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Een individueel leerling onderzoek bij uw kind 
 
Soms verloopt het leren bij een kind anders dan verwacht en vraagt u zich af wat 
uw kind nodig heeft om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen op school. Er kan dan 
worden gekozen worden voor het uitvoeren van een Individueel Leerlingonderzoek 
(ILO). Zo’n ILO kan helpen om erachter te komen wat de ondersteuningsbehoeften 
zijn voor uw kind. 

Wie voert een individuele leerling onderzoek uit? 
 
De begeleider passend onderwijs die het onderzoek uitvoert heeft een 
universitaire opleiding in de orthopedagogiek of in de psychologie. 
 

Wat is de werkwijze?  

Nadat u akkoord bent met de aanmelding, meldt de school uw kind aan bij het 
Expertisecentrum Innoord. In deze aanmelding staat de vraag waarover u en de 
school meer duidelijkheid willen krijgen. Dat is de hulpvraag. Bij de aanmelding 
stuurt de school relevante informatie mee over uw kind. Het Expertisecentrum 
gaat daar uiteraard vertrouwelijk mee om.  
 

Hoe verloopt een Individueel leerling onderzoek? 

Na de aanmelding houden we meestal een intakegesprek. Tijdens dit gesprek 
zullen we aanvullende vragen stellen en kijken we ook welke aanpak er al op 
school geprobeerd is. Aansluitend stellen we een onderzoeksplan op. We willen 
graag zicht krijgen op de sterke en zwakke kanten zijn van uw kind. Wij 
informeren u over de inhoud van het onderzoeksplan. De afname van het 
onderzoek duurt over het algemeen één tot twee dagdelen en wordt één op één 
en in een rustige ruimte op school uitgevoerd. Zodra er een datum is gepland voor 
het onderzoek, brengt de onderzoeker u hiervan op de hoogte.  
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Hoe informeren we u over de resultaten? 

Enkele weken na het onderzoek plannen we een gesprek om de 
onderzoeksresultaten en handelingsadviezen met u te bespreken. Bij dit gesprek is 
meestal ook de leerkracht en de intern begeleider aanwezig. 
Het is ook mogelijk om de resultaten van het onderzoek eerst afzonderlijk met de 
onderzoeker te bespreken. Na afloop van het adviesgesprek volgt een schriftelijk 
verslag met alle (relevante) onderzoeksgegevens en een beantwoording van de 
hulpvraag. Indien u hiermee akkoord gaat, wordt het onderzoeksverslag via 
Kindkans gedeeld met de intern begeleider van uw kind.  

Dossiervorming en privacy  

Door ondertekening van het toestemmingsformulier, geeft u toestemming aan het 
Expertisecentrum Innoord om de verstrekte informatie over u en uw gezin en de 
documenten die zijn geraadpleegd tijdens het onderzoek van uw kind in een 
dossier op naam van uw kind op te nemen. De inhoud van het dossier is 
vertrouwelijk en wordt niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt. Het 
dossier van uw kind wordt 5 jaar bewaard in een afgesloten archief op 
Expertisecentrum Innoord. 
 
Tot slot 
We hopen u met deze brief een duidelijk beeld gegeven te hebben van onze 
werkwijze. Wanneer u nog vragen heeft over het onderzoek of over deze brief, 
kunt u deze met school of met de onderzoeker bespreken. 
 
 

 


