
Stevig in de steigers 

Dit schooljaar is bijna ten einde en laten we hopen dat de strengste RIVM-maatregelen na de 

vakantie dan toch echt de koelkast in kunnen. Dat betekent dat we de studiemiddag die we als 

Educatieve Voorziening en Huisonderwijs Amsterdam doorgaans in het voorjaar plannen, dit najaar 

gewoon fysiek kunnen organiseren. Als het aan ons ligt, wordt het niet helemaal gewoon maar 

wijken we uit naar de oudste schuilkerk van Amsterdam, De Rode Hoed. Daar zullen we, rekening 

houdend met de dan geldende maatregelen, onze bijeenkomst laten plaatsvinden. We werken nog 

hard aan de precieze invulling van de agenda maar zeker is dat het onderwerp zal zijn: Long Covid bij 

kinderen in het bijzonder en de gevolgen van de pandemie bij leerlingen in het algemeen.  

Van de kersverse PostCovid poli voor kinderen van het AmsterdamUMC zal Suzanne Terheggen-

Lagro, kinderlongarts en een van de initiatiefnemers van deze poli, spreken over de 

onderzoeksresultaten die tot dat moment bekend zijn. Uiteraard vragen we ook een 

ervaringsdeskundige leerling en/of ouder om ons uit eerste hand over hun ervaring met langdurige 

vermoeidheid in combinatie met onderwijs te vertellen. 

Daarnaast zal Prof. Dr. Arne Popma, hoofd van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie 

AmsterdamUMC, de aandacht vestigen op de gevolgen van long Covid bij kinderen in het bijzonder 

en op de gevolgen van de pandemie en de lockdowns op kinderen in het algemeen. Waarbij we 

hopen op tips van hem die specifiek voor het onderwijs van nut kunnen zijn. 

Al met al is het programma dus in grote lijnen rond en staat stevig in de steigers. De datum en de 

plek liggen vast, noteer die maar in de agenda: 

Rode Hoed, Keizersgracht 102, op 11 oktober 2021 tussen 14:00-16:30 u. 

Na afloop is er gelegenheid van elkaars fysieke aanwezigheid te genieten onder het genot van een 

glaasje met het een of ander. Ook kan je kennis maken met onze eigen docenten en consulenten 

onderwijsondersteuning zieke leerlingen Noord-Holland. 

  

Genodigden zijn jeugdartsen JGZ Amsterdam, zorgcoördinatoren, docenten PO en VO, IB-ers en 

andere betrokkenen bij het onderwijs aan zieke leerlingen in Amsterdam.  

Nadere informatie en agenda volgen aan het begin van het nieuwe schooljaar. Wil je sowieso op de 

hoogte gehouden worden van deze studiemiddag laat het dan één van ons, liefst per mail, weten. 

Wie weet tot 11 oktober in de Rode Hoed! 

Carla Hendriks, hoofd Educatieve Voorziening Amsterdam UMC  

www.educatievevoorzieningamsterdam.nl 

Jantien Taams, coördinator Huisonderwijs Amsterdam 

www.huisonderwijsamsterdam.nl  

PS Mocht er onverhoopt weer van overheidswege besloten worden tot een lockdown, wat we 

natuurlijk niet hopen, dan vindt de studiemiddag in principe online plaats vanuit de Rode Hoed 

http://www.educatievevoorzieningamsterdam.nl/
http://www.huisonderwijsamsterdam.nl/

