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W a t  n u ? 
M i j n  l e e r l i n g  w o r d t 
n i e t  m e e r  b e t e r ! 
Jolijn zit in groep 4. Ze heeft kanker. Ondanks alle be-
handelingen in het ziekenhuis, is de ziekte teruggeko-
men. Genezing is niet meer mogelijk. Nadat ze met haar 
ouders en broers op vakantie is geweest, wil ze toch 
weer gewoon naar school. Jolijns ouders vinden dat 
goed, maar de school vraagt zich af of ze nog wel iets 
te bieden heeft.

Michel zit in de tweede klas van het VMBO en heeft leu-
kemie. Hij kan niet meer genezen, maar gaat bijna elke 
dag even naar school. Hij volgt de lessen, maar hoeft 
van de school niet meer mee te doen met de toetsen. 
Michel reageert hier boos en verdrietig op: “De dokter 
heeft me al opgegeven, en nu geeft de school me ook 
al op!”

Niet meer beter
Elke dag krijgen in ons land enkele ouders te horen dat 
hun kind niet meer beter kan worden en waarschijnlijk 
vroegtijdig zal overlijden. Dit slechte nieuws slaat in 
als een bom en haalt ineens alle zekerheden weg. 
Hoe voeg je leven toe aan de dagen van een kind, als 
er geen dagen meer toe te voegen zijn aan het leven?
De school kan een zeer belangrijke bijdrage leveren 
aan de kwaliteit van leven van zieke leerlingen, ook als 
zij een beperkte levensverwachting blijken te hebben. 
De school maakt immers een belangrijk deel uit van de 
leefwereld van kinderen en jongeren. School is in een 
onzekere periode een belangrijk houvast, biedt struc-
tuur en regelmaat en in zekere zin ook een toekomst-
perspectief, hoe beperkt dat ook kan zijn.
Om dit perspectief te behouden is het essentieel dat 
de school op de juiste manier inspeelt op de behoeften 
van de zieke leerling. Hierbij spelen de ouders van de 
zieke leerling een sleutelrol. 

Hulpboek
Wat Nu? Mijn leerling wordt niet meer beter! is een 
hulpboek voor iedereen die in het onderwijs te maken 
krijgt met een leerling die niet meer beter wordt. Ook 
voor ouders biedt het een praktische handreiking.
Het boek beschrijft drie speerpunten bij de begelei-
ding van deze leerlingen, waarbij niet alleen aandacht 
is voor de zieke leerling en de ouders, maar ook voor 
broers en zussen, medeleerlingen en het schoolteam. 
Hierbij staan praktische vragen centraal als: Wat 
verwachten ouders en de zieke leerling van de school? 
Hoe kan de school afstemmen op de behoeften van 
de zieke leerling? Hoe kan de school de klasgenoten 
en andere betrokken leerlingen ondersteunen? Ook de 
ondersteuning van het schoolteam wordt besproken: 
wat hebben betrokken schoolmedewerkers nodig bij de 
begeleiding?

Workshop
REC Rivierenland verzorgt workshops en voorlichtings-
bijeenkomsten over het begeleiden van leerlingen met 
een beperkte levensverwachting. Deze workshop wordt 
op maat aangeboden aan scholen, ouders, regionale 
expertisecentra en andere betrokken instanties. Heeft 
u belangstelling voor een workshop, dan kunt u contact 
opnemen met het secretariaat, tel. 024-3602873. Voor 
specifieke vragen kunt u mailen naar Tanja van Roos-
malen (t.vroosmalen@abrecrivierenland.nl) of Jomar 
Burgers (j.burgers@abrecrivierenland.nl).
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