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Kosten huisonderwijs
Het huisonderwijs in Amsterdam wordt
volledig gesubsidieerd door de Gemeente
Amsterdam. Daardoor is het huisonderwijs
gratis. Een vrijwillige bijdrage is uiteraard
altijd welkom. Die kunt u storten op:
Bankrekening
NL58 INGB 0004 6013 35
t.n.v. Stichting Onderwijs aan
Zieke Kinderen Amsterdam

Ziek thuis?
Tóch onderwijs!

Omdat wij door de belastingdienst als
ANBI zijn aangemerkt, is uw donatie fiscaal
aftrekbaar.
- zie voor voorwaarden: www.anbi.nl Het laatste jaarverslag van de stichting is in
te zien op onze website. Wilt u extra folders
ontvangen? Laat het ons weten. Dan krijgt u
het gewenste aantal toegestuurd.

Deze folder is bestemd voor
onderwijsgevenden, leerlingen, ouders,
(jeugd-)verpleegkundigen, (jeugd-)artsen
en ieder die betrokken is bij onderwijs aan

Stichting Onderwijs aan
Zieke Kinderen Amsterdam
Drs. J.W. Taams, coördinator
Grote Kerkstraat 35, 1135 BC EDAM
Tel. 0299 – 37 42 42
Mail: j.taams@quicknet.nl

www.huisonderwijsamsterdam.nl
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STICHTING ONDERWIJS AAN ZIEKE KINDEREN TE AMSTERDAM
Postadres: Grote Kerkstraat 35, 1135 BC Edam

zieke kinderen thuis. Zowel voor Primair
als Voortgezet Onderwijs. De Stichting
Onderwijs aan Zieke Kinderen Amsterdam
2018-2019

verzorgt huisonderwijs aan zieke leerlingen
van Amsterdamse scholen.

Waarom huisonderwijs?
Het belangrijkste doel van huisonderwijs is het zoveel mogelijk beperken van
leerachterstanden. Daarnaast kan huisonderwijs kinderen helpen in een periode van ernstige ziekte. Het bezig zijn met schoolwerk stelt de leerling in staat
om de aandacht te richten op iets anders dan de gezondheid. Hierdoor blijft het
kind meer bij het normale dagelijkse leven betrokken. Uiteindelijk kan huisonderwijs ertoe bijdragen dat de terugkeer op school na herstel soepeler verloopt.
Wie komen in aanmerking voor huisonderwijs?
Om voor ons huisonderwijs in aanmerking te komen moet de leerling op een
officieel erkende Amsterdamse school ingeschreven staan en er moet sprake
zijn van verzuim ten gevolge van ziekte. Daarbij moet er een medische indicatie
zijn met de verwachting dat de leerling tenminste 3 weken niet naar school
kan. We streven naar een lesperiode van maximaal 6 weken. Voor leerlingen
die langduriger hulp nodig hebben, dient de school een structurele oplossing
te zoeken. Hiervoor kan de school in het kader van Passend Onderwijs en zorgplicht een beroep doen op het betreffende Samenwerkingsverband. Als bij aanvang van ons huisonderwijs al het vermoeden bestaat dat leerlingen langer les
nodig hebben, verdient het aanbeveling de aanvraag bij het SWV direct in gang
te zetten. Dit om de kans op continuïteit optimaal te houden.
Procedure voor het aanvragen van huisonderwijs
Huisonderwijs kan door ieder die betrokken is bij de zieke leerling telefonisch of
per e-mail worden aangevraagd. Indien de school de aanvraag niet zelf doet, is
het van belang dat de school de aanvraag in ieder geval steunt. Daarnaast wordt
elke aanmelding ook voorgelegd aan de jeugdarts (GGD afdeling Jeugdgezondheidszorg) die gevraagd wordt te beoordelen of huisonderwijs past bij het ziektebeeld en de behandeling van de leerling. Om tot een afgewogen advies te komen
kan deze jeugdarts bij de ouders een verzoek indienen om contact op te mogen
nemen met de huisarts of de behandelend arts. Voor leerlingen die de school niet
bezoeken vanwege psychische problemen moet onze begeleiding thuis passen
in het behandelplan van de behandelaar. Ook moet er schoolperspectief zijn. Bij
die afweging speelt de jeugdarts eveneens een coördinerende rol. Soms wordt

ook de afdeling leerplicht geraadpleegd door ons. Zwangere leerlingen komen
tijdens hun zwangerschapsverlof in aanmerking voor huisonderwijs op basis
van concrete afspraken met school, leerplicht en de jeugdarts van JGZ/GGD.
Hoe werkt huisonderwijs in de praktijk?
Huisonderwijs wordt thuis gegeven door bevoegde leerkrachten met veel ervaring. De afspraken worden in onderling overleg gemaakt. Voor leerlingen van
het Primair Onderwijs is 2 x 1½ uur per week gebruikelijk, voor leerlingen van
het Voortgezet Onderwijs is 2 x 2 uur per week beschikbaar. Voor leerlingen die
eindexamen doen, kan op verzoek van de school meer tijd gereserveerd worden.
Van de scholen verwachten wij de nodige inspanning om de leerling en onze
docenten op de hoogte te brengen en houden van de les- en toetsstof. De
school blijft wettelijk verantwoordelijk voor de voortgang van het onderwijs
aan al haar leerlingen.
Contact m.b.t. onderwijs bij ziekte thuis en in het ziekenhuis
Als een leerling wordt opgenomen in een academisch ziekenhuis kunnen scholen voor de onderwijsbegeleiding een beroep doen op de Educatieve Voorziening van het ziekenhuis.
Educatieve Voorziening Amsterdam Universitair Medisch Centrum:
020-5668952 www.educatievevoorzieningamsterdam.nl
		en www.ziezon.nl
Voor leerlingen in niet-academische ziekenhuizen: ABC
020-7990010 www.hetabc.nl en www.ziezon.nl
Voor structurele oplossingen: PO www.swvamsterdamdiemen.nl
VO www.swvadam.nl
Nieuwsbrief
www.ezoa.nl
Als een zieke leerling van een Amsterdamse school thuis moet blijven, kan voor
huisonderwijs contact worden opgenomen met:
Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen
0299-374242 www.huisonderwijsamsterdam.nl

