Kan een school de ouders van een leerling waar ze problemen mee ervaart
doorsturen naar de huisarts om bijvoorbeeld een intelligentietest aan te laten
vragen voor de leerling?
Mag de school dit doen?
De ouder mag zelf kiezen welke weg hij/zij neemt. Wat hier niet goed geregeld lijkt, is de aansluiting
tussen het onderwijs en de jeugdhulp in de gemeente, bijvoorbeeld via het wijkteam of op een
andere manier (zoveel gemeenten, zoveel vormen). Als gemeente zou je hier afspraken over moeten
maken met het samenwerkingsverband en die bevestigen in het OOGO. Zo voorkom je dat ouders
door school richting de huisarts wordt gestuurd. Een ouder mag echter altijd naar de huisarts
stappen. Als het goed is heeft de gemeente vervolgens afspraken gemaakt met de gemeente voor
welke zorg en hulp de gemeente zorgaanbieders heeft ingekocht en naar welke hij kan
doorverwijzen. En op welke manier dat gaat maak je ook met de huisarts afspraken.
Heeft de school of het samenwerkingsverband budget om zelf een intelligentietest te laten doen?
In principe wel. Maar zij kunnen natuurlijk zelf besluiten hoe en waarvoor ze hun geld in willen
zetten. Ook voor bijvoorbeeld lichte vormen van ondersteuning voor dyslexie hebben zij geld
gekregen.
De school geeft aan dat zij geen budget heeft en dat het samenwerkingsverband evenmin budget
heeft. Is dat zo?
De school is verantwoordelijk voor testen van intelligentie als dat het primaire is wat er “met het
kind aan de hand” kan zijn.
Wie zou de rekening moeten betalen?
In dit geval moet de eerste vraag zijn: Waarom moet dit kind een test krijgen? Als het onderdeel is
van een jeugdhulpbehandeling, maar dan ook echt door een jeugdpsychiater omdat men ziet dat er
iets niet in de haak is maar ze er niet achter kunnen komen wat er dan aan de hand kan zijn, dan valt
het onder de jeugdwet. Het verzoek zou dan geen los verzoek moeten zijn, maar er zou eerder
gesignaleerd moeten zijn dat er iets aan de hand is en dat er een hulpverlener ingeschakeld is. De
hulpverlener kan dan als onderdeel van het stellen van de diagnose onder meer een intelligentietest
aanvragen. Er moet dan wel meer aan de hand zijn dan een verdenking van alleen hoogbegaafdheid.
Als het puur een vraag is of dit kind hoogbegaafd is, valt het onder Passend Onderwijs.
De vraag is dus of deze school en ouder gewoon willen weten of dit kind hoogbegaafd is, zodat er
eventueel een aangepast leerprogramma opgesteld kan worden. Of is dit onderdeel van een groter
probleem. Dat kan nog een vraag achter deze vraag zijn natuurlijk. De aanleiding voor de aanvraag is
in dit geval erg belangrijk.

Hoe zit de regelgeving in elkaar?
Zie factsheet ‘Welke hulp heeft uw kind nodig?’.
Hoe zou het moeten verlopen?
Zie factsheet ‘Welke hulp heeft uw kind nodig?’. Daarover maakt u met het onderwijs en met de
huisarts afspraken.

