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Als een leerling wordt behandeld in een (academisch) 
ziekenhuis, langdurig ziek thuis is of op andere wijze 
een door ziekte onderbroken schoolloopbaan heeft, 
blijft de school verantwoordelijk voor onderwijs of 
begeleiding.  
De school kan hierbij de hulp inroepen van een 
consulent die gespecialiseerd is in begeleiding van 
zieke kinderen.

Ieder academisch ziekenhuis heeft een Educatieve 
Voorziening waar een aantal onderwijsconsulenten 
werkzaam is. Zij kunnen behulpzaam zijn bij de 
onderwijsondersteuning van een zieke leerling. 
Ook ziekenhuismedewerkers en ouders kunnen de 
consulent benaderen. 
Met toestemming van de ouders wordt contact 
onderhouden met de school. Tevens wordt verslag 
gedaan over de geboden onderwijsondersteuning 
aan de school.

Als het nodig mocht zijn, kan eveneens de hulp 
worden ingeroepen van de consulent zieke leerlingen 
van de regionale schoolbegeleidingsdienst.

Ondersteuning onderwijs aan zieke 
leerlingen betreft:

ondersteuning school
· coördinatie en afstemming van het onderwijs en  
 de begeleiding van de leerling in ziekenhuis, thuis  
 en op school
· consultatie betreffende het omgaan met ziekte,  
 dood en rouw in de klas en op school
· consultatie aan leerkrachten over consequenties  
 van ziekten en behandelmethoden voor het   
 onderwijsleerproces
· aanbieden van specifieke kennis, informatie en  
 literatuur
· informatie over Leerlinggebonden Financiering  
 (Rugzak)

ondersteuning leerling
· zorgdragen voor onderwijs en begeleiding  van  
 zieke kinderen uit alle vormen van primair en  
 voortgezet onderwijs
· het aanbieden en gebruik maken van specifiek  
 lesmateriaal

ondersteuning ouders
· informatie over de mogelijke gevolgen van de  
 ziekte en/of de behandeling voor het onderwijs
· informatie over Leerlinggebonden Financiering  
 (Rugzak)

Consulenten onderwijs aan zieke leerlingen
zijn gespecialiseerd in onderwijsbegeleiding aan 
scholen voor primair en voortgezet onderwijs 
met een zieke leerling

Wij ondersteunen scholen met advies en 
informatie over de gevolgen van de ziekte op het 
onderwijsleerproces en kunnen een bijdrage leveren 
aan de continuering van het onderwijs.

Bel ons als er vragen zijn over:

 een ernstig zieke leerling

 een chronisch zieke leerling

 een langdurig zieke leerling

 een psychiatrisch zieke leerling

 een revaliderende leerling

 omgaan met ziekte in de klas en op school

 omgaan met rouw in de klas en op school

 de (late) effecten van ziekte op het leren of op de 
concentratie

 de (late) effecten van de behandeling op het 
leren of op de concentratie

 welk probleem dan ook betreffende ziekte en 
school


