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PROTOCOL 
EXTERNE-

ONDERSTEUNING 
ONDER LESTIJD 



ALGEMEEN 

Externe ondersteuning gedurende lestijd.  

Basisregel 
In beginsel is externe ondersteuning tijdens lestijd niet toegestaan. Het is belangrijk dat de leerling 
het gehele aanbod integraal aangeboden krijgt om derhalve het optimale rendement uit de 
geboden leerstof te realiseren en lacunes, door gemiste elementen, te voorkomen. Het ministerie 
van onderwijs hanteert zeer strikte normen waar het gaat om het realiseren effectieve lestijd. 
Structureel afwijken van de normen is in beginsel niet mogelijk.  
Op de basisregel zijn twee uitzonderingen: 

- Vergoede zorg: zorg die aangeboden wordt aan een leerling na een extern traject waarin 
een arts of daartoe bevoegde overheidsinstantie heeft vastgesteld dat de leerling expliciete 
zorg en ondersteunen behoeft die door verzekeraar of overheid wordt vergoed. 

- Medisch noodzakelijk handelen of externe ondersteuning die hieruit volgt. Hierbij valt te 
denken aan diverse elementen noodzakelijk bij het genezingsproces die direct invloed 
hebben op de mogelijkheid van de leerling om aan het schoolse aanbod deel te nemen dan 
wel van dit aanbod te profiteren. 

KMS-beleidsruimte 
Externe hulp of ondersteuning die tot stand is gekomen na een uitvoerig overlegtraject tussen 
school en ouders waarin de school tot de conclusie komt dat de gemiste lestijd en lesstof van 
ondergeschikt belang zijn aan het doel van de externe ondersteuning.  

Hiervoor is het noodzakelijk dat: 
• de externe ondersteuning een concrete begin- en eind datum kent  
• school bepaalt op welke tijdstippen deze ondersteuning plaats kan vinden 
• deze einddatum niet langer dan vier maanden na de begindatum ligt  
• er een concreet, aan de lesstof gerelateerd doel schriftelijk is geformuleerd door 

de externe partij in overleg met school en ouders.  
• de leerkracht en de IB-er kunnen aangeven waar de resultaten van de externe 

ondersteuning zichtbaar zullen zijn in de resultaten van de leerling.  
Ook binnen de hier geformuleerde KMS-beleidsruimte kan langdurige externe ondersteuning 
nimmer onder lestijd worden toegestaan.   
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