5e Landelijke KinderAdviesRaad dag 2020
Thema: Onderwijs en Zorg
Organisatie: in samenwerking met de Landelijke KinderAdviesRaad van Stichting Kind en
Ziekenhuis
Datum: zaterdag 21 november 2020
Locatie: ZOOM & HUB studio Amersfoort

Op 21 november was het dan zo ver, een primeur, de eerste online landelijke
KinderAdviesRaad dag. Hoewel de KAR-dag voor de 5e keer gehouden werd, moest het dit
jaar natuurlijk anders georganiseerd worden vanwege corona. Het werd het niet zoals vooraf
gepland samen met de KAR van het Bravis ziekenhuis georganiseerd, maar online via een
Zoommeeting waarvoor iedereen uitgenodigd was en in kon loggen. Het was een
geslaagde dag, waar maar liefst 150 kinderen en begeleiders uit 19 KinderAdviesRaden
deelnamen en online waren. Een KinderAdviesRaad (KAR) is een groep van kinderen en
jongeren die in zorgorganisaties opkomen voor de stem van het kind. Het thema wat dit jaar
centraal stond was onderwijs en ziek.
Alle deelnemers hadden thuis vooraf een goodypakket ontvangen met lekkere snacks, wat
te drinken, notieblokjes, pennen en andere leuke dingen!
Wie waren er allemaal? En wat is er het afgelopen jaar bereikt? Lees het hierna in een korte
samenvatting
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Door corona weinig bij elkaar en lag het ook wel een beetje stil toch is er ondanks corona een hoop ook wel
gelukt.

Wat is er gelukt !
Opzetten frietfiets
Tablets voor patiëntenkamers
Activiteiten tijdens corona:: een hoogwerker waarbij familie in bakjes kon zwaaien.
Bezig met ontwerpen mascotte
Bezig met een app om de introductie naar een behandeling makkelijker te maken
Nieuwe OK jasjes ontworpen
Brievenbus waar kinderen ideeën in kunnen doen binnenkort officiële opening
Voorzitter kon meebepalen wie de nieuwe directeur werd
Advies gegeven aan revalidatieartsen
Meegedacht over het verbeteren van transitiezorg
Corona tasjes gemaakt met een spel en een goodiebag om quarantaine in het ziekenhuis leuker te maken.

Wat willen jullie nog graag bereiken?
De kar verbreden met meer verschillende leden.
Verbreden om meer invloed te hebben
Dit jaar nieuw nog niet zo veel gedaan maar willen graag een dakterras
Minder op ziekenhuis gevoel meer huiskomen
Druk met nieuwe leden zoeken (folders en vragen artsen/verpleegkundige)
Werkt aan een smootiekar
Overgang van kinder naar volwassen zorg beter maken
Eigen knuffels maken voor kinderen
Ziekenhuizen leuker maken
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Presentatie Eva, Astrid en Bas van twee
Samenwerkingsverbanden en Netwerk LPO over passend
(primair) onderwijs
Het thema onderwijs heeft al een paar keer als
onderwerp op de agenda gestaan en dit jaar
was het zover om hier aandacht aan te
besteden. Eva begint haar presentatie met de
vraag of iedereen een spiraal kan tekenen van
klein naar groot zonder de pen van het papier te
halen. Wat zien we dan? Dat iedereen een
andere spiraal tekent. En dat is precies hoe het
in het onderwijs ook gaat. We hebben hetzelfde
doel en missie maar de weg ernaar toe is
maatwerk.
Scholen vinden het lastig om
met de doelgroep
(chronisch) zieke kinderen
om te gaan. Ze willen graag
dat ze op schoolniveau meekomen en komen vaak met
(t)huiswerkpakketten. Kinderen geven juist aan dat het vaak veel fijner
zou zijn om met elkaar in gesprek te gaan. Voor veel kinderen is het niet
alleen het leerwerk wat ze missen, maar juist het contact met klasgenoten. Kinderen geven
aan dat het fijn zou zijn als er meer bewustwording gecreëerd wordt en er nog meer
ondersteuning zou komen voor zowel de school als de leerling. Een positieve ontwikkeling van
deze coronatijd, is dat er nu veel digitaal les gegeven wordt. Dit zou een manier van
lesgeven kunnen zijn om door te trekken voor (chronisch) zieke leerlingen.
Kinderen geven aan dat zij ook vaak verwezen worden naar het speciaal onderwijs. Daar
zou meer expertise liggen op dit vlak. Dit blijkt echter niet altijd het geval. Hoe mooi zou het
zijn als de scholen, samenwerkingsverbanden en bijvoorbeeld ZIEZON, nog meer met elkaar
gaan samenwerken zodat kinderen die ziek zijn op hun eigen reguliere school kunnen blijven.
Door de kinderen werden ook aan Eva, Astrid en Bas goede vragen gesteld zoals
bijvoorbeeld hoe er nog meer rekening gehouden zou kunnen worden met de impact van
een ziek kind op het gehele gezin; en dat er met name voor broertjes en zusjes meer
aandacht zou moeten komen.

Conclusie
De conclusie is toch wel dat iedereen
vindt dat het niet zou moeten uitmaken
op welke school je zit. Het is belangrijk
dat je op elke school hetzelfde wordt
behandeld. Hierin kunnen de
samenwerkingsverbanden een
belangrijke rol spelen. Eva, Astrid en Bas
nemen alle informatie mee richting
regionale en landelijke vergaderingen.
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Break out sessies en pauze
Na deze presentatie werden de KAR-leden in kleine groepen opgedeeld en konden de
volgende vragen beantwoord worden.

Na ongeveer 30 minuten in kleine groepjes te hebben gesproken was het tijd voor een
welverdiende pauze. In de chat werd tijdens de pauze volop gesproken over de
chocolademelk, chocolade muntjes en andere lekkernijen die in het pakket zaten of dat
die juist meteen al opgegeten waren.

Terugkoppeling break out sessie
Er waren in totaal 12 groepjes en ieder groepje mocht een vertegenwoordiger kiezen die
de belangrijkste punten naar voren bracht. De terugkoppeling van de groepen en de
gestelde vragen tijdens de presentaties hebben we verwerkt in het tien punten manifest
(zie aan het einde van dit verslag). Hierin staat wat de KAR-leden willen dat er veranderd
moet worden op het gebied van onderwijs. Het manifest vind je aan het eind van dit
verslag en zal breed verspreid worden.
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Presentatie Lydia zorgeloos naar school

Gun elk kind een zorgeloze schooltijd. Juist ook de chronische zieke kinderen. Extra aandacht
moet er ook zijn voor onzichtbare ziektes. Als je het niet ziet betekent niet dat het er niet is, dit
is waar Stichting Zorgeloos naar school zich allemaal mee bezig houdt. Op het regulier
onderwijs is de aandoening vaak onzichtbaar, terwijl er in elke klas gemiddeld drie leerlingen
zitten met een aandoening. Dit weet vaak niemand. Als niemand iets weet, is het ook lastig
om als school ondersteuning te bieden.
Als het wel bekend is, is het belangrijk om het gesprek met elkaar aan te gaan. Om dit
gesprek beter te laten verlopen heeft Zorgeloos naar school een toolkit ontwikkeld. Deze is
gratis aan te vragen. De toolkit is beschikbaar voor kinderen, ouders en school en is gemaakt
rondom vijf thema’s: vermoeidheid, beperkte mobiliteit, gym, toetsen & examens en verzuim.
Als kind weet je zelf het beste wat je aandoening
voor je schooldag, leren en concentreren
betekent. Hoe meer je hierover praat, hoe beter
je kan meebeslissen. Het kan dan handig zijn na
een gesprek, deze afspraken op te schrijven op
de zogenoemde leerlingen pas, die je dan mee
kan nemen naar school. School kan deze
informatie vervolgens in het leerlingvolgsysteem
verwerken, zodat je niet tijdens elke les of elke
toets alles opnieuw uit hoeft te leggen.
Dit en nog veel meer informatie is te vinden in de
GIDS. Deze is te downloaden of aan te vragen
via de website van Zorgeloos. Download direct
de Waaier: https://www.zorgeloosnaarschool.nl/download_file/view/123/232
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Afsluiting
De dag werd afgesloten met een samenvatting van de belangrijkste punten die deze dag
naar voren zijn gekomen. Iedereen was enthousiast over de dag. Zij hopen elkaar volgende
keer weer fysiek te mogen ontmoeten. Als allerlaatste werd er nog een mooi initiatief
gedeeld. Eén van de KAR-leden heeft een prijs heeft gewonnen waarmee zij haar droom
waar kon maken. Haar droom was om haar foto’s van chronisch zieke jongeren in een
expositie tentoon te stellen in het AMC. Ze gaf aan: “Ik wilde de jongeren laten zien in de
kracht van hun leven net zoals hoe wij elkaar zien. Niet altijd de zwaktes of de nadelen
benadrukken van het ziek zijn, maar de kracht van de 9 jongeren die ik heb gefotografeerd.
Deze foto’s zijn te bewonderen via www.veerekuit.com/de-kracht-van-chronisch-zieke-kinde
Dit was een mooie afsluiting van een mooie en gezellig online dag. De foto’s van deze dag
zijn terug te vinden in de besloten KAR facebook groep voor leden.

Sprekers
Eva Schmidt-Cnossen - Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Noord-Kennemerland
Astrid Ottenheym - Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Noord-Kennemerland
Bas Wesseldijk – Netwerk LPO
Lydia Braakman – Stichting Zorgeloos naar School

Dagvoorzitters
Anne - Landelijke KinderAdviesRaad Stichting Kind en Ziekenhuis
Tamara - Landelijke KinderAdviesRaad Stichting Kind en Ziekenhuis
Hester Rippen - Stichting Kind en Ziekenhuis

Handige
www.zorgeloosnaarschool.nl
www.regioatlas.nl/indelingen/indelingen_indeling/t/passend_onderwijs_primair_onderwijs
www.regioatlas.nl/indelingen/indelingen_indeling/t/passend_onderwijs_voortgezet_onderwijs
www.mijn-bondgenoot.nl
www.ziezon.nl
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MANIFEST
Gelijke kansen voor leerlingen met een chronische aandoening
opgesteld op de Landelijke KinderAdviesRaden dag 2020 door kinderen* van 19 KARs van zorgorganisaties i.s.m. Stichting
Kind en Ziekenhuis, Zorgeloos naar School, Samenwerkingsverband PPO Noord-Kennemerland en Netwerk LPO

1. Aandacht, luisteren en samen optrekken met het kind

Oprecht luisteren, aandacht krijgen en betrokken worden in het proces is een groot belang voor het kind. Kinderen
geven aan dat scholen vaak hun eerste prioriteit hebben liggen bij het huiswerk meegeven en toetsen inhalen. Terwijl
dit voor de kind zelf niet de eerste prioriteit hoeft te zijn. Een kind mist vaak de alledaagse dingen; de andere kinderen,
samen kletsen in de pauze en dergelijke. Ook wordt vaak ervaren dat scholen niet goed weten hoe ze met ‘de ziekte’
om kunnen gaan. Blijf de kinderen zien als volwaardig en niet als zielig.

2. Eén vast contactpersoon op school

“Nu ik ziek ben moet ik niet alleen leren wat ik op school moet leren, maar ik moet ook leren leven met mijn ziekte”
Kinderen vinden het belangrijk dat er één vast contactpersoon is die dagelijks op school aanwezig is en die op de
hoogte is van de situatie. School zou hierin het voortouw dienen te nemen en is verantwoordelijk om dit te organiseren.
Voelt een kind zich niet goed? Dan kan dit direct worden aangeven bij deze contactpersoon zodat er direct
geschakeld kan worden. Zonder het verhaal opnieuw te moeten doen. Voorkeur gaat uit naar een zorgcoördinator of
intern begeleider om dat deze school overstijgend kan meedenken en vaak meerdere jaren beschikbaar is.

3. Afsprakenoverzicht voor op school: Wat te doen als een kind ziek is?

Stel een persoonlijke afsprakenoverzicht op in samenwerking met het kind en de ouders. Het bevat onderwerpen zoals
welke aanpassingen dienen er te komen in de lesstof, aanwezigheid in de klas, inzet digitale middelen,
contactpersonen, inzet van externen zoals Ziezon en Samenwerkingsverbanden primair passend onderwijs en
voortgezet onderwijs. Deze handreiking biedt structuur, overzicht en helderheid voor als een kind kortstondig of voor
langere tijd ziek is. Ook is het belangrijk dat de klasgenoten hiervan op de hoogte worden gebracht.

4. Communicatie & Overdracht

Kinderen hebben behoefte aan duidelijkheid. Nu wordt door de kinderen ervaren dat vaak lang onduidelijkheid is hoe
het nu verder dient te gaan op school. Schroom niet om als school direct externe hulp in te schakelen. Onzekerheid en
onduidelijkheid is voor kinderen en ouders iets dat onnodige stress en afwezigheid veroorzaakt. Zorg tevens ook voor
een goede overdracht en samenwerking als er bijvoorbeeld ook een ziekenhuisschool aansluit in de keten. Als
reguliere school blijf je verantwoordelijk, ook tijdens de periode van ziek zijn.

5. Een veilige omgeving creëren op school

“Dat je niet kan zien dat ik ziek ben, betekent niet dat ik niet ziek ben” - Het is belangrijk om een veilige en
vertrouwelijke omgeving te creëren voor het kind in de eigen klas en de school als geheel. Laat tempo, huiswerk en
schoolresultaat niet het enige belang zijn. Heb hierbij ook extra aandacht voor het voorkomen van pesten.

6. De plek in de klas warmhouden

“We zijn vaak nog te onzichtbaar binnen de school”- Het contact met de rest van de klas is belangrijk en ook leuk. Een
kind wil graag onderdeel blijven van de klas. De school speelt hierin een belangrijke rol. Spreek als leraar af met de
leerling welke informatie er met de klas gedeeld mag worden en zorg dat er ook digitale interactie is tussen het kind en
de rest van de klas. Wees bewust van de sociale impact op een kind als het niet naar school kan.

7. Digitale hulpmiddelen toegankelijk voor iedereen

Zet zo snel mogelijk digitale hulpmiddelen in voor afstandonderwijs en zorg voor keuzevrijheid. Koppel bij laptop/ AV1
robot een maatje zodat het kind goed aanwezig is in de klas. Een robot aanvragen kan gratis via Stichting Kind en
Ziekenhuis. Andere mogelijkheden zijn te vinden op de website van Stichting Zorgeloos naar school.

8. Aandacht voor broertjes en zusjes

Het langdurig ziek zijn van een kind heeft impact op iedereen. Er wordt ervaren dat de broertjes en zusjes vaker over
het hoofd worden gezien. Ook zij hebben het soms moeilijk en hebben het nodig dat daar aandacht voor is. Dit is
belangrijk om je als school en leraar te realiseren. Vraag regelmatig hoe het ermee gaat. Lees de handreiking Brussen
van Stichting Kind en Ziekenhuis voor inzichten en tips.

9. Mogelijkheden bespreekbaar maken

Vaak is er meer mogelijk dan gedacht. Denk ‘out-of-the-box’ en in opties. Initieer als school zelf het gesprek. De waaier
van de Stichting Zorgeloos naar school is een waardevol hulpmiddel hierbij.

10. Ken de organisaties die kunnen helpen – de sociale kaart

Belangrijk is om vroegtijdig de hulp in te schakelen van externe organisaties. Als school hoef je het niet alleen te doen.

*Hiermee bedoelen wij alle kinderen/jongeren die zowel op het primair als op het voortgezet onderwijs zitten en iets hebben of hebben gehad.

In elke klas zitten gemiddeld drie leerlingen met een (chronische)
aandoening. In totaal al snel bijna 900.00 kinderen. Dit manifest is
bedoeld om gelijke kansen voor kinderen
mogelijk te maken ondanks een
chronische aandoening. Ga je aan de slag
als leerling, ouder, leraar, school,
beleidsmakers en andere
belanghebbende? Lees dan dit manifest
en onderstaande informatie.

Tools & websites
Handreiking Brussen van Stichting Kind en Ziekenhuis
Geef oprechte aandacht en luister, ga samen met kinderen in gesprek over wat nog wel kan en wat ze zelf graag willen
leren en besteed hierbij ook aandacht aan het hele gezin inclusief de broertjes en zusjes.
De handreiking brussen kan hierbij helpen: www.kindenziekenhuis.nl/brussen

Informatie-waaier van Stichting Zorgeloos naar school
Deze waaier is er voor jullie samen; leerling, ouder en school. Het mooie is dat wanneer je
samen om de tafel zit en met deze waaier aan de gang gaat, je gericht naar een
maatwerkoplossing toewerkt. De waaier is bedoeld voor alle leerlingen met een chronische
lichamelijke aandoening in het regulier onderwijs:
https://www.zorgeloosnaarschool.nl/download_file/view/123/232

Info en digitale hulpmiddelen voor afstandsonderwijs – zoals de AV1 Robot gratis te
lenen via Stichting Kind en Ziekenhuis
Zorg ervoor dat het zieke kind een onderdeel van de klas blijft door ook de sociale
aspecten mee te nemen. Het is zo belangrijk om contact te hebben met vriendjes en
vriendinnetjes. Belangrijk dat de school dit faciliteert. Een manier om dit te bereiken is met
behulp van een de AV1 robot. Zo kan een kind mee doen met de les maar er ook in de
pauze bij zitten. Een robot gratis aanvragen: www.mijn-bondgenoot.nl
Andere informatie over dit onderwerp vind je in de informatie-waaier.

Ondersteunende Organisaties

•

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs geven ondersteuning voor scholen bij
passend onderwijs :
Primair: www.regioatlas.nl/indelingen/indelingen_indeling/t/passend_onderwijs_primair_onderwijs
Voortgezet: www.regioatlas.nl/indelingen/indelingen_indeling/t/passend_onderwijs_voortgezet_onderwijs

•

Ziezon geeft onderwijs ondersteuning aan elke zieke leerling - www.ziezon.nl

•

Onderwijsconsulenten kunnen ouders/ verzorgers, scholen en samenwerkingsverbanden onafhankelijk adviseren en
begeleiden bij onderwijskwesties rond een kind met een handicap, ziekte of stoornis - www.onderwijsconsulenten.nl

*Hiermee bedoelen wij alle kinderen/jongeren die zowel op het primair als op het voortgezet onderwijs zitten en iets hebben of hebben gehad.

