Een zieke leerling in de klas, en dan?
Heb je als zorgcoördinator, intern begeleider, leraar, afdelingsleider, mentor of directeur vragen over
een zieke leerling?
Scholen kunnen kosteloos een beroep doen op de consulent Onderwijsondersteuning Zieke
Leerlingen (OZL) van OnderwijsAdvies!
Consulenten OZL hebben kennis van een breed scala aan ziektebeelden waar leerlingen mee te
maken kunnen krijgen; van zeldzame en weinig voorkomende ziekten zoals bepaalde vormen van
kanker of taaislijmziekte tot veelvoorkomende ziekten zoals diabetes of astma.
Door voortdurende professionalisering binnen het netwerk Ziezon (www.ziezon.nl) en korte lijnen
met artsen en andere zorgverleners kunnen consulenten snel schakelen en weten zij welke invloed
ziektes op het leerproces en het (psycho-sociaal) functioneren van een leerling kunnen hebben.
De consulenten OZL onderzoeken op welke manier de leerling toch onderwijs kan blijven volgen
gedurende zijn ziekte en wat een verantwoorde belasting voor de leerling is.
In eenvoudige, maar ook complexe situaties helpen zij school en zorgpartners helderheid te krijgen
over welke ondersteuning nodig is: Iedere situatie is uniek en maatwerk is daarom van belang.
In sommige gevallen is het mogelijk dat langdurig zieke leerlingen op afstand lessen op school volgen,
bijvoorbeeld door de inzet van het project KlasseContact van de KPN (www.klassecontact.nl).
Ook kan het wenselijk zijn dat er tijdelijk een docent aan huis komt, om de leerling te ondersteunen
bij het plannen en organiseren van het schoolwerk thuis.
OnderwijsAdvies ontvangt voor deze dienstverlening subsidie van het ministerie van Onderwijs.
Daardoor zijn aan de inzet van de consulent geen kosten verbonden.
Neem eens een kijkje op de genoemde Ziezonsite. Daar vind je o.a. bij publicaties een beschrijving
van de meest voorkomende ziektebeelden en het gevolg daarvan op leren en functioneren van de
leerling. Ook vind je daar onze folders!
Graag komen wij ook op jullie netwerkbijeenkomst om wat meer te vertellen en jullie vragen te
beantwoorden.
Bel of mail ons gerust als je een vraag hebt:
Ans van Item (a.vanitem@onderwijsadvies.nl) T: 023 51 00018
Saskia Wittekoek (s.wittekoek@onderwijsadvies.nl) T: 023 51 000 67
Gerardine Honig (g.honig@onderwijsadvies.nl) T: 023 51 000 51

