
Chronisch zieke leerlingen 
pro-actief volgen

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor veel 
leerlingen een enorme stap. Voor langdurig en chronisch zieke leerlingen is 
die overgang nog veel groter. Om beter in beeld te krijgen waar de behoeften 
van deze groep liggen, zijn er plannen om een jaar lang één of meerdere 
van deze leerlingen te volgen in hun overgang van primair naar voortgezet 
onderwijs.

PO

Käthi Leopold is begeleider 
Ondersteuningspunt SWV 
voor langdurig en/of 
chronisch zieke leerlingen en 
leerlingen met een beperking. 
Samen met haar collega Elske 
Palstra, eveneens begeleider 
maar dan vanuit Heliomare, 
constateert ze dat de over-
gang van primair naar voort-
gezet onderwijs voor lang-
durig en chronisch zieke 
leerlingen vaak onnodig 
moeizaam gaat. 

Leopold: ‘In het VO worden 
andere eisen aan leerlingen 
gesteld. Voor chronisch zieke 
leerlingen is de overgang 
extra groot. Vaak lopen ze 
in de loop van hun school-
carrière achterstanden op en 
blijven zitten. Daarom hebben 
wij deze leerlingen graag al 
in beeld voordat ze naar het 
voortgezet onderwijs gaan. 
Op die manier kan samen met 
het VO actie worden onder-
nomen en wordt duidelijk wat 
de leerling nodig heeft om 
zicht te hebben op een goede 
schooltijd én een diploma.’

Jaar volgen
Veel VO-scholen trekken pas 
aan de bel als het te laat 
is. De leerling is langdurig 
afwezig en paradoxaal genoeg 
komt hij dan pas in beeld. 
Dus: op tijd om tafel met de 
zorgcoördinator. ‘Veel organi-
satorische zaken kun je al van 

tevoren regelen om proble-
men te voorkomen’, vertelt 
Palstra. Om beter in kaart 
te krijgen hoe de overgang 
voor deze leerlingen zo soepel 
mogelijk gemaakt kan wor-
den, ligt er een voorstel om 
leerlingen een jaar te volgen, 
vanaf de laatste maanden in 
het primair onderwijs. 

Palstra: ‘We willen erachter 
komen wat het voor deze 
leerlingen makkelijker maakt 
en hoe andere scholen daar 
hun voordeel mee kunnen 
doen. De informatie bundelen
en focussen en scholen aan-
zetten tot actie. Wat heb je 
als school nodig en wat kun 
je doen? Daarnaast is het 

natuurlijk belangrijk om deze 
leerlingen ook in de jaren 
daarna in beeld te houden. 
Regelmatig contact met de 
leerling en begeleiders is geen 
overbodige luxe!’

Meer informatie en contact
Voor meer informatie over het samenwerkingsverband Kop van Noord Holland 
verwijzen wij u naar onze website: www.swvkopvannoordholland.nl 
– u kunt daarna kiezen voor Primair 
Onderwijs of Voortgezet Onderwijs.
Indien u vragen op opmerkingen 
heeft, bijvoorbeeld naar aanleiding 
van deze krant, dan kunt u een 
e-mail sturen naar: 
info@swvkopvannoordholland.nl.

‘Veel VO-scholen 
trekken pas aan 
de bel als het 
te laat is’
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