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Routing aanvraag 
 
Hoe kan een aanvraag voor onderzoek bij een gedragswetenschapper binnenkomen? 
-     Aanvraag naar aanleiding van een leerlingbespreking op casusniveau op school.  
-     Verzoek door de contactpersoon naar aanleiding van een arrangementsaanvraag bij het 

Loket. 
  
Wat voor soort onderzoek kan de gedragswetenschapper uitvoeren? 
Het onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van sterke – en/of zwakke kanten van de 
leerling. Dit profiel kan aanknopingspunten bieden voor de onderwijsbehoeften en het 
onderwijsaanbod.  
Gedacht kan worden aan: 

- Vragen omtrent de cognitieve ontwikkeling  
- Vragen omtrent de leerontwikkeling 
- Vragen omtrent gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling 
- Vragen omtrent werkhouding en taakgedrag.  

  
Voorwaarden voor een onderzoek uitgevoerd door de gedragswetenschapper 

 Interventies vanuit de basisondersteuning hebben onvoldoende opgeleverd 

 IB’er/zorgcoördinator/BPO’er/gedragswetenschapper zijn door middel van observatie(s) 
en gesprekken/OndersteuningsTeam in samenspraak met de gedragswetenschapper tot 
de conclusie gekomen dat verder onderzoek noodzakelijk is om de onderwijsbehoeften 
van de leerling nog beter in kaart te laten brengen. 

 
Een start-OPP, waarbij in ieder geval de volgende punten in kaart zijn gebracht:  

- Schoolverloop 
- Inzet externe professionals (denk aan: fysiotherapie, logopedie etc.) 
- Inzet BPO in het PO 
- Inzet (externe) expertise SWV in het PO 
- Wat school reeds heeft ingezet om deze specifieke leerling te ondersteunen en wat 

de opbrengst daarvan is 
- De specifieke vraag/zorg die school heeft ten aanzien van een bepaald 

ontwikkelingsgebied in nauw overleg met ouder(s)1   
- De vragen die school heeft ten aanzien van de onderwijsbehoeften van deze leerling.  

  
N.B.:  

- Bij twijfel over wel/geen onderzoek gaat de gedragswetenschapper in overleg met de 
contactpersoon van het Loket. 

- De gedragswetenschapper is terughoudend bij capaciteitenonderzoek bij jonge 
leerlingen. Het is dan aan de gedragswetenschapper om te beslissen welke 
onderzoeksmiddelen in deze specifieke casus passend kunnen zijn. Er valt dan te 
denken aan: OVM, vragenlijsten, een observatie van de gedragswetenschapper in de 
klas.   

  
Contra-indicaties voor een onderzoek uitgevoerd door de gedragswetenschapper  

- Didactische onderzoeken naar dyslexie, dyscalculie, lees- of rekenproblemen.  
- Als zorg/ jeugdhulpverlening/ gezinsproblematiek voorliggend is (ondersteuning 

via  SWT).   

                                                           
1 Waar ouder(s) staat, kan ook verzorger(s) gelezen worden.  
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Uitnodiging en toestemming 
Allereerst worden de ouder(s) en de leerling persoonlijk, schriftelijk of telefonisch, 
uitgenodigd voor het onderzoek. Voor aanvang van het onderzoek worden ouder(s) 
telefonisch of schriftelijk op de hoogte gebracht van de testprocedure. Vanaf de leeftijd van 
12 jaar geldt dit ook voor de jongere. Indien daar behoefte aan is kan men (ouder(s), jongere 
of school) bij de onderzoeker dit betreffende testprotocol opvragen. 
 
Voor onderzoek is er toestemming van beide gezaghebbende ouders nodig. Het gezag is 
bijna altijd in handen van de ouder(s) van de leerling. Indien een niet-ouder het gezag 
uitoefent, is deze persoon voogd vanuit gezagvoogdij en geeft diegene vanuit die rol 
toestemming.  
 
Tussen 12 en 16 jaar oefenen jongeren hun rechten samen met hun gezaghebbende ouders 
uit. Er is dan toestemming van gezaghebbende ouders en jongere nodig.  
 
Vanaf 16 jaar is alleen de toestemming van de leerling zelf voldoende. De 
gedragswetenschapper streeft, in samenspraak met de jongere, naar betrokkenheid van 
ouders en hecht waarde aan de instemming van ouders. 
 
N.B. met betrekking tot gezag: 

- Een jeugdbeschermer wordt toegevoegd aan het gezag in het geval van een 
ondertoezichtstelling (OTS). Ouders houden bij een OTS het gezag. Ouders moeten 
in een dergelijk geval dus tekenen voor onderzoek. Een handtekening van de 
jeugdbeschermer is niet nodig. 

- Een pleegouder heeft geen gezag. Is een kind onder toezicht gesteld en uit huis 
geplaatst in een pleeggezin, dan is het gezag in handen gebleven van de biologische 
ouders. Zij moeten toestemming geven voor onderzoek.  

- In het geval van voogdij hebben de ouders geen gezag meer. De 
tekeningsbevoegdheid voor een onderzoek via school ligt dan bij de voogd. De voogd 
informeert ouders over het onderzoek. Heeft de rechter het gezag van de ouders 
beëindigd en het kind in een pleeggezin geplaatst, dan oefent doorgaans (een 
medewerker) van een gecertificeerde instelling de voogdij over het pleegkind uit. In 
dat geval moet de voogd toestemming geven voor onderzoek. 

- Adoptiefouders oefenen vanaf de adoptie ouderlijk gezag over het kind uit.  
 
N.B. met betrekking tot toestemming: 
Wanneer de gedragswetenschapper een onderzoek uitvoert betekent dit dat er bij het SWV 
een dossier aangemaakt wordt, waarin gegevens (leerlinggegevens, testformulieren) als ook 
een schriftelijke rapportage van de bevindingen worden vastgelegd. Ook dit valt onder het 
verlenen van toestemming voor het onderzoek door de ouder(s) (en jongere 12 jaar of 
ouder).  
 
Wanneer de onderzoeker aanvullend contact wil opnemen met de school en/of eventuele 
andere externen, wordt hiervoor bij de ouder(s) en jongere 12 jaar en ouder) gericht om 
toestemming gevraagd. In dit verzoek moet duidelijk zijn welke relevante informatie met welk 
doel bij welke instantie/deskundige opgevraagd wordt.  
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Vooraf formuleren onderzoeksvragen  
De gedragswetenschapper formuleert vóór de aanvang van het onderzoek van de leerling 
één of meerdere onderzoeksvragen die in het onderzoeksverslag worden opgenomen. De 
gedragswetenschapper legt verantwoording af door de onderzoeksvragen te vertalen in de 
onderzoeksmethoden.  
Een onderzoeksvraag bevat ten minste: 

- De aanleiding tot het onderzoek 
- De hulpvraag van de ouders en school 
- De keuze van methode en instrumenten voor het beantwoorden van de 

onderzoeksvragen. 
 
Als de gedragswetenschapper een onderzoeksverslag opstelt, beperkt hij/zij zich tot het 
verstrekken van die gegevens die voor de beantwoording van de hulpvraag van belang zijn 
en hij/zij vermeldt de beperkingen die voor zijn bevindingen gelden.  
 
De uitkomsten van het onderzoek worden in de regel schriftelijk vastgelegd. 
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Rechten van de leerling en ouder(s) 
Bij een leerling tot 12 jaar hebben ouders het recht om als eerste op de hoogte te worden 
gebracht van de onderzoeksresultaten. 
Is een leerling 12 jaar of ouder, dan heeft de leerling het recht om als eerste op de hoogte te 
worden gebracht van de onderzoeksresultaten. Met nadrukkelijke instemming van de leerling 
mogen ouders ook direct aansluiten. De leerling beslist over het delen van informatie met 
anderen en heeft dan ook het blokkeringsrecht. 
 
De ouder(s) en leerling zijn voor aanvang van het onderzoek duidelijk (mondeling of 
schriftelijk) gewezen op zijn/haar rechten met betrekking tot het onderzoek en de 
verslaglegging. Dit betreft onder andere: 

- Bespreken van de onderzoeksresultaten en afschrift van het onderzoeksverslag 
- Inzage in het onderzoeksverslag voorafgaand aan het delen van de uitkomsten met 

derden 
- Recht op blokkeren van het onderzoeksverslag 
- Wijzigen, aanvullen of verwijderen van gegevens. 
 
 

De vorm van toestemming (mondeling of schriftelijk) voor het delen van informatie is vrij. Wel 
is het van belang dat dit terug te vinden is in het dossier van de leerling. Als beide ouders 
gezag hebben, kan de toestemming van één van de ouders volstaan mits duidelijk is dat er 
overeenstemming tussen beide ouders is en/of het verstrekken van informatie geen 
ingrijpende gevolgen heeft. 
 
Met toestemming mag de gedragswetenschapper handelen conform de gemaakte afspraken 
met de ouder(s) tot het moment dat de toestemming door de ouder(s) ingetrokken wordt. 
Daarna mag geen verdere informatie meer gedeeld worden. Intrekken van de toestemming 
heeft echter geen enkele consequentie voor eerder handelen. Geadviseerd wordt om met de 
ouder(s) het gesprek aan te gaan over de reden voor het intrekken van de toestemming.  
 
Als er sprake is van OTS dan worden de bevindingen in een adviesgesprek en schriftelijke 
rapportage meestal eerst gedeeld met de gezaghebbende ouder(s) en daarna met de 
jeugdbeschermer. De gedragswetenschapper geeft bij de ouders aan welke informatie 
gedeeld wordt met de jeugdbeschermer en vraagt hen hiervoor toestemming.  
De gedragswetenschapper heeft de plicht om vragen van een jeugdbeschermer in het 
belang van de OTS-uitvoering te beantwoorden (bij voorkeur schriftelijk) voor zover ze 
betrekking hebben op de onderzoeksbevindingen. Hiervoor is geen toestemming van de 
ouder(s) nodig maar wordt de gezaghebbende ouder(s) vooraf in de regel op de hoogte 
gesteld van het uitwisselen van informatie met de jeugdbeschermer.  
De gedragswetenschapper kan de noodzaak afwegen om gebruik te maken van het 
meldrecht om relevante zaken (aangaande het verloop van het onderzoek) te melden bij de 
jeugdbescherming voor zover deze informatie van belang is voor de uitvoering van de OTS.  
 
Bij een OTS beslissen de ouders over het delen van informatie met de school. De 
jeugdbeschermer heeft hierin geen stem. Als ouders gebruik maken van hun 
blokkeringsrecht, dan mag de jeugdbeschermer afwegen om de informatie die zij heeft 
verkregen wel te delen met school.  
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Als een kind in een pleeggezin verblijft en er sprake is van OTS, dan mag de 
gedragswetenschapper pleegouders niet zonder meer informeren over de 
onderzoeksbevindingen. Ook hiervoor is toestemming van de ouders nodig. Met 
toestemming van de ouders mogen pleegouders aansluiten bij een bespreking met school.  
De pleegouders of de jeugdbeschermer kunnen ouders niet vervangen bij het nemen van 
beslissingen.  
 
 
 
NB. In het geval dat ouders (en jongere van 12 jaar of ouder) inzage eisen/wensen in de 
ruwe testgegevens dan geldt het volgende: 

- Begeleide inzage in de ruwe testgegevens 
- De ouder(s) en leerling hebben recht op inzage van de ruwe testgegevens op 

itemniveau. Echter heeft men geen recht op een afschrift van deze gegevens 
- De ouder(s) en leerling hebben wel recht op een afschrift van de ruwe schaalscores 

en genormeerde scores.  
De jeugdbeschermer heeft géén recht op inzage of kopie van het dossier van de jongere.  
 
 
  



 

8 
 

Bewaartermijn & geldigheidsduur 
Gegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel van het psychologisch 

onderzoek of voor zover daar wettelijke regels voor gelden.  

Het op naam gestelde dossier in de zin van de Beroepscode NIP/NVO wordt bij het SWV 

bewaard voor maximaal 5 kalenderjaren, met in achtneming van minimaal de 

geldigheidsduur van het psychologisch rapport (zoals op het voorblad van het 

onderzoeksverslag vermeld) voor ten minste één kalenderjaar. Deze minimumtermijn is 

gekozen met het oog op de mogelijkheid dat de gedragswetenschapper nog over het dossier 

beschikt op het moment dat de ouder(s) en/of de leerling om inzage vraagt of er een klacht 

zou worden ingediend. Overigens vernietigt de gedragswetenschapper het dossier niet - ook 

niet na het verstrijken van de bewaartermijn- wanneer er een klacht is ingediend en de 

klachtenbehandeling nog niet is afgerond.  


