STAPPENPLAN ONDERSTEUNING
voor leerlingen met een handicap of chronische ziekte

Met de invoering van de Wet passend onderwijs
hebben scholen een zorgplicht. Dat betekent dat scholen
verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning
nodig hebben een passende plek te bieden.
Wet gelijke behandeling op grond van

Medisch protocol en aansprakelijkheid

handicap/chronische ziekte

Nu gebeurt het helaas nog regelmatig dat

De Wet gelijke behandeling op grond van

scholen bij voorbaat alle medische zorg

handicap/chronische ziekte (Wgbh/cz)

voor leerlingen uitsluiten met verwijzing

legt ook een zorgplicht op scholen om

naar hun medisch protocol waarin staat

te zorgen voor extra ondersteuning, een

dat de school geen medische zorg

zogenoemde ‘doeltreffende aanpassing’.

biedt. Hierdoor weigeren scholen in

Uitgangspunt is dat leerlingen niet

sommige gevallen zelfs iedere vorm van

ongelijk behandeld mogen worden

ondersteuning voor het kind. Dit mag

vanwege hun handicap/chronische ziekte.

niet volgens het advies van het College

Krijgen ze geen passende ondersteuning

Rechten van de Mens*.

in het onderwijs, terwijl zij daar wel recht

Ondersteuning mag alleen geweigerd

op hebben en de school dit behoort te

worden als dit op grond van de wet

bieden? Dan maakt de school verboden

een onevenredige belasting vormt

onderscheid, oftewel zij discrimineert.

voor de school en dit onderbouwd is
met onderzoek. Dit is dus echt een

Iedere school is dus verplicht te

uitzondering en geen regel. In het geval

onderzoeken welke ondersteuning voor

van een risico op aansprakelijkheid zal dit

een leerling met handicap of chronische

hoogstwaarschijnlijk geen onevenredige

ziekte nodig is, en die - binnen de

belasting vormen nu scholen dit

mogelijkheden van de school - ook te

gemakkelijk tegen een normale premie

bieden. De zorg aan deze leerlingen mag

kunnen laten verzekeren. Ook kunnen

door school dus niet zomaar geweigerd

scholen zich voorbereiden door de nodige

worden.

scholing te volgen.

* Advies Diabeteszorg in het onderwijs, College voor de Rechten van de Mens, 07-01-2019,
https://www.mensenrechten.nl/nl/publicatie/38669

Heeft de leerling een
handicap of chronische
ziekte? Diagnose is hierbij
niet noodzakelijk.

nee

Dan is de wet Wgbh/cz
niet van toepassing.

ja
Heeft het kind een
aanpassing nodig? Denk
hierbij aan ondersteuning
of bijv. een alternatief
programma.

nee
Monitor regelmatig
of dit zo blijft.

ja
Kan de school doeltreffende aanpassingen
bieden? Bijvoorbeeld
met hulp van leerkracht,
ondersteunend personeel,
bedrijfshulpverlener etc.

nee

ja

Maak duidelijke afspraken,
leg die schriftelijk vast en
regel de benodigde kennis
en vaardigheden.

Kan het samenwerkingsverband extra
support bieden?

nee

ja

ja

Kunnen de benodigde
doeltreffende aanpassingen voldoende
geregeld worden?

Kan externe support
ingeschakeld worden?
Zoals bijvoorbeeld de
inzet van kinderthuiszorg,
persoonsgebonden
budget etc.
ja

nee

Als de aanpassing niet
intern of met externe hulp
gerealiseerd kan worden,
is deze mogelijk
onevenredig belastend.

ja
Monitor en evalueer de
situatie van de leerling en
het team regelmatig.

Dit stappenplan is een uitgave van de Stichting Zorgeloos naar School. Stichting Zorgeloos naar School zet zich in voor
goede zorg voor leerlingen met een chronische aandoening. In iedere reguliere klas van het basis- en voortgezet
onderwijs zitten gemiddeld drie leerlingen met een chronische aandoening. Een deel hiervan heeft aanpassingen nodig
om het schoolprogramma te kunnen volgen. Het is belangrijk om de behoeften van elk van deze leerlingen helder in
kaart te brengen en de benodigde ondersteuning goed te regelen.
Door het ontwikkelen van een doe-het-samen gids voor leerling, school en ouder kunnen maatwerkoplossingen
makkelijker tot stand komen. Daarnaast verzorgt de stichting voorlichting en training. Tenslotte zet de stichting, in
samenwerking met een breed scala aan organisaties, het thema chronische aandoeningen in het onderwijs op diverse
plekken op de agenda.

www.zorgeloosnaarschool.nl

