PRAKTISCHE BROCHURE
VOOR OUDERS

Inhoud
1.

Inleiding 3

2.

Het eerste gesprek op de basisschool 5

3.

Vastleggen van de gemaakte afspraken 8

4.

De klas en je kind voorbereiden 10

5.

Korte lijnen en periodiek vinger aan de pols 12

6.

Selectie middelbare school 13

7.

Je kind, jezelf en de school voorbereiden 16

8.

Het gesprek met de mentor en het vastleggen
en organiseren van de benodigde ondersteuning 19

9.

Periodiek vinger aan de pols bij je kind en de mentor 21

1. Inleiding
Het is heel normaal dat je als ouder met allerlei vragen zit rondom het
regelen van goede zorg op school. Deze gids, bestaande uit meerdere
brochures, de leerlingenpas en de ‘Waaier het samen op maat’, geeft

10.

Examenjaar voorbereiden 23

antwoord op deze vragen. Het maakt daarbij niet uit of je kind met een
aandoening naar school gaat of dat hij de aandoening krijgt, terwijl hij al

11.

Loopbaanoriëntatie 25

op school zit. In het laatste geval kun je uiteraard de paragraaf over het
selecteren van een school overslaan.

12.

Extra hulpbronnen voor als je vastloopt 26
De gids richt zich op chronisch lichamelijke aandoeningen in het algemeen. Dat is heel breed. Toch hebben al deze leerlingen vaak soortgelijke
problemen op school. In de waaier staat een verdere uitleg en voorbeelden
van aandoeningen. De gids geeft geen specifieke informatie over de aandoening zelf, omdat er veel verschillende chronische aandoeningen zijn.
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Het is wel belangrijk dat je als ouder informatie aan school geeft over de
aandoening van je kind. Je kan bijvoorbeeld een inlegblad maken over
wat de aandoening is en wat dat voor jouw kind op dit moment betekent.
Daarnaast kan je bij de patiëntenvereniging een aandoeningsspecifieke
brochure aanvragen of vinden op internet.

Geen diagnose, wel ziek

2. 	
Het eerste
gesprek
op school

Het kan ook zijn dat je kind (nog) geen diagnose heeft, maar wel langdurig lichamelijke klachten. Het is goed om te weten dat een diagnose geen
voorwaarde is voor goede ondersteuning op school. Ook dan is maatwerk

Voorbereiden

belangrijk. Door samen te kijken naar de lichamelijke klachten, de belast-

Het is belangrijk om jezelf en school goed voor te bereiden op het eerste

baarheid, verzuim, et cetera, kan gekeken worden welke afspraken gemaakt

gesprek. Een groot aantal onderwerpen zullen aan de orde moeten komen

kunnen worden voor ondersteuning op school en thuis.

om daar vervolgens beslissingen over te nemen. Gebruik daarom de checklist met gespreksonderwerpen die in de waaier staat. Lees die kritisch door

Het zorgen voor een kind met een aandoening op school is niet de verant-

en pas de vragen aan voor jullie situatie en behoefte.

woordelijkheid van één persoon. Zowel jij, je kind (afhankelijk van leeftijd
en vermogen), schooldirectie en personeel, je zorgteam en eventueel ook

Zorg dat je goed ingelezen bent over de mogelijkheden, zodat je de voor

externe thuiszorg, spelen hierin ieder een eigen rol.

jouw kind noodzakelijke zorg op school zo goed mogelijk regelt. Lees
hiervoor de ideeën en tips die in de waaier staan. Zet daarbij de volgende

Als ouder ben je verantwoordelijk om:

dingen op een rijtje:

de school op de hoogte te brengen van de meest recente informatie en

Wat zijn de belangrijkste effecten van de aandoening van je kind?

te houden rond de aandoening en de benodigde zorg van je kind op

Met welke aanpassingen op school is jouw kind waarschijnlijk het

school, en de daarbij benodigde aanpassingen,

beste geholpen?

de school te voorzien van juiste benodigdheden om die zorg te verlenen,
schriftelijke toestemming te geven voor de overeengekomen te verlenen

Wanneer je klaar bent met de waaier, geef die dan door aan school, samen

medische zorg door school,

met de brochure voor school en de aandoeningsspecifieke informatie. Het

ervoor te zorgen dat schoolpersoneel de juiste medicatie en zorgspullen

liefst ruim voordat je het gesprek op school hebt. Leg uit dat deze informa-

heeft. Check regelmatig of er voldoende voorraad is. Vervang medicatie

tie precies is wat ze nodig hebben om zich voor te bereiden op het gesprek.

of materialen voordat ze verlopen zijn en neem ze mee naar huis zodra

Belangrijk is om te weten wie jullie aanspreekpunt is op school wat betreft

ze niet meer nodig zijn of verlopen zijn. Zorg ervoor dat de benodigd-

de ondersteuning van je kind. Meestal is dat de leerkracht, of is dit toch de

heden op een vaste, bekende en veilige plek liggen.

internbegeleider? Sommige scholen werken met een zorgteam of een zorgen adviesteam (ZAT). In een zorgteam of een ZAT werken professionals van
school en hulpverlening met elkaar samen.
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Wie zijn er bij het gesprek?
Jij, je partner of beide.
Je kind. Vraag of je kind erbij wil zijn om zijn verhaal te vertellen.
Dit kan goed helpen om serieus genomen te worden. Verder kan je kind

“T

oen mijn dochter dit jaar met kamp
ging, was één leerkracht voor haar het
vaste aanspreekpunt. Die leerkracht had
extra onderbroekjes mee en hielp haar zoeken naar
een toilet. Een dagje strand was geen probleem:
er ging een fiets mee, zodat ze snel naar het toilet kon
fietsen. Echt fantastisch!” – moeder van een leerling
met de ziekte van Crohn

vanaf een bepaalde leeftijd zelf aangeven wat belangrijk is. Soms is dat
veel simpeler dan wat school en/of ouders bedenken.

Maak onderscheid tussen geven en toegeven. Erken wat je gehoord hebt,

De leerkracht(en) en de internbegeleider van de huidige school. Zij

dat je gevoelens ziet of voelt, dat je zijn/haar perspectief snapt. Vat samen

hebben de meeste ervaring opgedaan met jouw kind op leergebied en

wat je gehoord hebt en check of dit klopt.

weten wat er mogelijk is binnen het team.

Neem het niet persoonlijk. Dat kan moeilijk zijn. Maar probeer het hoofd

Leerkrachten of begeleiders van de vorige school, crèche, buitenschoolse

koel te houden. Concentreer je op de onderwerpen die aanbod moeten

opvang of peuterspeelzaal. Zij kunnen vanuit de schoolpraktijk hun

komen en laat je niet van de wijs brengen.

verhaal vertellen over het begeleiden van jouw kind op school.

Tips voor tijdens het gesprek
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Voorzie school van specifieke informatie en advies rondom
sportdagen, schoolreisjes, schoolkampen, toetsen enzovoort

Wees niet bang om te vragen en uit te leggen wat je kind nodig heeft.

Ervaring leert dat speciale dagen, speciale aandacht vragen. Die speciale

Er is een verschil tussen assertief en agressief. Wees duidelijk in wat je

aandacht is zowel van tevoren nodig als op de dag zelf. Het beste is daarom

wilt, maar doe dat op een redelijke manier. Bijvoorbeeld in plaats van te

vooraf deze activiteiten en dagen door te spreken. Belangrijk punten daarbij

zeggen: ‘wat jij zegt klopt niet’ kan je proberen om te zeggen ‘ik maak

zijn: wat is er nodig en wie is waarvoor verantwoordelijk?

me zorgen over…’.

Het uitgangspunt voor deze buitenschoolse activiteiten is dat je kind

Hou er rekening mee dat de aandoening waarschijnlijk nieuw is voor het

gewoon mee mag en kan doen met de anderen. Dat geldt ook voor school-

schoolpersoneel. Laat merken dat je je realiseert dat er veel over te leren

kampen. Je kind heeft misschien meer hulp nodig dan op een gewone

valt. En ook dat het wat tijd kan kosten om routine te krijgen in de zorg

schooldag. Bedenk goed welke specifieke hulp dat is. Bespreek dan met

voor een leerling met deze specifieke aandoening op school. Verzeker

school hoe deze hulp en zorg ingevuld kan worden en door wie. Het kan

school dat jij en eventueel een zorgdeskundige er zijn om schoolmede-

zijn dat de school ervan uitgaat of eist dat je als ouder meegaat. Bespreek

werkers in te werken.

waarom ze dat prettig vinden, wat jouw mogelijkheden als ouder(s) zijn en

Vertel ook wat je waardeert van school.

wat de voorkeur van je kind zelf is.

Zeg wat goed gegaan is en welke ondersteuning je al hebt gehad. Geef

Bij toetsen is het belangrijk dat schoolmedewerkers begrijpen wat de

complimenten waar die op zijn plek zijn! Het is altijd goed om positieve

invloed is van de aandoening op de concentratie of het prestatievermogen

feedback te horen en het laat zien dat je de inzet van school tot dusver

van je kind of wat dat kan zijn op bepaalde momenten. Er kan bijvoorbeeld

waardeert.

extra tijd en/of een ander hulpmiddel zijn om een toets goed te kunnen af-

Luister naar wat de ander te zeggen heeft.

ronden. Laat door je zorgteam een brief ondertekenen waarin toestemming

Luister actief naar onderliggende zorgen of angsten die medewerkers

aan de school wordt gevraagd om extra tijd te krijgen. Of denk aan eventu-

omtrent de zorg hebben en probeer die zoveel mogelijk te ontzenuwen.

eel afnemen van een toets in een andere ruimte.
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Waar en hoe vastleggen
De bijgevoegde leerlingenpas is ervoor om afspraken, ondersteunende
maatregelen en uitzonderingen overzichtelijk vast te leggen. Je kunt het
vergelijken met bijvoorbeeld een dyslexiepas. Daarnaast kan het handig zijn
om een vermelding van de aandoening te maken in een centraal computerregistratiesysteem waartoe alle betrokken leraren toegang hebben.
Wanneer de school klein is en alles makkelijk informeel te regelen valt, is
het toch zaak om tenminste een e-mail te sturen. Hierin bedank je voor het
goede overleg en maak je een samenvatting met de gemaakte afspraken.
Je kunt ook een antwoord met een bevestiging van de gemaakte afspraken
vragen.

Medisch dossier en privacy
Een school wil vaak graag zoveel mogelijk informatie hebben om goed op
de hoogte te zijn van wat de klachten zijn van een leerling, om zo de ondersteuning goed te regelen. Toch is het niet handig om te veel medische

3. V astleggen
van de gemaakte
afspraken

informatie door te sturen. Ten eerste zijn de regels voor het bewaren van
medische informatie heel streng en voor school is het lastig om zich daar
goed aan te houden. Ten tweede kan de situatie van je kind veranderen,
terwijl het dan vaak lastig is om bepaalde informatie weer uit een schooldossier verwijderd te krijgen.
Bij testuitslagen, diagnostische informatie en dergelijke is het slim om aan
de arts of hulpverlener te vragen om in een bijlage aan te geven welke
informatie voor school bedoeld is. Op die manier voorkom je dat het hele
rapport naar de school moet om hen te informeren. Concrete dingen die

Waarom vastleggen

voor de school handig zijn, zijn bijvoorbeeld zaken rondom belastbaarheid,
te verwachten verzuim, effect op leren, toetsen, et cetera.

Het is belangrijk om alle afspraken die je maakt op school vast te leggen.
Ten eerste omdat ze dan transparant en makkelijk gedeeld kunnen worden met het team van leerkrachten. Maar ook omdat jij gedurende het jaar
steeds naar de afspraken kan verwijzen. Tevens kun je erdoorheen lopen
tijdens een evaluatiemoment. Tegelijk is het tijdens elk nieuw jaar met de
nieuwe leerkracht goed om op terug te vallen.
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4. D e klas en je kind
voorbereiden

Overleg met je kind zodra hij daar oud genoeg voor is. Stimuleer je kind om
zo open mogelijk te zijn en leg uit waarom je dat het beste lijkt. Leg uit dat
door het te vertellen, klasgenoten het beter snappen en het juist gewoner
vinden. Dit kun je langzaam uitbouwen, ook met hulp van de vaste leerkracht, of een goede vriend(in). Als je kind aangeeft het graag te vertellen

Hoe je de klas en je kind voorbereidt op het (weer) naar school gaan, hangt

aan al zijn klasgenoten, dan kan je hem helpen bij de voorbereiding en/of

natuurlijk af van de leeftijd, behoeften en voorkeur van je kind. Geef de bro-

uitvoering, net waar hij zich het prettigst bij voelt.

chure voor de leerling aan je kind. Afhankelijk van de leesvaardigheden lees
je het voor of laat je je kind het zelf lezen.

Bij het informeren van de klas zijn de volgende punten belangrijk:
Korte uitleg over wat de aandoening is en wat het betekent voor je kind

Over het algemeen is het belangrijk dat klasgenoten worden geïnformeerd.

op school.

Zeker als er vragen komen of als de aandoening en de gevolgen daarvan

Leg daarbij uit dat het niet te genezen is en niet besmettelijk is.

voor klasgenoten merkbaar zijn. Dit stimuleert het begrip in de klas. Ook

Onterechte angst over besmettelijkheid kan het contact met je kind

voorkomt het pestgedrag uit onbegrip en jaloezie om de uitzonderingsposi-

namelijk in de weg zitten.

tie. Hou er wel rekening mee dat de meeste kinderen met een aandoening

Soms veroorzaakt een aandoening of medicatie veranderingen in het

zo min mogelijk een uitzondering willen zijn. De uitdaging is dus niet het

uiterlijk of gedrag van de leerling. Dit is natuurlijk vooral lastig voor je kind

ongewone of bijzondere te bedrukken, maar juist dat anders zijn in de klas

zelf. Maar ook voor klasgenoten kan een veranderd uiterlijk of gedrag in

er gewoon bij hoort.

de weg staan als ze niet snappen waar het door komt. Door de hele klas
dit in één keer uit te leggen voorkom je veel dezelfde vragen waar je kind

Als je kind nog te jong is om zelf mee te denken, overleg dan met de

niet altijd op zit te wachten.

leerkracht. De leerkracht kan iets vertellen aan de klas. Maar dat kan ook

Benoem eventuele uitzonderingen of aanpassingen in de klas en de

iemand van je zorgteam doen, of jij als ouder. Je kunt natuurlijk ook een

reden ervan. Soms geeft dit klasgenoten het gevoel dat er wordt voor-

combinatie bedenken.

getrokken. Het is belangrijk dat klasgenoten snappen waarom die aanpassingen belangrijk zijn. Eventuele gevoelens van jaloezie en onrecht
kunnen dan plaats maken voor begrip en steun.
Gebruik ondersteunend materiaal. Vraag aan andere ouders op sociale

“M

ijn dochter gaf aan dat het haar
heel erg heeft geholpen om het
meer zichtbaar op school te maken
door het vaak te vertellen. Daardoor is ze ook
zekerder geworden over wat ze wel/niet kan. Ze had in
het PO enorm geholpen geweest met meer aandacht
voor haar en niet voor de resultaten. Ze voelde zich
vaak dom als ze haar werk niet af had en de leerkracht
haar de pauzes ‘ontnam’ omdat ze haar sommen
moest afmaken. Ze voelde dit dan ook echt als straf.”
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media of via de patiëntenvereniging naar voorbeelden van, voor de leeftijd geschikte, voorleesboeken of filmpjes over de desbetreffende aandoening. Zo heeft bijvoorbeeld de Epilepsie Vereniging zelfs een lespakket. Zoek ook eens op YouTube, daar zijn vaak mooie portretten te vinden
van andere kinderen met dezelfde aandoening.

11

5. K orte lijnen
en periodiek
vinger aan de pols
Zorg dat school altijd de meest recente informatie heeft over de zorg van
je kind. Geef informatie over elke verandering in de zorg, of over wat je kind
daarin nodig heeft, of over dagelijkse gebeurtenissen die effect (kunnen)
hebben op de zorg.
Je zal met schoolmedewerkers, de leerkracht van je kind en je kind zelf, een
voor iedereen werkzame manier van communiceren moeten vinden. Meestal geldt: hoe korter de lijntjes, hoe beter. Tegenwoordig is dit steeds makkelijker met mobiele telefoons en de mogelijkheid om een groepsapp aan te
maken. Voor kinderen met een aandoening wordt meestal een uitzondering gemaakt wat betreft het gebruik van mobiele telefoons op school en in
de klas.
Wees duidelijk over de momenten en situaties waarin school contact moet
opnemen met jou. Zorg dat je mobiele nummer voor geval van nood bij de
relevante personen bekend is. Dit geldt ook voor een back-upnummer en
-persoon mocht je zelf niet bereikbaar zijn.

6. S electie
middelbare
school
Er zijn tal van uitdagingen om de zorg te regelen die je kind nodig heeft

“M

ijn dochter is door
schildklierproblemen
chronisch moe. Afspraak
met school is dat ze mag uitslapen als
dat nodig is (even een mailtje sturen).
Afhankelijk van rooster/eerste uren vrij
is dat 0-4 keer in de week. Ze komt dan
tijdens de les binnen.”
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op het voortgezet onderwijs. Hoe zorg je dat alle leraren waar je kind bij in
de klas komt, rekeninghouden met zijn aandoening? Hoe voorkom je dat
je kind na zoveel kilometer fietsen nog energie heeft voor de rest van de
schooldag? Hoeveel verantwoordelijkheid kan je kind aan? Wat kan je van
een school verwachten rondom toetsen en examens? Wie kan je erop aanspreken als afspraken niet nagekomen worden?
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Belangrijk verschil met de basisschool is dat de scholen in het voorgezet
onderwijs een bredere ervaring hebben (gehad) met leerlingen met uiteenlopende chronische aandoeningen. Meestal is het een voordeel. Als ouder
heb je minder uit te leggen over de aandoening zelf, wat dat voor je kind op
school betekent en waar school rekening mee moet en kan houden. Soms

“T

ijdens gymles en andere fysieke
lessen zie ik graag iemand die
wat met haar doet. Bijvoorbeeld hoe
om te gaan met chronisch ziek zijn of bijvoorbeeld
helpen met het inhalen van lesstof. Nu is dat er niet.
Ze moet op de bank kijken hoe anderen kinderen wel
kunnen rennen en gymmen. Precies dat wat zij ook zo
graag wil. Bovendien is het naar de gymzaal toe lopen
al zo zwaar dat ze de dag daarna moet herstellen.”

is het een nadeel. Bijvoorbeeld omdat de school verwacht dat alle leerlingen met dezelfde aandoening hetzelfde zijn, of omdat de school nooit
gedwongen is zich in de aandoening te verdiepen en de effecten ervan
onderschat. Het is dus goed om tijdens de oriëntatie op school en de latere

Eerste selectie
Factoren in relatie met een chronische aandoening:

kennismaking te informeren naar hun ervaringen met leerlingen met de

Afstand fietsen.

betreffende aandoening.

Grootte van de school.
Brede school. Heeft de school meerder niveaus, dan is er meer

Voorbereiding samen met je kind

flexibiliteit om van niveau te wisselen mocht dat nodig zijn.
Schoolgids.

Halverwege het schooljaar organiseren de meeste scholen voor voortgezet

Schoolondersteuningsprofiel (SOP), vaak online

onderwijs open dagen voor leerlingen en ouders van groep (7 en) 8. Vaak

te vinden, anders op te vragen.

kunnen leerlingen lessen volgen, meedoen aan activiteiten en vooral de

De manier waarop zorg en ondersteuning

sfeer op school proeven. Samen met je kind de open dagen van scholen

georganiseerd wordt op school.

bezoeken, helpt bij het maken van een passende en geschikte schoolkeuze.

Ervaringen van andere (ouders van) leerlingen met

Vooraf kun je al veel informatie over het voortgezet onderwijs vinden op de

chronische aandoeningen die al op school zitten.

website www.devogids.nl. Alle scholen in je regio staan hier vermeld. Ook
kun je via de Open Dagen Planner op dezelfde website zien wat de data van
de open dagen zijn. Op de website en in de schoolgids van elke school is
ook veel informatie te vinden.

Tweede selectie
Tijdens een gesprek op school kun je doorvragen op:
Wat is het schoolondersteuningsprofiel en op welke manier
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Vooraf is het goed te bedenken wat voor jou en je kind belangrijk is op

school zorg en ondersteuning?

een school. Als ouder let je op heel andere dingen dan je kind. Zo gaat het

Hoeveel leerlingen met een of dezelfde chronische aandoening zijn er,

ouders vaak om kwaliteit, schoolorganisatie, leerlingbegeleiding en -onder-

wat zijn de ervaringen, hoe wordt er rekening met ze gehouden?

steuning, schoolklimaat of extra activiteiten. Leerlingen kijken vooral naar de

Wat zijn gebruikelijke ondersteuningsmogelijkheden bij chronische pijn,

sfeer op school en wat vrienden en vriendinnen doen. Bedenk dat jongeren

vermoeidheid, wisselende belastbaarheid, toetsen en examens, aparte

niet alle gevolgen van hun keuze kunnen overzien. Daarom is het verstandig

rustruimte, gym en verzuim?

met je kind over de voorkeur en keuze in gesprek te gaan. Maak een lijstje

Waar worden ondersteuningsmogelijkheden en aanpassingen vast-

met vragen en probeer daar samen tijdens een open dag antwoord op te

gelegd, hoe weten alle leraren welke leerling welke aanpassingen nodig

krijgen of regel een aparte afspraak met een school.

heeft?
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7. J e kind, jezelf en
de school voorbereiden
Je kind voorbereiden
Een overstap naar het voortgezet onderwijs is een grote verandering voor je
kind en voor jou. Leg aan je kind uit dat jullie samen in gesprek gaan met
de mentor om te bespreken hoe de zorg zo goed mogelijk geregeld kan
worden op school. Geef aan dat het belangrijk is dat hij ook zelf nadenkt
over wat hij wil. Geef de brochure voor de leerling en de leerlingenpas aan je
kind. Pak de checklist met gesprekspunten uit de waaier erbij en kijk samen
welke vragen je wil stellen in het gesprek met de mentor. Loop kritisch door
de vragenlijst en kijk waar je de lijst wilt aanpassen of aanvullen. Bereid het

Jezelf oriënteren op zorgstructuur op school

gesprek samen voor. Neem ook de mogelijke strategieën en tips door die in

Net als op de basisschool is het belangrijk dat je weet wat je van school mag

de waaier staan om zo goed mogelijk om te gaan met de gevolgen van de

verwachten en ook wat school van jou als ouder mag verwachten. Daar-

aandoening zoals vermoeidheid, wisselende belastbaarheid en verzuim.

naast is het belangrijk dat je inzicht hebt wie je op school kan aanspreken

Belangrijk is dat je kind zo min mogelijk hinder ondervindt van zijn aandoe-

en op wat. De mentor is de centrale schakel. Wie er verder verantwoordelijk

ning op school. Daarvoor is begrip en flexibiliteit van alle betrokken leraren

is hangt af van de zorgstructuur op school. Aangezien die op elke school

noodzakelijk. Wat betekent het hebben van de aandoening op school?

anders is, zal je zelf moeten doorvragen wie op school voor wat verantwoor-

En wat brengt het met zich mee aan rechten en plichten voor een leerling

delijk is. Zo is bijvoorbeeld op de ene school het inschakelen van alleen de

rondom zaken zoals vermoeidheid, wisselende belastbaarheid, verzuim,

mentor voldoende om afspraken te maken, schriftelijk te vastleggen en na

gym, toetsen, thuis studeren, aangepast rooster en schoolkamp?

te komen. Terwijl op andere scholen het essentieel is om naast de mentor
bijvoorbeeld ook de zorgcoördinator in te schakelen, of de brugklascoördinator. Via de zorgcoördinator heb je soms meer garantie dat een en ander
geregeld gaat worden en ook langdurig geregeld wordt.

“D

e leerlingenpas vond mijn
dochter super om te kunnen
delen met een nieuwe school
of straks als ze in het nieuwe schooljaar een
andere mentor treft. Handig ook bij haar
eerste portfoliogesprek of als hulpmiddel bij
een presentatie over ‘wie ben ik’ als je in een
klas je moet voorstellen.”
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De school voorbereiden
Geef school de brochure voor school, de Waaier het samen op maat en aanvullende aandoeningsspecifieke informatie. Het liefst ruim voordat je samen
een gesprek hebt. Leg uit dat deze informatie precies is wat school nodig
heeft om zich voor te bereiden op het gesprek met jou als ouder en je kind.
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8. H et gesprek met de
mentor en het vastleggen
en organiseren van de
benodigde ondersteuning
De bedoeling is dat aan het einde van het gesprek iedereen weet wat je
van elkaar kan verwachten. Maar ook dat de gemaakte afspraken helder zijn
en vastgelegd kunnen worden in de bijgevoegde leerlingenpas.

Waarom vastleggen
Het is belangrijk om alle afspraken die je maakt op school vast te leggen.
Ten eerste omdat ze dan transparant en makkelijk gedeeld kunnen worden
met alle betrokken leraren. Maar ook omdat jij en vooral je kind gedurende
het jaar steeds naar de afspraken kunnen verwijzen. Tevens kun je erdoorheen lopen tijdens een evaluatiemoment. Tegelijk is het tijdens elk nieuw
jaar met een nieuwe mentor goed om op terug te vallen. Tenslotte is het
belangrijk omdat je als ouder voor het examenjaar moet aantonen dat je
eerder al om ondersteuning hebt gevraagd.

Waar en hoe vastleggen
De bijgevoegde leerlingenpas is ervoor om afspraken, ondersteunende
maatregelen en uitzonderingen overzichtelijk vast te leggen. Je kunt het
vergelijken met een dyslexiepas. De leerling draagt de leerlingenpas altijd
bij zich. Wanneer er een aanleiding is en hij zijn pas laat zien, weten leraren
welke aanpassingen voor deze leerling gelden.
Daarnaast kan het handig zijn om een vermelding van zijn aandoening te
maken in een centraal computerregistratiesysteem waartoe alle betrokken
leraren toegang hebben.
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“M

ijn zoon verzuimt met enige regelmaat, maar de wil
om naar school te gaan is er echt. Sinds tweeëneenhalve
maand krijgt hij twee keer per week B12-injecties. Soms
lijkt het beter te gaan, soms heeft hij een flinke terugval. Leraar is op de
hoogte, maar kan tot nu toe nog niet veel betekenen voor hem. Mijn zoon
wil ook geen hulp verder, hij wil geen buitenbeentje zijn.”

Organiseren van de benodigde ondersteuning
Het is natuurlijk van belang dat gemaakte afspraken bekend worden bij alle
leraren waar je kind mee te maken krijgt. Als het goed is heeft de school je
uitgelegd hoe ze dat gaan doen, rekening houdend met de voorkeuren van
je kind. Als je kind aangeeft graag aan zijn klasgenoten te vertellen wat hij
heeft, dan kan je hem helpen bij de voorbereiding.
Hou er rekening mee dat het voor je kind lastig kan zijn om een uitzonderingspositie te vragen. De leerlingenpas kan helpen om die drempel te
nemen.

Informeren van de klasgenoten
Ga het gesprek aan met je kind. Leg uit dat leerlingen met een aandoening
zelf zeggen dat het fijn is wanneer klasgenoten het weten en snappen.

9. P eriodiek vinger
aan de pols bij
je kind en op school

Zeker als er vragen komen of als de aandoening en de gevolgen daarvan
voor klasgenoten merkbaar zijn. Dit stimuleert het begrip in de klas. Ook
voorkomt het dat klasgenoten uit onbegrip of jaloezie vanwege de uitzon-
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Je kind

deringspositie pestgedrag vertonen.

Het ene kind komt elke dag met levendige verhalen thuis van school,

Toch kan het zijn dat jouw kind helemaal niet wil dat de hele klas het weet

bij de ander is het al heel wat als je een antwoord op je vraag krijgt. Toch

of het absoluut niet zelf wil vertellen. Dit is logisch, juist pubers willen zo

is het goed om met enige regelmaat te vragen hoe het op school loopt.

min mogelijk een uitzondering zijn. De uitdaging is dus niet het ongewone

Bijvoorbeeld wanneer je kind je toevallig tussen neus en lippen door vertelt:

of bijzondere te bedrukken, maar juist dat anders zijn in de klas er gewoon

“Ik heb vandaag wiskunde verknald, want ik had een gierende hoofdpijn.”

bij hoort. Leg uit dat dit op allerlei manieren kan, door een bijvoorbeeld

Vragen die je je kind kan stellen zijn bijvoorbeeld:

een spreekbeurt, een quiz, of een videoclip te laten zien. Laat je kind zelf

Krijg je voldoende tijd en ruimte om rekening te houden met je

beslissen en laat dit onderwerp eventueel in een later stadium terugkomen,

aandoening?

bijvoorbeeld in gesprek met de mentor.

Wat gaat er goed? Waar loop je tegenaan? Hoe los je dat op?

Wil je kind wel dat de klasgenoten het weten, maar wil hij het niet zelf

Wat blijft frustrerend? Wat zou echt anders moeten?

vertellen, vraag dan of bijvoorbeeld of de mentor het wil doen, of dat het als

Moet je vaak je pas laten zien? En als je die laat zien, is dat voldoende

item in de biologieles of les Mens en Maatschappij wordt meegenomen.

om gebruik te maken van je rechten? Kom je zelf je plichten na?
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“M

ijn kind mocht op een gegeven moment op 3 havo
de voor hem saaie leervakken overslaan. Geen Frans,
geen Duits. Daar had hij namelijk met zijn hoofdpijn
niet de energie, concentratie en tijd voor. Als hij dit ook had moeten
doen, of bijhouden, had hij 3 havo nooit gehaald en had dit een hele
grote impact op zijn schoolcarrière gemaakt (naar mbo 1). Ook hoefde
hij geen eindeloze verplichte oefeningen maken waar hij ook gewoon
de uitleg kon lezen. Zoals bij wiskunde, scheikunde en natuurkunde.
Als het kan zonder sommen maken, laat ze dan alleen de toets doen.
Dat werkte voor hem beter. Hij is naar mbo 4 gegaan omdat er dan
alleen vakken zijn die hem echt interesseren en verder vakken
waar hij niet te veel oefentijd voor kwijt is.”

10. Examenjaar voorbereiden
De laatste twee jaren van het voortgezet onderwijs zijn gevuld met spannende stressvolle periodes. Dan ligt er nog meer druk op je kind om goed te
presteren. De school heeft ruimte om aanpassingen te doen aan de mogelijkheden van je kind. Je kunt als ouder samen met je kind een aanpassing
aanvragen voor het schoolexamen en het centraal examen.

De school

Bij het eindexamen worden dezelfde dingen getoetst bij alle leerlingen, dat

Al dan niet naar aanleiding van het gesprek met je kind, is het goed op

geldt ook bij eventuele aanpassingen. Het is immers de bedoeling dat de

school te vragen hoe het gaat. Doe dat zeker tijdens het eerste jaar en stel

waarde van het diploma voor iedereen gelijk is. Alleen als een leerling door

je vragen in eerste instantie aan de mentor. Als het goed lijkt te lopen met

een beperking of een aandoening, door de manier van toetsen niet goed

je kind kan je ervoor kiezen je vragen te stellen tijdens het reguliere contact-

kan laten zien wat hij kan, dan kunnen aanpassingen dat

moment met de mentor. Is het urgenter of is er meer te bespreken? Dan is

compenseren. Het gaat dus om aanpassingen in

het rustiger om een apart moment af te spreken en samen met je kind te

de manier waarop het examen wordt afge-

gaan. Denk er daarbij wel aan om allereerst terug te koppelen waar jullie blij

legd, niet om aanpassingen in het examen

mee zijn en wat er goed gaat.

zelf.

Een vaak terugkomend probleem is dat leraren niet voldoende op de hoogte zijn van wat de aandoening betekent. Ze weten dan onvoldoende wat
het effect op leren is en wat dat met zich meebrengt aan uitzonderingen in
en buiten de klas. Wanneer leraren na het zien van de pas zich niet houden

Aanpassingen voor
tijdsverlenging van
schoolexamens

aan de gemaakte afspraken, is het belangrijk om dit zo snel mogelijk aan

De schoolexamens worden

te kaarten bij de mentor. En vraag vervolgens door hoe school dit probleem

door de school zelf georga-

oplost. Wanneer dit een hardnekkig probleem blijft, is het zaak dit breder

niseerd. Daardoor hebben

of hoger aan te kaarten op school (zie ook extra hulpbronnen voor als je

ze meer vrijheid om aanpas-

vastloopt).

singen te doen dan bij de
centrale examens. De tijd die

Ieder leerjaar is er waarschijnlijk een nieuwe mentor, jaarcoördinator of

er is voor een schoolexamen

zorgcoördinator. Dus aan het begin van ieder nieuw leerjaar is het van

kan verlengd worden met

belang opnieuw contact te leggen, afspraken te evalueren en als het nodig

30 minuten.

is ze te herzien. Neem hierin de ervaringen en wensen van je kind mee.
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Aanpassingen voor het centraal examen
Het centraal schriftelijk examen is meer gebonden aan regels. De mogelijkheden rond aanpassingen kun je het best bespreken met de mentor, en/of
de leerlingbegeleider, de zorgcoördinator en de leerjaarbegeleider van het
eindexamenjaar. Tijdens het centraal schriftelijk examen kan je kind gebruikmaken van 30 minuten extra tijd. De directeur besluit over deze aan-

11. Loopbaan| orientatie

passingen. Hij meldt dit aan de onderwijsinspectie. Het is de bedoeling dat
dit voor 1 november in het examenjaar gebeurt. Is dat niet gelukt, dan kan

De aandoening van je kind kan medebepalend zijn voor keuzes met betrek-

het ook later worden gemeld.

king tot zijn schoolopleiding, vervolgopleiding of beroep. Het is belangrijk
om samen met je kind, mentor en of decaan hierover vroeg in gesprek te

Tijdens schoolexamens en centraal examen

gaan tijdens de loopbaanoriëntatie- en –begeleiding (LOB) en eventueel
met een consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) over de

Een leerling mag tijdens alle examens altijd direct gebruikmaken van

overstap naar mbo, hbo of ho.

medische hulpmiddelen.

Denk daarbij aan:

Daarnaast kan een leerling het examen ter plekke ongeldig laten verklaren

Ga een gesprek over de aandoening niet uit de weg.

met een artsenverklaring. Het beste is, als dat mogelijk is, om dat ter plekke

Ga uit van wat je kind graag wil, zijn ambitie en passie. Veel opleidingen

te doen. Dan kan er namelijk geen discussie ontstaan of de leerling wel of

en beroepen zijn met aanpassingen wel goed mogelijk.

niet al een tijdvak heeft benut en het vervolgens opnieuw kan doen in het

Probeer in de loopbaanbegeleiding te achterhalen:

tweede tijdvak.

– Welke kwaliteiten heeft je kind, die hij in kan zetten in zijn studie of

Tijdens het examen kan ook een pauze worden ingelast. Dit kan vooraf al

toekomstige beroep? Dit punt wordt bij leerlingen met een beperking

worden afgesproken, maar kan ook pas tijdens het examen nodig blijken.

regelmatig over het hoofd gezien.

Een surveillant blijft dan bij de leerling, totdat deze zich weer goed genoeg
voelt om verder te gaan.

– Waar loopt je kind tegen aan, welke beperkingen ervaart hij en welke
invloed heeft dat op zijn dagelijkse functioneren? Denk samen na over
mogelijke aanpassingen en oplossingen.

Spreiding van de examens
Het is mogelijk om een examen te verdelen over meerdere tijdvakken,

– Wat is haalbaar en wenselijk voor je kind? Staan de aanpassingen die
nodig zijn nog in verhouding tot de wens van je kind om de opleiding
te volgen of het beroep uit te oefenen?

of zelfs over twee jaar. Als dit voor je kind beter zou zijn, ga hierover dan op

Tijdens bezoeken van open dagen kun je concreet vragen stellen over

tijd in gesprek met de mentor en de zorgcoördinator.

ondersteuningsmogelijkheden, stagebegeleiding, beroepseisen, et cetera.
Stimuleer en/of ondersteun je kind om in gesprek te gaan met studenten
en de studieloopbaanbegeleider van de gewenste opleiding of met mensen uit het werkveld. Stel naast de reguliere loopbaanvragen ook vragen
over belasting en mogelijkheden.
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12. E xtra hulpbronnen
voor als je vastloopt
Ondanks alle inspanningen kan je kind vastlopen op school. Word je als
ouder niet gehoord na het inschakelen van de mentor, de afdelingsleider
en/of zorgcoördinator? Probeer het dan hogerop in de organisatie bijvoorbeeld bij de rector of conrector.
Helpt dit niet? Dan zijn er nog een heel aantal instanties die je kunnen
helpen. Wanneer er extra hulpmaatregelen nodig zijn zoals intensieve zorg,
kan een ambulant begeleider cluster 3 of een consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) eventueel advies geven voor de meest doeltreffende aanpassingen. Ook is er de mogelijkheid om hulp in te roepen van
een onderwijs(zorg)consulent of de betrokken jeugd- schoolarts. Achterin
de waaier staat een korte omschrijving wat deze verschillende instanties
voor jullie kunnen betekenen, samen met de websiteadressen van deze en
nog meer instanties.
Leg voor het regelen van hulpmiddelen contact met een eerstelijns
ergotherapeut, of via doorverwijzing naar een ergotherapeut vanuit een
revalidatiecentrum. Daar is veel kennis aanwezig en zijn er mogelijkheden
om uit te proberen. Een ergotherapeut kan ook adviseren over aanvraag
van een hulpmiddel via het UWV. De kosten worden dan vergoed. Dit kan je
als ouders veel geld schelen.
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“M

ijn dochter is veel afwezig de laatste tijd.
Omdat ze regelmatig te moe is om (hele
dagen) naar school te gaan. Ik heb mijn zorgen
geuit op school en toen zijn we samen gaan nadenken hoe we
het kunnen opvangen. Inmiddels is daarom zorgniveau 4 voor
haar aangevraagd, waardoor er iemand van een clusterschool
(voor chronisch zieke kinderen) ingevlogen (bekostigd) wordt
om haar een uur per week bij te spijkeren. Tevens nemen
we indien nodig de snappet (tabletonderwijs) mee naar
huis zodat ik met haar de stof kan doornemen en is school
mogelijkheden aan het verkennen om haar via Skype of iets
dergelijks te laten inbellen om zo toch instructies et cetera
te kunnen volgen.”
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