DE RECHTEN EN DE ONDERWIJSKUNDIGE BEHOEF TEN
VAN ZIEKE KINDEREN EN JONG VOLWASSENEN

1.

Ieder ziek kind of jong volwassene heeft recht op onderwijsondersteuning in het ziekenhuis
of thuis, ook wanneer deze verblijft of wordt behandeld in het buitenland.

2.

Het doel van onderwijsondersteuning voor zieke kinderen en jong volwassenen is dat hun
onderwijstraject en daarmee ook hun rol als scholier/student zoveel mogelijk
gecontinueerd wordt.

3.

Onderwijsondersteuning in het ziekenhuis wordt zo mogelijk gegeven in een groep van
kinderen en jong volwassenen, waardoor het dagelijkse leven zo normaal mogelijk
voortgezet wordt. Indien nodig wordt onderwijsondersteuning individueel of ‘aan het bed’
gegeven.

4.

Onderwijsondersteuning in het ziekenhuis of thuis wordt afgestemd op de behoeften en
mogelijkheden van het kind of de jong volwassene, in samenwerking met de ‘thuis’-school,
waar de scholier/student ingeschreven staat.

5.

De leeromgeving en voorzieningen worden aangepast aan de behoeften van zieke kinderen
en jong volwassenen; moderne communicatie technologieën (ICT) worden ingezet om
(sociaal) isolement te voorkomen.

6.

Een gevarieerd pakket aan onderwijsmethoden en (hulp)middelen wordt gebruikt. De
inhoud omvat meer dan alleen het standaard onderwijsprogramma. Het bevat ook
onderwerpen die verband houden met bijzondere behoeften, voortvloeiend uit ziekte of
ziekenhuisopname.

7.

De consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen, in ziekenhuis en thuis, zijn
volledig gekwalificeerd voor het onderwijs en ontvangen bij- of nascholing waar nodig.

8.

De consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen die lesgeven aan zieke kinderen
en jong volwassenen in het ziekenhuis zijn lid van het multidisciplinaire zorgteam. Alle
consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen – in ziekenhuis en/of thuis – zijn
contactpersoon, tussen ziek kind of jong volwassene en de ‘thuis’-school, waar de scholier/
student ingeschreven staat.

9.

Ouders worden geïnformeerd over het recht op onderwijs en de mogelijkheden voor
onderwijsondersteuning voor zieke kinderen of jong volwassenen. De ouders worden
erkend als actieve en verantwoordelijke (gespreks-)partners.

10. De integriteit van zieke kinderen en jong volwassenen wordt gerespecteerd, inclusief
medische vertrouwelijke gegevens en andere persoonlijke informatie.
Dit is het Charter van HOPE:
Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van
HOPE, Barcelona – 20 mei 2000
Amendement goedgekeurd tijdens de Algemene
Ledenvergadering van HOPE, Wenen – 13 mei 2016
(Dutch version of the Charter of HOPE)
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