Kan een school de ouders van een leerling waar ze problemen mee ervaart
doorsturen naar de huisarts om bijvoorbeeld een ADHD-onderzoek aan te
laten vragen voor de leerling?
De school zegt bijvoorbeeld: “wij hebben een diagnose nodig en de leerling heeft mogelijk
medicijnen nodig.”
De school gaat hier zijn boekje te buiten. Alleen na diagnose door een expert kan behandeling
starten en die behandeling is niet altijd medicijnen. De school mag niet bij voorbaat suggereren dat
medicijnen nodig zijn? Er zijn namelijk ook kinderen die bijvoorbeeld al zeer gebaat kunnen zijn met
gedragstherapie. Het is aan ouder en expert om daarover te beslissen. Niet aan school of gemeente.
Mag de school dit doen?
Zie bovenstaand antwoord. Er lijkt hier een kloof te zitten in de samenwerking tussen gemeente en
onderwijs. Dit zijn zaken waar je in het OOGO afspraken over maakt en ondervangt door te realiseren
dat de school een van de belangrijkste vindplaatsen is van het kind. Maar als een ouder zelf (of de
school dat nu zegt of niet) naar de huisarts stapt om een probleem voor te leggen, dan is dat hun
goed recht. Ook afspraken maken met de huisarts is belangrijk. Als het goed is heeft de gemeente
vervolgens afspraken gemaakt voor welke zorg en hulp de gemeente zorgaanbieders heeft ingekocht
en naar welke hij kan doorverwijzen. Daarnaast maak je ook met de huisarts afspraken. Dat is een
van de voornaamste toeleidingswegen tot jeugdzorg.
Heeft de school of het samenwerkingsverband budget om zelf een ADHD onderzoek te laten doen?
Onderwijsondersteuning aan kinderen met ADHD valt onder passend onderwijs. Dus het aanbieden
van les op een manier dat een kind daarmee om kan gaan, is een taak van de school. De diagnose en
behandeling valt onder de jeugdwet.
De school geeft aan dat zij geen budget heeft en dat het samenwerkingsverband evenmin budget
heeft. Is dat zo?
Dat is maar net hoe ze het zelf inzetten. Maar ze zijn wel degelijk aan zet voor onderwijsondersteuning. Het is te gemakkelijk om te zeggen dat het kind medicijnen moet, dan is het opeens
opgelost. Terwijl betere onderwijsondersteuning misschien ook een middel is dat zou kunnen werken
lijkt me. Dat ligt helemaal aan het kind. Uitgangspunt is zorg en hulp op maat, ook voor het
onderwijs.
Wie zou de rekening moeten betalen?
Onderwijsondersteuning aan kinderen met ADHD valt onder passend onderwijs. Dus aanbieden van
les op een manier dat een kind daarmee om kan gaan is een taak van de school. De diagnose en
behandeling valt onder de jeugdwet.

Hoe zou het moeten verlopen?
Zie bovenstaande antwoorden. Hierover maakt u met het onderwijs en met de huisarts afspraken.

