
Meer informatie?
Neem dan vooral een kijkje op onze website 

www.ziek-en-onderwijs.nl. 

 

Heeft u een vraag? Wilt u een zieke leerling 

 aanmelden? Neem dan contact op via onderstaand 

telefoonnummer of stuur een e-mail. 

Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam

Postbus 2060

3000 CB Rotterdam

Telefoon: 010 - 703 6955 

E-mail: ziekenonderwijs@erasmusmc.nl
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Aan de tekst in deze folder kunnen geen rechten  worden ontleend.

Naomi:

“In de eindexamenklas moest ik geopereerd 

worden aan een scoliose. Daarna moest ik 

maanden thuis revalideren. Ik mocht het  

examen VMBO-T over twee jaar verdelen. 

In het eerste jaar kreeg ik thuis les in Duits, 

economie, wiskunde en 

Nederlands. Ik ben  

geslaagd voor die  

vier vakken en de 

andere vakken 

doe ik dit jaar op 

school.”

www.ziek-en-onderwijs.nl

Lisanne, leerkracht groep 4:

“Van de ouders van Tijn hoorde ik dat hij 

leukemie had. Daar schrok ik heel erg van. 

Zo’n leuk ventje waar het zo slecht mee bleek 

te gaan. Maar toen ik de consulent van het 

expertisecentrum sprak, bleek dat er ondanks 

de ernstige ziekte toch 

heel veel wél mogelijk 

was. Na zo’n twee 

maanden komt hij 

nu bijna dagelijks 

een halve dag naar 

school. Hij geniet er 

enorm van.”

Het expertisecentrum is een lokaal samenwerkingsverband tussen 

het Erasmus MC, de CED-Groep en de gemeente Rotterdam en is 

aangesloten bij het landelijk netwerk Ziezon (www.ziezon.nl).



Wie zijn wij en wat doen we?

Ons expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam 

heeft consulenten in dienst die gespecialiseerd zijn 

in onderwijs aan zieke leerlingen. Zij ondersteunen 

 scholen die een zieke leerling begeleiden. Ze infor-

meren en adviseren ouders/verzorgers en hulp-

verleners en geven onderwijs aan leerlingen, thuis  

en in het ziekenhuis. 

Vanzelfsprekend hebben onze medewerkers een 

onder wijsbevoegdheid en werkervaring in het onder-

wijs. Ze maken bovendien deel uit van de behandel-

teams in het ziekenhuis en zijn dus uitstekend op de 

hoogte van de situatie van het kind. Daardoor kunnen 

zij zeer doelgericht adviseren. Daarnaast weten onze 

consulenten wat er speelt op het gebied van onderwijs 

en gezondheidszorg.   

Voor welke regio werken we?

We zijn actief in Rotterdam en de regio Zuid-Holland 

Zuid. Bijna 40 gemeenten vallen binnen ons werk-

gebied. Ze staan vermeld op onze website. 

Hoe werken we?

Snel en efficiënt. Bij ons geen uitgebreide intake-

gesprekken of aanvraagprocedures. Wie contact 

opneemt met ons centrum wordt vrijwel altijd binnen 

enkele dagen geholpen.

Elk kind en elke situatie is uniek en dat vraagt om een 

oplossing op maat. Daar zorgen we dan ook voor. Ons 

doel is dat de scholieren hun school zo goed mogelijk 

doorlopen en dat we scholen steunen bij deze - soms 

ingewikkelde - klus. Overigens zijn onze diensten 

geheel gratis. 

Ziek zijn is geen pretje. En al helemaal niet 

als blijkt dat je een ernstige of langdurige 

ziekte hebt. Dan staat de wereld pas echt op 

zijn kop. Het overkomt jaarlijks veel kinderen 

en jongeren. Ineens is alles anders. School, 

klasgenoten en huiswerk maken plaats voor 

onderzoeken, ziekenhuisopnames en be-

handelingen. De meeste scholieren missen 

hun vertrouwde omgeving en willen dan ook 

zoveel mogelijk betrokken blijven bij het leven 

op school. Dat biedt niet alleen structuur, 

maar ook afleiding: ze zijn met andere zaken 

bezig dan alleen hun ziekte. Bovendien raken 

ze niet al te ver achterop met hun schoolwerk 

en blijven ze bezig met hun toekomst.

In het Erasmus MC is het expertisecentrum Ziek en 

Onderwijs Rotterdam gehuisvest. Scholen, ouders  

en hulpverleners kunnen een beroep doen op het  

expertisecentrum wanneer ze te maken krijgen met 

een (langdurig) zieke leerling. 

Onze diensten in het kort 

Scholen

•  Informeren over de gevolgen van de ziekte en de 

behandeling voor het onderwijs;

•  Hulp bij het opstellen van een plan van aanpak, 

bijvoorbeeld met aanpassingen van het onderwijs-

programma, lespakket, lesrooster;

•  Adviseren over het onderhouden van contacten 

met de leerling en ouders/verzorgers;

•  Adviseren over en regelen van ICT-hulpmiddelen, 

voor bijvoorbeeld onderwijs op afstand, contact 

met klasgenoten.

De leerling

•  Lesgeven en helpen bij het maken van schoolwerk, 

zowel in het ziekenhuis als thuis;

•  Hulp bij het plannen en organiseren van 

 schoolwerk;

•  De leerling motiveren om de draad weer op te 

 pakken;

•  Regelen dat de leerling thuis of in het zieken-

huis toetsen kan maken en officiële examens kan 

 afleggen.

De ouders/verzorgers

•  Informeren over de gevolgen van de ziekte en  

de behandeling voor het onderwijs en de school-

loopbaan;

•  Bemiddelen tussen school en ouders.


