Samenwerking COZL en Adelante geïntensiveerd

Adelante helpt vooruit!

Door de invoer van de Wet op Passend Onderwijs in augustus 2014 vervallen de aanvragen en toekenning van de LeerlingGebonden financiering (LGF).
Om scholen met leerlingen die te kampen hebben met (langdurige) ziekte op
een goede wijze te blijven ondersteunen is de samenwerking tussen COZL en
Adelante beklonken met een overeenkomst.

Wat betekent dit voor u als school?
De consulenten Onderwijs Zieke Leerlingen komen altijd het eerst in beeld. Zij zetten
samen met de leerling, de ouders en school de eerste stappen nadat de diagnose is
gesteld of de behandeling is gestart. De expertise van COZL bestaat uit het samen
met school en ouders zoeken naar pasklare oplossingen voor het onderwijs aan de
zieke leerling en het opstarten van een ondersteuningstraject. Hierin wordt aangegeven welke ondersteuning er op korte en lange termijn nodig wordt geacht en op welke
wijze dit gestalte krijgt. Voor de korte termijn (max. 12 contactmomenten) blijft COZL
de ondersteuning bieden die nodig is. Zij zetten het plan voort en ronden het af. Hier
zijn voor de cliënt geen kosten aan verbonden.
Zodra er sprake is van ondersteuning op lange termijn zal COZL u adviseren om deze
over te dragen aan de ambulant begeleiders van Adelante. Al jaren lang geven COZL
en Adelante samen vorm aan de begeleiding van zieke leerlingen. De medewerkers
van Adelante hebben veel kennis en ervaring met leerlingen met een lichamelijke
handicap of langdurig zieke kinderen. Deze kennis en ervaring is opgedaan binnen
de mytylschool van Adelante, een school voor speciaal basisonderwijs en voortgezet
speciaal onderwijs. Naast kinderen en jongeren met een lichamelijke of meervoudige
handicap komen ook kinderen die langdurig ziek zijn naar de locatie in Valkenburg a/d
Geul. Hier werken ze nauw samen met collega’s, de professionals van het kinderrevalidatiecentrum.
Afhankelijk van de hulpvraag van zowel de leerling als de school bieden de consulenten en ambulant begeleiders diverse vormen van ondersteuning en begeleiding met
als voorbeeld:
• observatie van de leerling en aan de hand daarvan ondersteuning op maat bieden
• het in kaart brengen van de onderwijsbehoefte van de individuele leerling
• voorlichting te geven
• ondersteuning van leerkracht en team
• advies (bijv. hulpmiddelen, externe instanties)
• advies en ondersteuning bij handelingsplannen en individuele leerlijnen
• een multidisciplinaire aanpak (in samenwerking met een revalidatiecentrum)
• producten op maat
• aanvraag en inzet beeld- en geluidssysteem tussen school en leerling
(klassecontact KPN)
De bekostiging van de begeleiding door Adelante moet aangevraagd worden bij het
eigen bestuur. De zorgmiddelen die aan de school ter beschikking zijn gesteld, kunnen hiervoor ingezet worden.

Voor meer informatie of een kennismaking
Adelante kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen
Ambulante Begeleiding
Onderstestraat 29, 6301 KA Valkenburg
045-5282820 | 045-5282865
06-50675420: coördinator COZL
ambulantebegeleiding@adelante-zorggroep.nl | ozl.limburg@ijsselgroep.nl

www.adelante-zorggroep.nl | www.ziezon.nl | www.ozl.nu

Ik heb chronische
leukemie en heb daardoor
regelmatig medische
zorg nodig.In feite vraag
ik weinig extra zorg van
de school. Een minder
harde stoel zou ﬁjn zijn.
En extra ruimte in het
lessenrooster om mijn
behandelingen te kunnen
volgen én om zo nu en
dan ervaringen te delen.
Meedoen met andere
leerlingen: ik ben helemaal
voor! Maar soms heeft
mijn lijf het nodig om
even pas op de plaats te
maken.
Jordy Frings

