
Onderwijs dat past!
HOE BELANGRIJK IS SCHOOL VOOR JOU?



Wat is  
Onderwijs dat past!?

Wat is er op het platform 
te doen voor jongeren?

Onderwijs dat past! is een online platform voor jongeren tussen de 10 en 16 

jaar met (en zonder) een chronische aandoening. We brengen in beeld hoe 

jongeren (en hun ouders) hun school of opleiding doorlopen. Wat ze daarbij 

belangrijk vinden, waar ze behoefte aan hebben, waar ze tegenaan lopen en 

wat volgens hen beter kan. Vijf jongeren delen hun verhaal in een korte video.

“We willen graag ons verhaal vertellen, zodat we elkaar  
kunnen helpen.”

Doel
Door te leren van de verhalen van jongeren met een chronische aandoening in 

de groepen 7 en 8 van het primair onderwijs en in de eerste leerjaren van het 

VO kun je je onderwijskansen vergroten en je schoolloopbaan soepel laten 

verlopen. Meer weten? Kijk op www.onderwijs-dat-past.nl.

Check www.onderwijs-dat-past.nl!
Op de site vind je veel over naar school gaan met een chronische aandoening. 

Je kunt video’s van leeftijdsgenoten bekijken en informatie vinden en delen 

over een thema waar jij geïnteresseerd in bent. Er zijn 4 thema’s: leren, veel 

kunnen, vrienden, toekomst. Nieuwsgierig? Ga snel kijken en laat weten wat  

je er van vindt!

Voor en door jongeren zelf

De site is een plek waarop jongeren 

ervaringen, tips, goede voorbeelden, e.d. 

kunnen delen over hun schoolloopbaan. 

Dat kun je doen via een community. Jouw 

suggesties en oplossingen die werken of 

hebben gewerkt bij het naar schoolgaan 

zijn dus heel belangrijk. Zo kunnen 

jongeren elkaar helpen.
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Vijf video’s

Van vijf jongeren met een chronische 

aandoening is een korte persoonlijke 

video gemaakt. Hun verhalen kun je zien 

op de site. Deze verhalen zijn misschien 

herkenbaar voor jou, maar kunnen je ook 

tips geven voor het oplossen van lastige 

situaties in je klas of op school. Daarnaast 

kunnen ze je helpen bij het kiezen van 

een (vervolg)opleiding. 

Ontmoet live andere jongeren

Op 6 maart 2018 is er een live event over naar schoolgaan. Tijdens dat event 

kun je reageren op stellingen, met andere deelnemers chatten en vragen 

stellen. We zijn heel benieuwd naar jouw mening. Er is plek voor 100 jongeren. 

Dus meld je op tijd aan. Kan je niet op 6 maart of was er geen plek meer vrij, 

geen probleem. Het event is via video helemaal terug te kijken op  

onderwijs-dat-past.nl.

4 WWW.ONDERWIJS-DAT-PAST.NL WWW.ONDERWIJS-DAT-PAST.NL 5



Wat is er te doen voor je 
ouders en bijvoorbeeld 
je leraar?

www.onderwijs-dat-past.nl 
Voor je ouders en bijvoorbeeld je leraar, intern begeleider of zorgcoördinator 

is de site ook nuttig. Ze vinden er ‘tips and trucs’ van jongeren zelf en kunnen 

een korte e-learning volgen. 

Korte e-learning

De e-learning is speciaal ontwikkeld voor ouders 

en onderwijsprofessionals. Aan bod komen 

echte casussen uit de video’s van de jongeren 

die ook op de site staan. De e-learning is gericht 

op goede samenwerking tussen jongeren, 

ouders en school en geeft praktische tips hier-

voor. Deelname is gratis. Wil je de e-learning  

volgen? Schrijf je gauw in en start meteen!

Reacties

Wil je vader, moeder, of leraar een bericht op de site plaatsen? Dat kan!  

Laat hem of haar een tekstberichtje sturen naar info@edventure.nu. 

EDventure
Onderwijs dat past! is een initiatief van EDventure. De landelijke vereniging 

van adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp. Verschillende van deze 

adviesbureaus verzorgen ook de voorziening Onderwijsondersteuning  

Zieke Leerlingen (OZL).

Consulenten Onderwijsondersteuning  
Zieke Leerlingen (OZL)
Misschien heb je er al van gehoord of ken je er één: consulenten OZL. Deze 

consulenten helpen jou, je ouders maar vooral ook je leraar om het volgen 

van onderwijs op jouw school zo gemakkelijk mogelijk te maken. Zij werken 

bij een adviesbureau of een universitair medisch centrum. De 120 consulenten 

vormen samen het landelijke netwerk Ziezon (Ziek Zijn en Onderwijs)

Meer weten? Kijk dan snel op http://ziezon.nl/ziezon-netwerk/. 
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EDventure

Bezuidenhoutseweg 161

2594 AG Den Haag

070 315 41 00

info@edventure.nu

www.edventure.nu

EDventure is de landelijke vereniging van adviesbureaus voor onderwijs 

en jeugdhulp. Zij ondersteunt haar leden via informatievoorziening, 

lobby en deskundigheids bevordering en stimuleert (gezamenlijke) 

 innovatie. De adviesbureaus vormen een landelijk dekkend netwerk.  

De adviseurs staan dagelijks in contact met scholen in het primair en 

voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. Professionaliteit, kwaliteit 

en  innovatie zijn sleutelwoorden in de samenwerking. EDventure-leden 

dragen het Keurmerk Onderwijsadvies en werken in heel Nederland in 

partnerschap met scholen aan het realiseren van pedagogische,  

didactische en organisatorische doelen. 

Fonds NutsOhra (FNO)

Onderwijs dat past! is onderdeel van het  

programma ‘Zorg én Perspectief’ van FNO.  

https://www.fnozorgvoorkansen.nl/zorg-en-perspectief/.  

Met dit programma probeert FNO het verschil in kansen tussen 

jongeren van 0 tot en met 25 jaar met een chronische aandoening 

en hun gezonde leeftijdgenoten zo klein mogelijk te maken. Het kan gaan over school, 

sport, werk, zorg en eigen kracht. Wat deze jongeren wél kunnen en waar ze goed in 

zijn is het belangrijkste. Niet de beperking door hun aandoening.

Jongerenpanel Zorg én Perspectief

De vraag van de jongeren staat voorop. Daarom is het Jongerenpanel ‘Zorg én 

Perspectief’ heel belangrijk. Het Jongerenpanel bestaat uit jongeren tussen de  

17 en 25 jaar met verschillende achtergronden en verschillende aandoeningen.  

Wat hen bindt is dat ze er allemaal voor willen zorgen dat het dagelijkse leven  

voor jongeren met een chronische aandoening in Nederland makkelijker wordt.  

Zie ook www.jongerenpanel.nu

Samenwerking met

Om het platform Onderwijs dat past! mogelijk te maken heeft EDventure  

samengewerkt met Eduseries en een aantal consulenten OZL. 


