind
Binnen vier weken na het onderzoek worden de onderzoeksresultaten in een adviesgesprek
met u besproken. In dit gesprek brengt de (ortho)pedagoog of psycholoog mondeling advies uit
aan school en ouders. Het advies kan betrekking hebben op de schoolsituatie en de
thuissituatie en bevat concrete handelingssuggesties. Tijdens het gesprek wordt met alle
betrokkenen bekeken welke handelingssuggesties wenselijk en haalbaar zijn. School en
ouders ontvangen daarna binnen twee weken een schriftelijk verslag van het onderzoek en de
afspraken die daaruit zijn voortgekomen.
Tenslotte
OnderwijsAdvies werkt volgens de beroepscodes van de beroepsverenigingen NIP en
NVO.
Overeenkomstig de richtlijnen van deze beroepsverenigingen heeft u er recht op tevoren
het verslag in te zien. Indien u van dit recht gebruik wenst te maken, dient u dit voor
aanvraag van het onderzoek schriftelijk kenbaar te maken aan OnderwijsAdvies.
Ouders hebben tevens recht op inzage van het dossier van hun kind.
Het papieren dossier van ieder aangemeld kind wordt twee jaar bewaard in het archief van
OnderwijsAdvies. Het digitale dossier wordt zes jaar bewaard.
De gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uw toestemming.
* Overal waar u ouders leest, kunt u ook lezen ‘wettelijke vertegenwoordiger(s)’.

Locatie Hoofddorp
Planetenweg 115
2132 HL Hoofddorp
info@onderwijsadvies.nl
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T 023 510 00 00
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