
Een leerling met 
kanker: hoe moet dat 

nu met school?
Informatie voor leerkrachten in het  

voortgezet onderwijs
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Inleiding 

Eén van uw leerlingen is in behandeling 
in het Prinses Máxima Centrum voor 
kinderoncologie. De gezondheid van 
uw leerling is op dit moment natuurlijk 
het belangrijkste. Toch is het voor uw 
leerling ook van belang om, ondanks de 
ziekte en behandeling, aansluiting te 
houden bij school en zo goed mogelijk bij 
te blijven met de lesstof. Als school bent 
u verantwoordelijk voor het onderwijs, 
ook nu uw leerling ziek is. Hierbij krijgt 
u ondersteuning van de educatieve 
voorziening (EV) van het Prinses Máxima 
Centrum.  

In deze folder leest u wat de consulenten 
van de EV voor u en uw leerling kunnen 
betekenen. 



4

Ontwikkelingsgerichte zorg
Het Prinses Máxima Centrum wil 
dat kinderen zich, ondanks hun 
ziekte, zo gewoon mogelijk op 
alle gebieden kunnen ontwikkelen 
en ondersteunt en stimuleert 
hen daarbij. Dit noemen we 
ontwikkelingsgerichte zorg. School 
speelt een belangrijke rol bij de 
sociaal-emotionele en cognitieve 
ontwikkeling van kinderen en 
daarom heeft het Máxima een 
educatieve voorziening (EV). 



5

De Educatieve 
Voorziening

Elk kind vanaf 3,5 jaar wordt, nadat de diagnose is gesteld, bij de 
EV aangemeld. Een consulent van de EV kijkt vervolgens samen 
met het kind, de ouders en de school hoe het onderwijs, ondanks 
alles, zo goed mogelijk door kan gaan. Ook kijken zij hoe het 
kind contact kan houden met de klas. De consulent van de EV 
begeleidt zowel de leerling als de school. We proberen ook om een 
regioconsulent van het Onderwijsadviesbureau bij de begeleiding 
te betrekken. De aanvraag regelt u zelf (zie Andere belangrijke 
informatie).

Hoe onze begeleiding er precies 
uitziet, verschilt. Globaal 
onderscheiden we de volgende 
situaties. 

Uw leerling is regelmatig 
of lange tijd in het Prinses 
Máxima Centrum opgenomen 
De consulent van de EV kan dan 
het onderwijs verzorgen. Dit 
gebeurt in overleg met de leerling, 
de ouders en u.  

 

• Uw leerling werkt met zijn 
eigen (werk)boeken, schriften 
en digitale leermiddelen. Dit is 
belangrijk om leerachterstand 
te voorkomen. U brengt samen 
met de consulent in kaart 
welke vakken uw leerling in het 
schooljaar af zou moeten ronden 
en maakt samen een aangepast 
programma. Uw leerling kan 
in het Máxima ook toetsen en 
examens doen.
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• De consulent, de regioconsulent 
en u houden gedurende de 
opname contact met elkaar over 
de voortgang en ontwikkeling 
van uw leerling. 

• Het klaslokaal in het Máxima is 
op schooldagen elke ochtend 
en middag twee uur open. 
Uw leerling krijgt tijdens deze 
klassentijd samen met andere 
kinderen les en begeleiding van 
de consulent. Zij werken elk 
aan hun persoonlijke leerdoelen 
met hun eigen schoolmateriaal. 
Als uw leerling te ziek is of om 
andere redenen niet naar het 
klaslokaal kan komen, dan komt 
de consulent naar de kamer. 

 
Uw leerling is thuis en mag 
weer naar school
De consulent van de EV begeleidt u 
en uw leerling om de overgang naar 
school zo soepel mogelijk te laten 
verlopen. Hij/zij brengt u allereerst 
op de hoogte van de voortgang van 
uw leerling tijdens de opname. In 
overleg met leerling en ouders geeft 
de consulent algemene informatie 

over de ziekte die van belang kan 
zijn voor school. Ook adviseert 
de consulent u over eventuele 
aanpassingen die nodig zijn om uw 
leerling mee te laten draaien met 
de klas en het schooljaar zo goed 
mogelijk af te ronden. 

De confrontatie met een leerling 
met kanker kan voor u, uw collega’s 
en de klasgenoten ingrijpend zijn. 
Het is moeilijk om te bepalen hoe 
belastbaar uw leerling is. Vraag 
de consulent gerust om advies. De 
consulent kan u ook helpen om de 
impact van een zieke klasgenoot op 
de klas bespreekbaar te maken. 

Uw leerling is thuis, maar kan 
nog niet naar school
Ook dan heeft uw leerling recht op 
onderwijs en is uw school daarvoor 
verantwoordelijk. U kunt dit met 
begeleiding van een regioconsulent 
organiseren. De consulent van 
de EV zorgt zo nodig voor een 
overdracht naar uw school en de 
regioconsulent. 
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Belangrijk om te 
weten
 

De regioconsulent
De regioconsulent van het 
Onderwijsadviesbureau kan u 
begeleiden bij het verzorgen van 
onderwijs aan uw zieke leerling 
wanneer deze: 
• ziek thuis is
• in een ander ziekenhuis verblijft 

(shared care ziekenhuis)
• naar school gaat, maar daarbij 

beperkingen ondervindt
U krijgt de contactgegevens van  
de regioconsulent van de EV.  
De begeleiding is kostenloos. 

Wanneer tegen het eind van de 
begeleiding blijkt dat uw leerling 
meer en intensievere begeleiding 
nodig heeft, schakel dan het 
samenwerkingsverband (SWV) in. 
Het is verstandig dit tijdig, in overleg 
met de regioconsulent, te doen. 

KlasseContact
Via KlasseContact kan uw leerling, 
thuis of in het ziekenhuis, meedoen 
aan de lessen op uw school. Uw  

 
 
 
leerling maakt verbinding met de 
klas via een laptop. In de klas staat 
een mobiel video- en audiosysteem, 
dat via internet een beeld- en 
geluidsverbinding tot stand brengt 
tussen de school en de leerling. 
Deelname aan KlasseContact 
is gratis. Voorwaarde is dat uw 
leerling langdurig door ziekte 
afwezig is. Informatie kunt u vragen 
bij de consulent van de EV of het 
Onderwijsadviesbureau.

Passend Onderwijs
Uw school heeft de 
verantwoordelijkheid een zieke 
leerling binnen de eigen school 
passende begeleiding te bieden 
(Passend Onderwijs). Om dit goed te 
kunnen doen, is soms extra budget 
nodig (een zorgarrangement). De 
intern begeleider van uw school is 
bekend met passend onderwijs en 
kan een eventuele aanvraag doen. 
Uw school is onderdeel van een 
samenwerkingsverband. Dit SWV 
bepaalt of het arrangement wordt 
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toegekend (www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/passend-onderwijs). 

Vereniging Kinderkanker 
Nederland
De Vereniging Kinderkanker 
Nederland heeft lesmateriaal  
en informatie voor scholen  
met een leerling met kanker.  

Dit is te bestellen via  
www.kinderkankernederland.nl/
brochures. Daarnaast heeft de 
vereniging lesmateriaal (leskoffers) 
te leen en digitaal beschikbaar  
(www.kinderkankernederland.nl/
lesmateriaal). Het materiaal helpt 
bij de opvang en begeleiding van de 
klas.

Bij vragen kunt u altijd 
contact opnemen met 
de EV-consulent van 
uw leerling. 



Informatie, websites 
en contact  

www.ziezon.nl
Praktische informatie over 
onderwijsondersteuning aan zieke 
leerlingen. 

www.prinsesmaximacentrum.nl
Informatie over ziektebeelden, 
behandeling, onderzoeken en over 
de zorg aan kinderen met kanker. 

www.kinderkankernederland.nl 
Naast informatie en lesmateriaal 
voor scholen biedt de vereniging ook 
veel informatie over kinderkanker en 
de gevolgen voor het gezin. 
De vereniging heeft ook 
jongerenplatform op Instagram: 
lef_jong_en_kanker

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Contact
Algemene vragen 
Educatieve voorziening, telefoon 
06-50 00 62 86, e-mail  
school@prinsesmaximacentrum.nl.

Postadres 
Prinses Máxima Centrum voor 
kinderoncologie
t.a.v. Educatieve voorziening
(naam consulent)
Postbus 113
3720 AC Bilthoven
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Notities 
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