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Waar staan we voor? 
Wij zijn een stichting die onderwijsondersteuning geeft aan alle kinderen die door ziekte 

belemmerd worden. Wij begrijpen zieke kinderen en wij weten in hoeverre ziekte gevolgen 

kan hebben voor hun leerontwikkeling. Daarom bieden wij begeleiding aan scholen en 

samenwerkingsverbanden om de leerling met een ziekte te ondersteunen in het 

onderwijsproces. Tenslotte geven wij ook onderwijs, zowel in het ziekenhuis als thuis, als 

op school. Samen Leren We Meer! 

 

Waar gaan we voor? 
Wij dromen van een regio waarin ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen, waarin geen 

enkel kind buiten de boot valt vanwege ziekte. Wij streven ernaar iedere zieke leerling in 

onze regio in beeld te hebben en optimaal te ondersteunen, zowel via de school als de 

individuele leerling. In de regio zijn wij een graag geziene partner: deskundig, toegankelijk 

en gericht op samenwerking ten behoeve van alle zieke leerlingen. 

 

Resultaten 
Voor zieke leerlingen 

Ieder kind heeft recht op onderwijs, of het nu kort of lang ziek is. Wij begrijpen zieke 

leerlingen en hun ouders en weten welke gevolgen de ziekte heeft voor de ontwikkeling. 

Daarom bieden wij iedere leerling passende onderwijsondersteuning. Op school of thuis, of 

al eerder in het ziekenhuis. Door les te geven, maar ook op andere manieren. Zodat ouders, 

docenten en anderen het zieke kind kunnen ondersteunen om zich – net als iedere gezonde 

leerling – zo goed mogelijk te ontwikkelen. Daar doen wij iedere dag ons best voor.   

 

 

548 leerlingen kregen voorlichting, ondersteuning en les 

 

246 leerlingen vanuit het basisonderwijs 
 

 

273 leerlingen kregen voortgezet onderwijs 

 

29 leerlingen volgden MBO-onderwijs 
 

 

Voor de buitenwereld: marketing en communicatie 

Doelen: 

• Bereiken van de belangrijkste doelgroepen – langdurig zieke leerlingen, zijn/haar 

ouders, docenten, samenwerkingsverbanden en (para)medici - met onze kennis en 

dienstverlening; 

• Vergroten van de zichtbaarheid van het Expertisecentrum door communicatie op 

maat, op structurele basis, door te luisteren en te zenden. 
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Voor de consulenten 

Voor het team stond 2019 in het teken van 5 pijlers: 

 

Kennis uitbreiden en op peil houden: 
Door het bijwonen van congressen, het volgen van cursussen en 
kennisdeling tijdens werklunches. Resultaten: 

• Zeer uitgebreide inhoudelijke kennis van ziektebeelden 

• Zeer uitgebreide inhoudelijke kennis van belastbaarheid 

 

Coachingstraject: 

Met aandacht voor teamdynamiek: samenwerking, presentatie, vitaliteit 

en veiligheid.   

 

Teamontwikkeling: 
Team meer eigentijds maken, zodat het team robuust, slagvaardig en 
met vertrouwen haar plaats in de samenleving in kan nemen en 
behouden, en daarnaast het team in staat stelt nieuwe ontwikkelingen 
als een uitdaging te zien. 

 

Professionalisering en profilering: 

• Verbreden van de ontwikkeling van de consulenten 

• Verbreden van het blikveld van de consulenten, met als doel 
meer creativiteit en professionaliteit. 

 

Vergroten van de gezamenlijkheid en samenwerking. 

 

Professionalisering en profilering 
Met als uitgangspunt het in 2018 opgestelde meerjarenplan 2018-2021 hebben de 
consulenten in 2019 prioritering gegeven en zijn zij gestart met de uitvoering van de 
volgende pijlers: 

 

Top 3 

Best gelezen blogs: 
1. Belastbaarheid chronische 

zieke leerlingen – 223 views 

2. 5 redenen om niet uit te 

zieken – 155 views 

3. Mathijs vond motivatie terug 

– 131 views 

 

Top 3 

Best bekeken algemene 

pagina’s: 
1. Wie zijn wij? – 1.170 views 

2. Vacature consulent – 1.038 

views 

3. Nieuws – 622 views 

 

9 
merkambassadeurs met positieve 

online uitingen 
 

 

20 
publicaties op de site 

 

 

4.500 
bezoekers 

 

10.205 
paginaweergaven 

 

 

165 
volgers op  de LinkedIn-bedrijfspagina 

 

Optimaliseren van het net-
werk en het onder de 

aandacht brengen vande 
doelgroep, zodat het 

Expertisecentrum gezien 
wordt als expert en daardoor 

een logische partner wordt.

•Bij de verpleegafdelingen 
duidelijkheid creëren over 
welke kinderen onder de 
aandacht kunnen komen bij 
het Expertisecentrum.

• Efficiënter begeleiden van 
zieke leerlingen in het 

ziekenhuis, thuis en op 
school. 

• Een correcte leerlingen-
registratie, die de consu-
lenten ondersteunt in hun 
werkzaamheden en voor het 
management relevante 
resultaten weergeeft. Ook: 
verantwoorde verslagleg-
ging, die aan de privacy-
wetgeving voldoet.

Optimalisatie  
registratie en 
verslaglegging

Innovatie

Netwerk-
opbouw 
regionale 

samenwer-
kings-

verbanden

Samenwerking 
met verpleegaf-

delingen


