LOOK-factsheet
Therapie tijdens onderwijstijd

LOOK STELT ZICH TEN DOEL DE PARTICIPATIE VAN KINDEREN EN JONGEREN MET EEN LICHAMELIJKE BEPERKING TE
BEVORDEREN VANUIT EEN LANDELIJKE BUNDELING VAN KRACHTEN. ZIJ TRACHT DIT DOEL ONDER MEER TE BEREIKEN
DOOR HET BEVORDEREN VAN DE UITWISSELING VAN INFORMATIE EN INZICHTEN TUSSEN DE LEDEN ONDERLING
ALSMEDE MET INSTELLINGEN EN ORGANISATIES WERKZAAM IN DE ZORG, ONDERWIJS OF BELANGENBEHARTIGING EN
DOOR BELANGENBEHARTIGING VAN DEGENEN DIE ONDER DE DOELSTELLING VAN DE VERENIGING VALLEN.

Voor veel scholen is het niet duidelijk wanneer een leerling volgens de onderwijsinspectie
geoorloofd mag verzuimen om deel te nemen aan therapie tijdens schooluren. In deze
factsheet zetten we uiteen aan welke voorwaarden leerlingen en scholen volgens de
inspectie moeten voldoen wil het verzuim ten bate van therapie als geoorloofd worden
beoordeeld.
Wettelijk kader
Doordat jaarlijks vele verzoeken om vermindering onderwijsuren door therapietijd worden
ontvangen bij de onderwijsinspectie voor afwijking van wet- en regelgeving is er hiervoor een
beleidsregel gemaakt. Dit is de beleidsregel van de inspecteur-generaal van het onderwijs van 11 juli
2013, nr 4081443, inzake het verlenen van ontheffingen WEC en Onderwijskundig besluit WEC het
belangrijkste kader.
Deze beleidsregel beoogt de behandeling van ontheffingen vanwege vermindering onderwijsuren
door therapietijd efficiënt te laten verlopen en daarmee ook voor de scholen en instellingen de
administratieve lasten zo veel mogelijk te beperken. Met deze beleidsregel in de hand kan de
inspectie mogelijkheden en uitzonderingen toepassen om de vermindering onderwijsuren door
therapietijd goed te keuren.

Vier categorieën leerlingen bij wie verzuim onder voorwaarden geoorloofd is
In beleidsregel 4081443 worden vier categorieën (a, b, c en d) leerlingen onderscheiden. De
categorisering hangt af van de reden waardoor een individuele leerling structureel niet
deelneemt aan het onderwijs van de groep waarin hij is geplaatst.
De leerling kan structureel niet deelnemen aan het onderwijs van zijn groep, vanwege:
a. noodzakelijke behandeling ter ondersteuning van het onderwijs;
b. noodzakelijke medisch of paramedisch geïndiceerde behandeling of een ziekte die belet
dat de leerling de volle schooltijd aanwezig blijft of blijft deelnemen aan het voor hem
bestemde onderwijs;
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c. noodzakelijke behandeling van een plaatsbekostigde leerling en
d. een andere situatie dan onder a, b, c.
Voor elke categorie gelden andere voorwaarden en andere procedures. Hieronder gaan we
per categorie na wanneer het verzuim ten bate van therapie geoorloofd is, en welke stappen
de school moet nemen om de goedkeuring van de inspectie te verkrijgen.
Categorie a: noodzakelijke behandeling ter ondersteuning van het onderwijs;
Voor de categorie leerlingen voor wie een behandeling ter ondersteuning van het onderwijs
noodzakelijk is, hoeft geen aanvraag te worden ingediend wanneer:
• het bevoegd gezag kan aantonen dat de commissie voor de begeleiding (voor scholen)
dan wel de commissie van onderzoek samen met de behandelaars van de school de
behandeling noodzakelijk achten én
• het bevoegd gezag heeft vastgelegd op welke wijze de behandeling ondersteunend is
voor het onderwijs. Een aanvraag is in deze gevallen niet nodig omdat de behandeltijd
hiermee is gekwalificeerd als onderwijstijd. Bijgevolg kan hierdoor geen afwijking van het
minimum aantal uren onderwijs ontstaan.
Voor de Mytylscholen in Nederland die een structurele samenwerking hebben met de
kinderrevalidatie en waarbij deze samenwerking formeel is vastgelegd voldoen hiermee
Let wel! De commissie van begeleiding dient de behandelingen te onderschrijven, én er ligt
een bestuurlijk vastgesteld document. In de EKEP visie wordt bovenstaand uitgewerkt op
individueel niveau. In het Leer- behandelplan wordt de afstemming en ondersteuning
beschreven alsook de nodige tijdsinvestering.
De onderwijsinspectie wil ook graag een verklaring van de behandeld arts in het dossier
terug zien.

Categorie b: noodzakelijke medisch of paramedisch geïndiceerde behandeling of een
ziekte die belet dat de leerling de volle schooltijd aanwezig blijft of blijft deelnemen aan
het voor hem bestemde onderwijs;
Onder categorie b vallen leerlingen die
- tijdens schooltijd een medisch of paramedisch geïndiceerde behandeling moeten
ondergaan en om die reden gedurende die tijd niet deelnemen aan de in beginsel wel
voor die leerling bestemde onderwijsactiviteiten, en/of
- als gevolg van een chronisch vermoeidheidssyndroom of een andere aandoening op
medische grond niet in staat zijn de hele schooltijd op school aanwezig te zijn of aan de
lessen deel te nemen.
Voor deze categorie leerlingen behoeft evenmin een aanvraag te worden ingediend. De
omstandigheid dat zij tijdens die (para)medische behandeling (tijdelijk) afwezig zijn of op
medische grond niet aan de lessen kunnen deelnemen, brengt met zich mee dat zij op grond
van het bepaalde in artikel 11 onder d van de Leerplichtwet 1969 gedurende die tijd
vrijgesteld zijn van de schoolbezoekplicht.
Wel is het, gelet op het bepaalde in artikel 12 van de Leerplichtwet 1969, in al deze gevallen
noodzakelijk dat hun tijdelijke afwezigheid of het tijdelijk niet deelnemen aan het in beginsel
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wel voor de leerling bestemde onderwijs als ‘geoorloofd verzuim’ wordt aangetekend in de
presenten/ absentenadministratie (verzuimregistratie) van de school en dat een bewijsstuk
voorhanden is waaruit blijkt op welke grond en gedurende welke tijd de (tijdelijke)
afwezigheid van de leerling of het niet deelnemen aan het onderwijs (para)medisch
geïndiceerd is. Deze tweede groep leerlingen kan deels samenvallen met de navolgende
derde categorie.
Categorie c: noodzakelijke behandeling van een plaats bekostigde leerlingen
Deze categorie omvat leerlingen die een residentiële instelling bezoeken waarmee de school
een samenwerkingsovereenkomst (ex artikel 71c WEC) heeft gesloten (plaats bekostigde
leerlingen). Voor zolang een leerling uit deze categorie afwezig is, of niet aan het reguliere
onderwijs van zijn groep deelneemt om een andere reden dan een onderwijsondersteunende behandeling of behandeling om (para)medische redenen (zie hierboven
onder a en b), is artikel 12 WEC aan de orde als door diens afwezigheid voor die leerling het
wettelijk voorgeschreven minimum aantal uren onderwijs niet wordt gehaald.
De inspectie geeft in deze gevallen bij plaatsbekostigde leerlingen zonder voorafgaande
aanvraag instemming met onderschrijding van het wettelijk minimum aantal uren onderwijs,
• indien de school in het bezit is van een verklaring van de verantwoordelijke behandelaar
van de therapie-verzorgende residentiële instelling waaruit blijkt dat de gevraagde
beperking van het aantal uren onderwijs in het belang van de ontwikkeling van de
leerling noodzakelijk is én
• indien uit die verklaring blijkt om hoeveel uren behandeling onder schooltijd het gaat en
op welke tijdstippen deze plaatsvindt.
Categorie d: overig (een andere situatie dan onder a, b en/of c)
Voor alle andere leerlingen voor wie geldt dat zij niet volledig aan het onderwijs deelnemen,
is het indienen van een aanvraag noodzakelijk. De inspectie zal met afwijking van het
wettelijke minimum aantal uren instemmen, indien het bevoegd gezag kan aantonen dat uit
een onderzoek van de commissie voor de begeleiding (voor scholen) dan wel de commissie
van onderzoek (bij instellingen) blijkt dat deze afwijking noodzakelijk en verantwoord is. De
inspectie zal bij de beoordeling of aan deze criteria is voldaan rekening houden met
specifieke omstandigheden van de leerling en de kenmerken van de school.
Voor meer vragen: neem contact op met de onderwijsinspectie
© LOOK, februari 2016
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