
 

 

 

 

Richtlijn Kinderoefentherapie Assen in een onderwijssetting. 

 
Assen,  april 2021 
 
Betreft  : Richtlijn Kinderoefentherapie Assen in een onderwijssetting versie 2020-2021 
Schooljaar : 2020-2021 
 
Met deze richtlijn willen wij onderstaande afspraken tussen de Kinderoefentherapeuten van   
Oefentherapie Assen en de basisschool schriftelijk vastleggen en borgen voor het  
schooljaar 2020-2021 
 
1. Protocol Kinderoefentherapie Oefentherapie Assen binnen het basisonderwijs. 
- De Kinderoefentherapeuten van Oefentherapie Assen zijn gediplomeerd Oefentherapeut en 

gediplomeerd Kinderoefentherapeut.  
- De Kinderoefentherapeuten van Oefentherapie Assen zijn gecontracteerd bij alle 

zorgverzekeraars in Nederland. 
- De Kinderoefentherapeuten van Oefentherapie Assen hebben de post HBO 

Kinderoefentherapie afgerond en staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici 
2020-2025. 

- De Kinderoefentherapeuten van Oefentherapie Assen werken volgens het protocol van 
Oefentherapie Assen  (omschreven in de Werkwijzer Oefentherapie Assen) en de bijhorende 
richtlijn Kinderoefentherapie van Oefentherapie Assen. Deze wordt ieder jaar in januari 
opnieuw bekeken, aangepast aan de huidige wet -en regelgeving en ondertekend door alle 
participanten in Oefentherapie Assen. 

- De Kinderoefentherapeuten van Oefentherapie Assen  werken conform het protocol 
Kinderoefentherapie binnen een onderwijssetting 2014, versie 1.0, zoals opgesteld door het 
platform Kinderoefentherapie VvOCM (beroepsvereniging voor Kinderoefentherapeuten). 

- Alle stukken nodig om de werkwijze van Kinderoefentherapie Assen inzichtelijk en transparant 
te maken (zoals ethische code, beroepsprofiel, handelingsmodel e.d.) zijn (digitaal) 
opvraagbaar bij Oefentherapie Assen 

 
2. Praktijklocaties Kinderoefentherapie Assen 
 
2.1 Praktijkadressen 
 
- Oefentherapie Assen, Martin Luther Kingweg 46, 9603 PA in Assen 
- Oefentherapie Hoogezand, Rembrandtlaan 72a, 9601 XD, Hoogezand 
- Alle basisscholen zoals deze geregistreerd staan bij Vektis en Vecozo. 
 
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 volgens de inrichtingseisen van het  Platform 
Kinderoefentherapie. Beide documenten zijn bij Oefentherapie Assen opvraagbaar. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

3. Continuïteit van zorg  
 
- In (school)vakanties wordt continuïteit van zorg gewaarborgd. De Kinderoefentherapie kan 

worden voorgezet op de praktijklocaties in Assen of Hellum  
- Bij langdurige ziekte, zwangerschap of vakantie onder schooltijd wordt voor waarneming c.q. 

vervanging gezorgd.   
- Op de schoollocaties wordt ook buiten schooltijd (Kinder)oefentherapie gegeven.  
 
4. Verwijsbeleid 
 
-  Het aanvangen van een behandeltraject Kinderoefentherapie vindt uitsluitend plaats op  

basis van verwijzing door huisarts, schoolarts of specialist. 
- Richtlijn voor verwijzing naar Kinderoefentherapie is het filter Kinderoefentherapie zoals 

beschreven staat in de richtlijn Kinderoefentherapie binnen een onderwijssetting 2014,  
versie 1.0 

-  Doelgroep: Kinderen van 4 t/m 12 jaar met een hulpvraag op het gebied van motoriek. 
-           Het algemene doel van Kinderoefentherapie omvat het beantwoorden van de motorische  

 hulpvraag van het betreffende kind, zijn/haar ouders of verzorgers en de verwijzers op 
 activiteiten en participatieniveau. 

 
5. Ouderparticipatie Kinderoefentherapie in de basisschool 
 
De Kinderoefentherapeuten van Oefentherapie Assen vinden het belangrijk dat ouder(s) / verzorger(s) 
betrokken zijn bij de Kinderoefentherapie van hun kind op school.  
 
Met het ondertekenen van het toestemmingsformulier voor de aanvraag van een motorisch consult 
Kinderoefentherapie borgen de ouder(s)/verzorger(s), Kinderoefentherapeuten en school  
onderstaande afspraken; 
 
- De ouder(s)/ verzorger(s) zijn verplicht aanwezig bij het motorisch consult Kinderoefentherapie 
- De ouder(s)/ verzorger(s) moeten minimaal bij 1 op de 4-6 behandelingen aanwezig zijn.  

Dit wordt gerealiseerd door het maandelijks aanbieden van meekijklessen en 
evaluatiemomenten met de ouder(s) / verzorger(s). Wanneer ouder(s) / verzorger(s) 
verhinderd zijn wordt de betreffende les verplaatst naar een ander tijdstip in de week op 
school of in één van de praktijklocaties.  

- Ouder(s) / verzorger(s) worden per mail ruim van te voren op de hoogte gebracht wanneer de 
maandelijkse meekijklessen zijn. 

- De ouder(s) /verzorger(s) moeten bij de hertesten, de evaluaties en de eindtest aanwezig zijn. 
- Maandelijks 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 (S.O.E.P.), de huiswerkoefeningen voor thuis, 
advies aan leerkrachten, notities van overlegsituaties en evt. bijzonderheden. 

- De maandelijkse behandelregistratie dient eveneens als tussentijds-evaluatiedocument. 
- Ouder(s) / Verzorger(s) en leerkrachten zijn op de hoogte van de inhoud van de richtlijn 

Kinderoefentherapie van Oefentherapie Assen (versie schooljaar 2016-2017). 
- Ouder(s)/Verzorgers ondertekenen vòòr aanvang van een behandeltraject 

Kinderoefentherapie het Toestemmingsformulier Kinderoefentherapie in de basisschool. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
6.  Afspraken tussen de Kinderoefentherapeuten van Oefentherapie Assen  

en de basisschool 
 

- De Kinderoefentherapeuten van Oefentherapie Assen hebben een onafhankelijke positie 
binnen de basisschool.  

- De Kinderoefentherapeuten zijn zelfstandige ondernemers, verbonden aan Oefentherapie 
Assen en dienen zelfstandig, op eigen AGB-code en praktijkcode, declaraties in bij de 
zorgverzekeraars van de gegeven zittingen Kinderoefentherapie. 

- In de schoolgids van de basisschool staan de activiteiten op het gebied van zorg omschreven. 
Deze zijn door de school zelf opgesteld. Het zorgaanbod van de Kinderoefentherapie op 
school binnen de onderwijssetting 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. Het jaarverslag wordt met de 
IB doorgesproken en na wederzijdse goedkeuring ondertekend. 

- De maandelijks aangeleverde adviezen voor leerkrachten 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 deskundigheid 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 cursussen en 
lezingen ter vergroting van kennis over motoriek van het schoolteam. 

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

- 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. Dit wordt 
adequaat ondervangen door de uitwisseling van de behandelregistraties KOT per email. 

- Aan het begin van het schooljaar ontvangen de Kinderoefentherapeuten de schoolgids,  
de  jaarkalender van het nieuwe schooljaar, de nieuwe groepsindeling en de emailadressen 
van de leerkrachten. 

- 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 zo spoedig mogelijk ingelicht. Bij langdurige afwezigheid (> dan 2 weken) wordt voor 
een vervangende Kinderoefentherapeut gezorgd. 

- School en Kinderoefentherapeuten houden elkaar op de hoogte over veranderingen in 
werkwijze aangaande de Kinderoefentherapie.  

- School en Kinderoefentherapeuten communiceren open, eerlijk en constructief over elkaars 
bevindingen van de Kinderoefentherapie binnen de schoolsetting. 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
7.  Visie van de Kinderoefentherapeuten Oefentherapie Assen 
 

• Kinderoefentherapie speelt in op de belevingswereld van kinderen 

• Kinderoefentherapie is gericht op de totaalontwikkeling van kinderen 

• Kinderoefentherapeuten observeren, onderzoeken en analyseren bewegingsgedrag 

• Kinderoefentherapeuten werken met impliciet -en expliciet motorisch leren 

• Kinderoefentherapeuten behandelen in context, zinvol en adequaat  
op activiteiten/participatie niveau 

• Kinderoefentherapeuten leveren kwaliteit in het bewegen en de motoriek 

 
8.   Onderzoek en behandeling door de Kinderoefentherapeuten  

van Oefentherapie Assen 
 

• Inzicht in motorisch functioneren door observatie, onderzoek en analyse 

• Hierbij wordt gebruik gemaakt van de motorische observatie Kinderoefentherapie,  
de Movement ABC II en zo nodig 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 ouder(s) / verzorger(s) 

• Aanvang behandeltraject vindt alleen plaats op basis van verwijzing door 
huisarts/schoolarts of specialist 

• Doelstelling : Een positief zelfbeeld met optimale eigen motorische vaardigheden  

• Het middel  : Spelen, bewegen en leren.  
 

 
De betreffende school heeft de digitale versie van het Protocol Kinderoefentherapie binnen een 
onderwijssetting 2014, versie 1.0 en de bijhorende richtlijn van Kinderoefentherapie Assen  
2020-2021 ontvangen en gaat met beiden akkoord.   

 
Schoolnaam :  
 
 
Ondertekening van de overeenkomst tussen school en de kinderoefentherapeut van  
Oefentherapie Assen voor het schooljaar 2020-2021 d.d.: 
 
 
Naam        : 
 
 
Functie       : 
 
 
Handtekening      : 
 
 
Naam Kinderoefentherapeut(en) Cesar   : 
 
 
Handtekening      : 


