
Vastgesteld maart 2021  Bestand: IB: Beleid\protocollen 

 “Waar talenten tot bloei komen” 
 

Protocol verzoeken om (leer)hulp door derden aan leerlingen tijdens schooltijd. 

Het komt voor dat ouders aan de school vragen of tijdens schooltijd externe (leer)hulp is toegestaan. 

Hier vallen niet de verzoeken onder i.v.m. medische zaken. Hiervoor is dit protocol niet bedoeld. 

Dergelijke verzoeken vallen onder verlofregelingen.  

 

Het standpunt van de Inspectie van het Onderwijs is hierover duidelijk;  

‘Betaalde leerhulp onder schooltijd in een door de school beschikbaar gestelde ruimte verdraagt zich 

niet goed met de Wet Primair Onderwijs (WPO). Deze wet gaat er van uit dat onderwijstaken worden 

opgedragen aan leraren die daartoe bevoegd zijn en in dienst zijn van het bevoegde gezag van de 

betreffende school. Hun taken voeren zij uit onder verantwoordelijkheid van dat bevoegde gezag Het 

bevoegd gezag draagt verantwoording voor dit onderwijs.’ ‘Daar komt bij dat het basisonderwijs 

wettelijk verplicht is en, in beginsel, voor ouders kosteloos.’  

Kortom de school is en blijft verantwoordelijk voor het onderwijs van de leerlingen tijdens de 

schooluren. Leerlingen die onder schooltijd (betaalde) leerhulp krijgen, volgen op dat moment niet 

meer het onderwijs zoals de school dat voor alle leerlingen heeft vastgelegd in het schoolplan en in 

de schoolgids. Een dergelijke afwijking is dus niet zonder meer toegestaan.  

Op Tangentniveau is afgesproken dat de scholen zich conformeren aan het standpunt van de 

Inspectie.  

Voor onze school betekent dit alles, dat in principe onder schooltijd en in de school geen externe 

leerhulp wordt toegestaan. Als ouders een beroep doen op externe leerhulp dan kan dat gebeuren 

buiten schooltijd.  

Van deze afspraak kan worden afgeweken. De school beschikt over beperkte middelen en ook 

beperkte mogelijkheden voor extra leerhulp. Indien vanuit de goede zorg voor leerlingen door de 

intern begeleider wordt vastgesteld dat individuele leerhulp zeer gewenst is en dat de mogelijkheden 

of de middelen van de school geen oplossing bieden kan van deze afspraak worden afgeweken 

indien;  

• door de externe hulpverlener gewerkt wordt met een handelingsplan waar de school mee 

instemt. Dit handelingsplan dient, naast doelen en werkwijze ook een start- en einddatum te 

bevatten. 

• de goede zorg van de leerling duidelijk niet gebaat is bij extra belasting buiten de 

schooltijden.  

• de leerhulp gepland wordt buiten de tijden waarop in de groep tijd ingeroosterd staat voor 

de kernvakken. 

In dergelijke gevallen kan de interne begeleider van de school besluiten toestemming te verlenen. 

Daarbij is wel van belang dat er goede afspraken gemaakt kunnen worden over het tijdstip van de 

hulp, in verband met afstemming van het te volgen onderwijsprogramma in de reguliere groep. Ook 

moet op de geschikte tijdstip(pen) op school voldoende ruimten beschikbaar zijn. In alle andere 

gevallen overlegt de interne begeleider met de directie. 


