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Overeenkomst kinderoefentherapie op basisscholen. 

 

Hoogezand, 12 juni 2013 
 
Betreft  : Overeenkomst kinderoefentherapie op basisscholen 
Schooljaar : 2013 - 2014 
 
Met deze overeenkomst willen wij onderstaande afspraken tussen de kinderoefentherapeuten van de  
Groepspraktijk oefentherapie Hoogezand en de basisschool schriftelijk vastleggen voor het schooljaar 
2013-2014. 
 

1. Protocol Kinderoefentherapie Groepspraktijk oefe ntherapie Hoogezand binnen het 
basisonderwijs. 

- De werkenden kinderoefentherapeuten binnen de Groepspraktijk oefentherapie Hoogezand 
zijn allen gecontracteerd bij de verschillende zorgverzekeraars in Nederland. 

- De werkenden kinderoefentherapeuten binnen de Groepspraktijk oefentherapie Hoogezand 
hebben allen de post HBO kinderoefentherapie afgerond en zijn kwaliteitsgeregistreerd bij het 
NPI. 

- De werkenden kinderoefentherapeuten binnen de Groepspraktijk oefentherapie Hoogezand 
werken protocolair volgens de werkwijzer van de Groepspraktijk oefentherapie Hoogezand en 
het bijhorende addendum kinderoefentherapie van de Groepspraktijk oefentherapie 
Hoogezand. Deze wordt ieder jaar in januari opnieuw bekeken, aangepast aan de huidige 
norm -en regelgeving en ondertekend door alle deelnemers van de Groepspraktijk 
oefentherapie Hoogezand. 

- De werkenden kinderoefentherapeuten binnen de Groepspraktijk werken conform het protocol 
Kinderoefentherapie in het basisonderwijs 2012-2015 zoals opgesteld door het platform 
Kinderoefentherapie. 

 

2. Praktijklocaties kinderoefentherapeuten Cesar 

2.1 Praktijkadressen 
- Groepspraktijk oefentherapie Hoogezand, Rembrandtlaan 72a, 9601 XD, Hoogezand 
- Groepspraktijk oefentherapie Hoogezand, Hoofdweg 2a, 9627 PD in Hellum 
- Alle basisscholen zoals deze geregistreerd staan bij Vektis. 
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2.2. Inrichting praktijkruimten 
Alle praktijklocaties voldoen aan het gestelde in artikel 3 Praktijkruimte van Deel II van de 
overeenkomst inzake eerstelijns oefentherapie. De praktijkruimte op de school voldoet aan de 
inrichtingseisen kinderoefentherapie van de VvOCM. Beiden documenten zijn bij de Groepspraktijk 
oefentherapie Hoogezand opvraagbaar. 
 
3. Continuïteit van zorg  
 
- De continuïteit van de zorg wordt gewaarborgd doordat in vakanties de kinderoefentherapie 

kan worden voorgezet op de praktijklocaties in Hoogezand of Hellum 
- Bij ziekte of vakantie wordt voor waarneming/vervanging binnen het basisonderwijs gezorgd.    
 
4. Verwijsbeleid 
 
-  Voor verwijzing naar de kinderoefentherapie van de Groepspraktijk oefentherapie Hoogezand 

binnen het basisonderwijs geldt dat het aanvangen van een behandeltraject uitsluitend plaats 
vindt op basis van verwijzing door huisarts, schoolarts of specialist. 

- Richtlijn voor verwijzing is het filter kinderoefentherapie zoals beschreven in het protocol 
kinderoefentherapie binnen de basisschool 2012-2015. 

-  Doelgroep: Kinderen van 4 t/m 12 jaar met een hulpvraag op het gebied van motoriek, zowel  
 kwantitatief als kwalitatief 

-           Doelstelling: Het algemene doel is het verbeteren van de motoriek tot leeftijdsadequaat niveau  
zowel op het gebied van kwaliteit als kwantiteit. Het individuele doel omvat het verkrijgen van 
een positief zelfbeeld met optimale eigen motorische vaardigheden. 

 
5. Ouderparticipatie kinderoefentherapie in de basi sschool 
 
De kinderoefentherapeuten van de Groepspraktijk oefentherapie Hoogezand vinden het belangrijk dat 
de ouder(s)/verzorger(s) betrokken zijn bij de kinderoefentherapie van hun kind op school.  
Dit wordt gewaarborgd door; 
- De ouders/verzorgers te verplichten bij het eerste onderzoek aanwezig te zijn 
- De ouders/verzorgers moeten minimaal bij 1 op de 4 behandelingen aanwezig zijn. Dit wordt 

gerealiseerd door het maandelijks aanbieden van meekijklessen en evaluatiemomenten met 
de ouders/verzorgers. Wanneer ouders/verzorgers verhinderd zijn wordt de betreffende les 
verplaats naar een ander tijdstip in de week in de praktijk. Ouders/verzorgers worden ruim van 
te voren op de hoogte gesteld van de maandelijkse meekijklesdata. 

- De ouders/verzorgers moeten bij de hertesten, de evaluaties en de eindtest aanwezig zijn. 
- Wekelijks wordt de behandelregistratie per email naar ouders/verzorgers en de betreffende 

leerkrachten gestuurd. Deze omvat de beschrijving van het subdoel van de behandeling, de 
activiteiten en evaluatie van de behandeling, de huiswerkoefeningen voor thuis, de advisering 
aan leerkrachten, notitie van overlegsituaties en evt. bijzonderheden. 
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6.  Afspraken tussen de kinderoefentherapeuten van de Groepspraktijk oefentherapie 
Hoogezand en school 

 
- De kinderoefentherapeuten van de Groepspraktijk oefentherapie Hoogezand werken binnen 

een onafhankelijke positie in de school. De kinderoefentherapeuten zijn zelfstandige 
ondernemers, verbonden aan de Groepspraktijk oefentherapie Hoogezand en dienen 
zelfstandig, op eigen AGB-code en praktijkcode, declaraties in bij de zorgverzekeraars van de 
gegeven zittingen kinderoefentherapie. 

- In de schoolgids staan de activiteiten op het gebied van preventieve zorg omschreven.  
Deze zijn door de school zelf opgesteld, ook de kinderoefentherapie wordt hierin vermeld. 

- In het schooljaarverslag kinderoefentherapie, welke is opgesteld door het platform 
kinderoefentherapie, wordt de gegeven kinderoefentherapie van het afgelopen schooljaar 
geëvalueerd. Verzending van het schooljaarverslag vindt plaats per email en wordt uiterlijk 2 
weken voor afronding van het schooljaar naar school verstuurd. Voor de zomervakantie wordt 
het jaarverslag met de IB doorgesproken en na wederzijdse goedkeuring ondertekend. 

- De aangeleverde adviezen voor leerkrachten die wekelijks worden aangeleverd in de 
behandelregistratie worden door de leerkrachten zo goed mogelijk geïmplementeerd. 

- 2-3 x per schooljaar is er een overleg met de Intern begeleider van school 
- 2-3 x per schooljaar wordt er door de kinderoefentherapeut deel genomen aan de 

bouwvergadering van de onderbouw en zo mogelijk 1x per jaar aan die van de midden –en 
bovenbouw. 

- School kan en mag altijd een beroep doen op de motorische kennis van de aanwezige 
kinderoefentherapeut(en). In onderling overleg wordt besproken hoe dit wordt ingevuld. 
Voorbeelden zijn het geven van voorlichting op ouderavonden, het geven van de cursussen 
en lezingen ter vergroting van de motorische kennis van leerkrachten, hulp bij het 
implementeren van schrijfonderwijs zoals “schrijven zonder pen” en “Schrijfdans”, 
advisering over registratie van motoriek zoals de digitale Beweeg ABC, etc.  

- Alle overlegsituaties binnen de school, telefonisch of per email worden met wederzijdse 
goedvinding opgenomen in de behandelregistratie, zodat alle betrokken partijen op  
de hoogte zijn. 

- Alle verslaglegging kinderoefentherapie (onderzoeksverslagen, evaluatieverslagen en 
eindverslagen) worden door school ontvangen en opgenomen in het leerling-dossier. 

- School geeft tijdig aan wanneer de oudergesprekken (10-minuten gesprekken) op school 
plaats vinden, zodat de kinderoefentherapeuten rekening kunnen houden met een tijdige 
verslaglegging kinderoefentherapie voor ouders/verzorgers en leerkrachten. 

- Aan het begin van het schooljaar ontvangen de kinderoefentherapeuten, net als de leerlingen, 
de schoolgids en jaarkalender. 

- De (wekelijkse) nieuwsbrieven van school worden per email naar de kinderoefentherapeuten 
verstuurd. 

- De kinderoefentherapeuten laten school en ouders tijdig weten wanneer er door bij- en 
nascholing geen kinderoefentherapie op school is. Bij ziekte worden ouders/verzorgers en 
school z.s.m ingelicht. Bij afwezigheid langer dan een week wordt voor een vervangende 
kinderoefentherapeut gezorgd. 

- School en kinderoefentherapeuten houden elkaar op de hoogte over veranderingen in 
werkwijze aangaande de kinderoefentherapie.  

- School en kinderoefentherapeuten houden elkaar op de hoogte over de bevindingen over 
elkaars werkwijze aangaande de kinderoefentherapie binnen school. 
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7.  Visie van de kinderoefentherapeuten Groepsprakt ijk oefentherapie Hoogezand 
 

• Kinderoefentherapie speelt in op de belevingswereld van kinderen 
• Kinderoefentherapie is gericht op de totaalontwikkeling van kinderen 
• Kinderoefentherapeuten werken met impliciet -en expliciet motorisch leren 
• Kinderoefentherapeuten observeren, onderzoeken en analyseren 
• Kinderoefentherapeuten leveren kwaliteit in bewegen en motoriek 

 
8.   Onderzoek en behandeling door de kinderoefenth erapeuten van de Groepspraktijk 

oefentherapie Hoogezand 
 

• Inzicht in motorisch functioneren door observatie, onderzoek en analyse 
• Dit m.b.v. van motorische observatie kinderoefentherapie, Movement ABC II en aanvullende 

motorische testen 
• Vergelijk met motorische standaard leeftijdsgenoten en de eigen individuele mogelijkheden 
• Motorisch onderzoeksverslag naar ouders/verzorgers. 
• Motorisch onderzoeksverslag naar verwijzers, scholen, belanghebbenden na toestemming 

van ouders/verzorgers 
• Aanvang behandeltraject alleen op basis van verwijzing huisarts/schoolarts of specialist 
• Doelstelling : Een positief zelfbeeld met optimale eigen motorische vaardigheden  
• Het middel : spelen en bewegen !  

 
 

Betreffende school:       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondertekening van de overeenkomst tussen school en de kinderoefentherapeut(en) van de 
Groepspraktijk oefentherapie Hoogezand voor het schooljaar 2013-2014 d.d.: 
 
 
Naam Directeur/Intern Begeleider/Locatiemanager school :  
 
 
Handtekening       : 
 
 
Naam Kinderoefentherapeut(en) Cesar    :  
 
 
Handtekening       : 
 


