
Belangrijke adressen:

www.educatievevoorzieningamsterdam.nl

info@educatievevoorzieningamsterdam.nl

Educatieve Voorziening AMC/VUmc
Carla Hendriks, hoofd
Postlocatie H7-270
Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam
telefoon locatie AMC: 020 - 566 89 52
mobiel: 06 - 224 351 63
c.j.hendriks@amc.nl

Primair onderwijs:
020 - 566 33 53 / 020 - 566 86 55

Voortgezet onderwijs:
020 - 566 36 03 / 566 83 29

VUmc:
020 - 444 14 51

Het ABC (schooladviesdienst Amsterdam)
Eddy Dirkmaat, 06 - 316 315 33
Bianca Vlaar, 06 - 316 316 09
Baarsjesweg 224, 1058 AA Amsterdam
edirkmaat@hetabc.nl
bvlaar@hetabc.nl

Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen
Thuis in Amsterdam
Jantien Taams
Grote Kerkstraat 35, 1135 BC Edam
0299 - 374 242
j.taams@quicknet.nl

ZIEZON (Ziek zijn en Onderwijs)
www.ziezon.nl

Ondersteuning Onderwijs
Zieke Leerlingen

Amsterdam



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 leerlingen.

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 onder-
wijsleerproces

• aanbieden van specifieke kennis, informatie en litera-
tuur

• informatie over Passend Onderwijs

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 lesma-
teriaal

ondersteuning ouders
• informatie over de mogelijke gevolgen van de ziekte 

en/of de behandeling voor het onderwijs
• informatie over Passend Onderwijs

Consulenten onderwijsondersteuning zieke 
leerlingen zijn gespecialiseerd in onderwijsbege-
leiding 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

Ieder academisch ziekenhuis heeft een Educatieve
Voorziening waar een aantal consulenten onderwijs-
ondersteuning zieke leerlingen werkzaam is.
Ook ziekenhuismedewerkers en ouders kunnen de
consulent benaderen.
Met toestemming van de ouders wordt contact
onderhouden met de school. Tevens wordt aan school 
verslag uitgebracht over de geboden onderwijsonder-
steuning.

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

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

 � welk probleem dan ook betreffende ziekte en 
school


