
Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam

Passende onderwijsondersteuning voor iedere zieke leerling, 
op school, thuis of in het ziekenhuis.
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INLEIDING

Ziek zijn is geen pretje.

En al helemaal niet als blijkt dat je langdurig of chronisch ziek bent. Het overkomt jaarlijks  

meer kinderen dan u denkt. Ineens is alles anders. School, huiswerk en klasgenoten maken 

plaats voor onderzoeken, ziekenhuisopnames en behandelingen. De meeste scholieren missen 

hun vertrouwde omgeving. Ze willen zoveel mogelijk betrokken blijven bij het leven op school.  

Dat biedt hen niet alleen structuur, maar ook afleiding en ontspanning. Door bezig te 

blijven met school blijven kinderen zich ontwikkelen en raken ze niet te ver achter op hun 

klasgenoten. Wat zijn de mogelijkheden?
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EXPERTISECENTRUM ZIEK EN ONDERWIJS 

Ieder kind heeft recht op onderwijs,  
ook wanneer het ziek is.  
Wij begrijpen zieke leerlingen en hun ouders en weten welke gevolgen ziekte kan hebben 

voor de ontwikkeling van een kind. Daarom verzorgen wij voor iedere leerling passende 

onderwijsondersteuning. Dat kan in het ziekenhuis zijn, thuis of op school. We geven les, maar 

ondersteunen ook op andere manieren. Zo kunnen docenten, ouders en anderen het zieke 

kind helpen om zich zo goed mogelijk te blijven ontwikkelen. Daar doen wij iedere dag ons 

best voor.
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WAT DOEN WIJ? 

Ieder kind verdient maatwerk.

Het Expertisecentrum Ziek en Onderwijs ondersteunt docenten, ouders en hulpverleners als het gaat om 

onderwijs voor zieke leerlingen. Onze consulenten informeren en adviseren ouders over de gevolgen 

van een ziekte op de schoolloopbaan. Ook ondersteunen ze docenten die een zieke leerling begeleiden 

en geven ze les aan leerlingen. Samen met ouders en de betrokken docenten stellen de consulenten een 

plan van aanpak op. Bijvoorbeeld met aanpassingen aan het onderwijsprogramma of lespakket of door 

de inzet van ICT-hulpmiddelen. Het is altijd maatwerk.

In een notendop

Voor leerlingen

•  Hulp bij het maken van schoolwerk, door les te geven of te helpen met het plannen  

en organiseren ervan

• Motiveren van leerlingen om de draad weer op te pakken

•  Regelen dat een leerling thuis of in het ziekenhuis toetsen of examens kan afleggen

Voor ouders en verzorgers

•  Informatie en advies over de gevolgen van de ziekte en de behandeling daarvan voor  

het onderwijs en de (school)loopbaan

• Bemiddelen tussen school en ouders

Voor leerkrachten en docenten

• Advies over de gevolgen van een ziekte en de behandeling daarvan op het onderwijs

• Hulp bij het opstellen van een plan van aanpak

•  Advies over het onderhouden van contact met de leerling en zijn ouders of verzorgers

•  Advies over ICT-hulpmiddelen voor bijvoorbeeld onderwijs op afstand of contact met 

klasgenoten, en het regelen hiervan
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ERVARINGSVERHAAL

Abigail kreeg thuis les. 

Een jaar geleden heeft Abigail (13 jaar) op school een ongeluk gehad tijdens de gymles. Door een 

val van 2,5 meter beschadigde ze haar ruggenmerg, waardoor bepaalde zenuwen niet goed meer 

functioneerden. Dit leidde tot uitval van haar linkerbeen en veel zenuwpijn. Zes weken na het 

ongeluk mocht Abigail voorzichtig gaan revalideren en heeft haar school het Expertisecentrum 

Ziek en Onderwijs ingeschakeld, zodat ze zo min mogelijk leerachterstand zou oplopen.

Abigail: “Na het ongeluk lag ik alleen maar in bed en kon ik voor de rest niet zoveel.  

Ik probeerde in de rolstoel naar school te gaan, maar dat lukte niet goed. Na het inschakelen van 

het Expertisecentrum, kwam de consulent langs. Zij heeft me toen een aantal maanden thuis 

lesgegeven, totdat ik weer (parttime) naar school kon. Ze gaf niet alleen les, maar had ook veel 

contact met school. Ze maakte bijvoorbeeld een plan van aanpak en zorgde ervoor dat ik toetsen 

van school ontving die ik moest maken”.

“Na het ongeluk 

lag ik alleen 

maar in bed en 

kon ik voor de 

rest niet zoveel.”
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AANPAK

Onze...

...consulenten
Onze consulenten hebben een onderwijsbevoegdheid en jarenlang ervaring in het onderwijs.  

Ze maken bovendien vaak deel uit van de behandelteams in het ziekenhuis. Zo zijn en blijven ze 

 uitstekend op de hoogte van de situatie van het kind. Daardoor kunnen ze doelgericht adviseren.

...aanpak
Onze aanpak is snel en efficiënt. Bij ons geen uitgebreide intakegesprekken of ingewikkelde 

 aanvraagprocedures. Als u contact met ons opneemt, wordt u binnen enkele dagen geholpen.

Wij zijn de schakel tussen de school, de ouders en de behandelend arts. Toegankelijk voor 

iedereen, onze diensten zijn gratis. En loopt het net even anders dan verwacht? Dan passen  

we de aanpak gewoon aan.

...methodes
We sluiten zoveel mogelijk aan bij de lesmethodes van de school. Tegelijkertijd zijn we altijd 

nieuwsgierig naar nieuwe producten die het onderwijs aan zieke leerlingen kunnen verbeteren. 

Die passen we toe waar het kan. Vanzelfsprekend gaan wij voor de beste aanpak voor ieder kind.
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ERVARINGSVERHAAL 

“Tijn komt nu bijna dagelijks 
een halve dag naar school.”
“Van de ouders van Tijn hoorde ik dat Tijn leukemie had. Daar schrok ik heel erg van. 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.”

Lisanne, leerkracht groep 4.
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Ons werkgebied
Het Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam 

biedt passende onderwijsondersteuning aan  

kinderen in de regio Rotterdam en omstreken, zo’n 

25 gemeenten in totaal. U vindt ze op onze website.

Valt uw gemeente buiten ons gebied? Kijk dan op 

ziezon.nl bij welk onderwijsadviesbureau in uw 

regio u terecht kunt.

Contact
Wilt u meer weten over de mogelijkheden tot 

onderwijsondersteuning? 

Op onze website is veel informatie te vinden. 

U kunt uiteraard ook direct contact met ons 

opnemen via: 

010-703 6955

ziekenonderwijs@erasmusmc.nl

Postbus 2060, 3000 CB Rotterdam

Bezoekadres
U bent tijdens kantooruren van harte welkom  

om langs te komen.

Erasmus MC-Sophia

Kamer Sk-2.224

Wytemaweg 80

3015 CN Rotterdam

© Uitgave: juni 2020

Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van leerlingen en hun ouders.  
Meer informatie over ons privacybeleid kunt u vinden op onze website. 

Het Expertisecentrum maakt deel uit van landelijk netwerk Ziezon en is  
een samenwerking tussen het Erasmus MC-Sophia en de CED-Groep.

ziek-en-onderwijs.nl
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http://ziek-en-onderwijs.nl
http://ziezon.nl
https://www.ziek-en-onderwijs.nl/privacy/
http://ziek-en-onderwijs.nl

