ZORGPLICHT ALS EEN LEERLING OP
SCHOOL ZIT
bijlage B1b

Leerling zit op de reguliere school, het SO of SBO en school of ouders constateren dat misschien
extra ondersteuning nodig is binnen regulier of SO/SBO, dan wel een TLV aanvraag (alleen voor
regulier onderwijs naar SBO of SO) gewenst is. Dit vanwege lichamelijke beperking / ziekte en / of
lichamelijke klachten, zonder diagnose waarbij er sprake is van een onderwijsbeperking en dus een
specifieke onderwijsbehoefte.
Inschakelen van verpleegkundig adviseur





Indien er sprake is van risicovolle /voorbehouden handelingen (zie protocol)
Bij vragen/onduidelijkheden over de ziekte / aandoening in relatie tot onderwijs.
Bij het maken van de vertaalslag van onderwijs beperking naar onderwijsbehoefte van
veelvoorkomende ziektebeelden ( zoals diabetes / epilepsie /astma /allergie
/stofwisselingsziekte / auto-immuunziekte).
Bij teveel ondersteuning / zorg binnen de school, deze daar waar mogelijk uit de school halen
en het accent weer terug op onderwijs leggen. Dit in samenspraak met ouders, leerling en
medici.

Werkwijze
A. Laagdrempelig consultatie en advies ( telefonisch spreekuur)




Informatie en praktische adviezen, zodat de school de ondersteuning voor de betreffende
leerling weg kan zetten binnen de basisondersteuning en /of extra ondersteuning.
Waar nodig bespreken we deze vraag binnen ons multidisciplinair overleg en koppelen daarna
terug.
Blijkt de ondersteuningsvraag van de leerling breder en complexer te zijn, dan adviseren wij
school (met toestemming van ouders) te starten met een ondersteuningstraject.

B. Aanvraag ondersteuningstraject



Aanvraag vanuit advies telefonisch spreekuur
Rechtstreeks via ondersteuningsaanvraag formulier

C. Ondersteuningstraject


Kortdurend traject
Intake ouders / school (binnen 2 weken)
Evt. overleg met multidisciplinair team Zorg &Verzuim / behandelend arts / andere
betrokkenen.
Evt. observatie klassensituatie, opstellen protocol, advies op maat, voorlichting team,
coördineren inzet van de zorg op school.
Evaluatie, afsluiten traject.
(inzet maximaal 4 bezoeken)



Waarborgen van de continuïteit van zorg.
Afspraken maken tijdens de evaluatie, hoe de zorg te waarborgen.
School zelfstandig verder
Contactgegevens achterlaten:
# voor advies / vragen / veranderingen van de situatie
# bij overgang leerling naar andere leerkracht, school en update protocol

Verpleegkundig advieurs NECSO
Tel 050 5371219

