Patiënteninformatie

Onderwijsondersteuning aan zieke
leerlingen
Informatie voor docenten
Wanneer een zieke leerling is of wordt
opgenomen in het Maastricht UMC+
(MUMC+) kan de school contact
opnemen met de consulenten van de
Educatieve Voorziening.
Onderwijsondersteuning
De consulenten Onderwijs Zieke
Leerlingen (OZL) geven
onderwijsondersteuning aan
leerlingen van het basisonderwijs en
het voortgezet onderwijs. De OZLconsulenten hebben kennis van en
zicht op de mogelijke consequenties
van ziektebeelden, de behandelmethodes en de invloed van medicatie in relatie tot het onderwijs.
Daarnaast beschikken zij over de nodige ervaring in het omgaan met zieke leerlingen en het
aanpassen van leerprogramma’s aan bijzondere situaties. De consulenten zijn ook op de hoogte
van wet- en regelgeving rondom ziek zijn en onderwijs.
Onderwijs aan zieke leerlingen is belangrijk, omdat:
 onderwijs houvast, structuur en een perspectief biedt;
 door de voortzetting van het onderwijs wellicht een leerachterstand wordt voorkomen;
 door onderwijs een zieke leerling een belangrijke verbinding met de buitenwereld houdt
en een isolement voorkomen kan worden.
De consulent kan de school ondersteunen op de volgende punten:
Ondersteuning docent
 Coördinatie en afstemming van het onderwijs en de begeleiding van de leerling in het
ziekenhuis, thuis en op school.
 Informeren over het omgaan met de zieke leerling in de klas en op school.
 Informeren over de gevolgen van de ziekte en/of de behandeling voor het
onderwijsleerproces.
 Aanbieden van specifieke kennis, informatie en literatuur.
Ondersteuning leerling
 Geven van onderwijs en ondersteuning op maat aan zieke leerlingen uit alle vormen van
primair en voortgezet onderwijs.
Ondersteuning ouders
De consulenten adviseren en/of ondersteunen ouders bij vragen als:
 Wat zijn de gevolgen voor het onderwijs van mijn kind bij opname in het MUMC+?
 Hoe moet het met toetsen en examens?
 Welke (nieuwe) school is geschikt voor mijn kind?
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Voor de ondersteuning van een zieke leerling thuis of in een regionaal ziekenhuis kunt u een
beroep doen op een consulent Onderwijs Zieke Leerling, werkzaam bij een
onderwijsadviesbureau. Voor adressen en telefoonnummers kunt u terecht bij www.ziezon.nl.
Contact
Als u na het lezen van dit informatieblad nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met een van
de consulenten van de Educatieve Voorziening via telefoonnummer 043 - 387 79 68 of mailen
naar h.willemars@mumc.nl of kim.dreuw@mumc.nl.
Websites
 www.mumc.nl
 www.gezondidee.mumc.nl
 www.kinderwebsite.mumc.nl
 www.ziezon.nl
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