Stichting NCRM, Postbus 75005, 1070 AA, Amsterdam.

Uitsluitingsformulier voor Ouders
Voorafgaand aan een Geestelijke Gezondheids- en Psychologische Screening
of Behandeling
Aan: Hoofd van de school ………………………………………………………………… (naam van de school)
Van: De Ouders van ………………………………………………………………………….. (naam leerling)
Met deze brief laten wij/ik weten dat zonder onze/mijn schriftelijke toestemming, ons/mijn
kind niet onderworpen mag worden aan enige vorm van counseling, screening of testen
door geestelijke gezondheids-, psychologische of sociale diensten.
Wij/ik sluit(-en) ons/mijn kind formeel uit van alle mentale of sociale dienstprogramma’s en
screening, of die nu rechtstreeks door de school of door een gelieerde instantie plaats
vinden .
Zorgen van de medewerkers van de school over de beweerde geestelijke gezondheid van
ons/mijn kind, moeten onder onze/mijn aandacht gebracht worden en door ons/mij worden
beoordeeld.
De medewerkers van de school kunnen niet zelf het initiatief nemen om een diagnose te
laten stellen of een geestelijke gezondheidsbehandeling, analyse, verwijzing of een
dergelijke etikettering regelen.
Beoordelingen en testen moeten alleen op de leerstof en fysieke fitheid gericht zijn.
De vereiste inzake het informed consent omvat, maar is niet per sé beperkt tot, de volgende
activiteiten:
1. Door de school geregelde counseling in verband met geestelijke gezondheid.
2. Alle soorten screening op het gebied van gedrag, geestelijke gezondheid,
depressie/zelfmoord- of psychologische screeningen en/of diagnosticerende
instrumenten (d.w.z. psychosociale screening, emotionele factoren zoals boosheid of
relaties met medescholieren, seksuele activiteiten of voorkeur).
3. Woedebeheersing, “eigenwaarde”, cursussen over “het oplossen van conflicten”;
groeps- of familiecounseling.
Dit is geen klacht tegen de school.
Het is eerder het uitoefenen van ouderlijke rechten, dat noodzakelijk geworden is doordat
overal ter wereld voorvallen hebben plaatsgevonden waarbij kinderen en hun rechten, hun
veiligheid en gezondheid beschadigd zijn door geestelijke gezondheidsbeoordeling en
diagnoses die gebaseerd zijn op subjectieve testen en niet op wetenschappelijke
onderbouwing.
Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking in deze kwestie.

Voor onze wederzijdse bescherming en om alle misbegrip uit te sluiten, is een kopie van
deze brief naar mijn advocaat verzonden en/of naar toepasselijke burgerrechten- en
mensenrechtenorganisaties.

Deze kennisgeving is van toepassing totdat deze door ons/mij schriftelijk is ingetrokken en
moet ons/mijn kind in de hogere klassen in deze jurisdictie, plaats of provincie blijven
volgen.
Datum: ……………………………………….……………………………..………………………
Ouder(s) of Voogd: …………………………………………………………………………….
cc:
Stedelijke, provinciale of gemeentelijke Onderwijsraad
Hoofd van de …………………………………………… Kleuterschool / Basis / Middelbare/Hoge
School/Universiteit

