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CONVENTIEMODEL 
PARAMEDISCHE HULPVERLENER1 

 
 TUSSEN: 
 

1. De heer en mevrouw ……………………………………., ouders van de leerling 
……………………………………………………………………, ingeschreven in het     
…….… jaar van de …………………. cyclus van de Europese school van 
……………………………………………………………………….…..…………, wonende 
te…………………………………………………………………………….., hierna "de ouders" 
genoemd. 
 

2. Mijnheer / Mevrouw …………………….………………………., (logopedist, 
psychomotorisch therapeut, kinesitherapeut/ fysiotherapeut, psycholoog, ergotherapeut, 
orthoptist) 2 die zijn/haar beroep uitoefent te ……………………………………………., 
hierna "paramedische hulpverlener" genoemd. 
 

3. De Europese school van ………………………………………………………………………, 
vertegenwoordigd door ……………………………………., directeur, hierna "de school" 
genoemd. 

IN AANMERKING GENOMEN DAT: 
 
De leerling …………………………………………………….. specifieke onderwijsbehoeften heeft.   
Naast de hulp die wordt verleend door het onderwijsteam van de school onder de coördinatie 
van de adviesgroep, is het in het voordeel van de leerling gebleken om binnen de 
schoolgebouwen ………………………………….sessies te organiseren.   De ouders van de 
leerling ………………………………… willen die paramedische opvolging toevertrouwen aan de 
heer/mevrouw …………………………………………, die ze vrij en zonder inmenging van de 
school hebben gekozen. 
 

1. De paramedische hulpverlener verzorgt voor de leerling …………………………………. 
de ……………………………………………..sessies ……. keer per week vanaf …/…/20... 
tot …/…/ 20…, op ……………… om …… u in het lokaal …….. dat ter beschikking 
wordt gesteld door de school. 
 

2. De paramedische hulpverlener verbindt zich ertoe deel te nemen aan / een uitvoerig 
verslag op te stellen ter voorbereiding van de vergadering van de adviesgroep die belast 
is met het evalueren van de ontwikkeling van de leerling en die vastgelegd is op 
…./…/20….    Voor elke deelname aan een vergadering van de adviesgroep op 
aanvraag van de school, ontvangt hij/zij een forfaitaire bezoldiging van de 
overeenkomstige school die maximaal gelijk zal zijn aan de terugbetaling van het bedrag 
van een raadpleging van zijn/haar vak (of van een gelijkaardig vak) door de mutualiteit 
van de Europese Scholen in het gastland van de school. 

                                                 
1 Model opgesteld voor België (onder voorbehoud van de toepassing van de geldende bijzondere 
nationale wetgeving in het gastland van de school, voor de andere landen).  
 
2 Gelieve te schrappen wat niet past. 
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3. De ouders kiezen de paramedische hulpverlener.   De ouders verbinden zich ertoe om 

de kosten voor de diensten van de paramedische hulpverlener te dragen, zonder enige 
financiële tussenkomst van de school (onverminderd van wat is voorzien in artikel 2).   
De kosten voor de diensten van de paramedische hulpverlener zijn onderhavig aan een 
afzonderlijke overeenkomst die afgesloten wordt tussen de ouders en de paramedische 
hulpverlener in kwestie. 
 

4. De school stelt lokaal nr. …. in het gebouw …. ter beschikking van de paramedische 
hulpverlener en leerling ……………….. volgens de hieronder opgegeven kalender: 
Dag uur 
Dag  uur 
De paramedische hulpverlener zal erover waken dat het lokaal en het specifieke 
pedagogische materiaal dat eventueel ter beschikking wordt gesteld, in perfecte staat 
blijft. 
 

5. De paramedische hulpverlener voert de taak die wordt gedefinieerd in artikel 1 
autonoom uit en zal bij de uitvoering van de onderhavige overeenkomst worden geleid 
door het belang van de leerling, dat, in voorkomend geval, zal worden bepaald samen 
met een onderwijsteam.  De school en de paramedische hulpverlener erkennen dat ze 
geen juridische relatie hebben en dat er geen enkele ondergeschikte relatie tussen hen 
bestaat.   De paramedische hulpverlener verbindt zich ertoe al zijn wettelijke, 
deontologische, fiscale en administratieve verplichtingen te respecteren en garandeert 
over de vereiste kwalificaties te beschikken. 

 
Opgemaakt te ……………………………………. 
Opgemaakt in drie exemplaren, waarvan elke partij verklaart er een te hebben 
ontvangen, 
 
 
 
 
 
De school      De paramedische hulpverlener 
 
 
 
 
 
 
De ouders 


