
Educatieve Voorziening 
AMC/VUmc 

Jaarverslag 2018 



Stichting Educatieve Voorziening AMC-Vumc te Amsterdam 
 
Bestuursverslag 2018 
 
Het bestuur heeft verheugd vast kunnen stellen dat de subsidie ten behoeve van de 
Educatieve Voorziening in het jaar 2018 wederom is toegekend.  
 
Landelijke ontwikkelingen 
 
De subsidie heeft sinds 1994 het doel de onderwijs ondersteuning  aan zieke leerlingen te 
bekostigen. Het  feit dat patiënten inmiddels veel korter in het ziekenhuis verblijven en  de 
komst van het Prinses Maxima Centrum heeft het ministerie van O,C&W ertoe gebracht om 
subsidie toekenning te heroverwegen. 
Hiertoe heeft zij een onderzoek laten doen door het bureau Oberon. 
De uitkomsten van dit onderzoek zijn maart 2018 gepresenteerd en met een landelijke 
delegatie uit het veld gedeeld. Uitkomsten lijken voor een deel door het ministerie te 
worden omarmd en men is op zoek naar andere toekomstbestendige toekennings 
systematiek van subsidie Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen.  
Gedurende het jaar 2018 hebben verschillende overleggen plaatsgevonden waarin vooral 
managers van organisaties waren betrokken.  
Onze penningmeester Mw Wetzels heeft met verve het standpunt en behoud (nut en 
noodzaak) van Educatieve Voorzieningen toegelicht.   
 
Werkbezoek 
 
Donderdag 22 maart heeft een 5 koppige delegatie van het ministerie van OC&W een 
werkbezoek gebracht aan de Educatieve Voorziening van het AMC. De ontvangende partij, 
Marijntje Wetzels en Carla Hendriks werd versterkt door een delegatie vanuit LUMC. Na een 
3 kwartier durende rondleiding langs de consulenten en leerlingen op de nierdialyse, klassen 
en individueel  onderwijs stond dhr. Hugo Heymans, voormalig directeur Emma Kinder 
Ziekenhuis,  het gezelschap op te wachten. Hij gaf vervolgens een indrukwekkende 
presentatie over het chronisch zieke kind, zijn/haar perspectief en het nut en noodzaak van 
onderwijsondersteuning. De inhoud van zijn presentatie leek een echte ‘’eye-opener” voor 
het gezelschap. Alsof zij zich nu pas  echt realiseerde dat het op korte termijn  verschuiven 
van subsidie naar een relatief kleine groep, op de lange termijn wel eens een veel 
kostbaarder zou kunnen uitpakken!  
Het definitieve toekomstige subsidie model is nog niet vastgesteld in het jaar 2018. 
 
Lokale ontwikkelingen 
 
Het team van medewerkers heeft in het jaar 2018 grote veranderingen ondergaan. Een 
derde collega op rij (net als in 2016 en 2017) is met pensioen gegaan, een collega heeft 
halverwege het jaar de overstap gemaakt naar het Prinses Maxima Centrum, een collega 
heeft een andere betrekking in het onderwijs aan slechtzienden gevonden. In verband met 
de fusie AMC VUmc heeft een collega van het VUmc gebruik gemaakt van het aanbod haar 
werkzaamheden bij het School advies bureau uit te breiden. De andere collega uit het VUmc 



heeft de overstap naar het Emma Kinder Ziekenhuis gemaakt. Dit alles heeft een enorme 
wissel getrokken op het kleine team van de Educatieve Voorziening.  
Gelukkig heeft de ontstane vacature ruimte de mogelijkheid gegeven twee nieuwe collegae 
aan te nemen.  
 
Netwerken 
 
In dit jaar van transitie zijn lokale contacten voortgezet. De expertisegroep Ziek en 
Onderwijs Amsterdam is  drie maal bijeen geweest en er zijn 3 nieuwsbrieven verstuurd aan 
de Amsterdamse scholen (en andere abonnees). Doel van de nieuwsbrief is om aandacht 
voor onze doelgroep, de zieke leerling, te genereren en kennis omtrent de optimale 
begeleiding te delen. 
Op 13 februari 2018 hebben we samen  met de Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen 
Amsterdam de studiemiddag “Spuiten en slikken op school’ georganiseerd. Gedurende deze 
middag hebben een kinderarts, de oprichter van ‘zorgeloos met diabetes naar school’ en een 
jeugdarts in kaart gebracht welke mogelijkheden en knelpunten er zijn m.b.t. medicatie 
verschaffing binnen school. 
 
Het Ziezon Kernteam, dat bestaat uit coördinatoren van de verschillende landelijke regio’s, 
is 3 maal bij een geweest . In gezamenlijkheid is gesproken en besloten over het 
professionaliseringsaanbod , PR activiteiten en een ‘Sluitende Aanpak ’tussen consulenten 
van de Educatieve Voorzieningen en de School Advies Bureaus. 
 
In klein verband hebben de vertegenwoordigers op regio niveau, Ziezon regio Noord West, 
drie maal vergaderd. 
Jaarlijks komen ook de verschillende Expertgroepen betreffende een ziektebeeld dan wel 
belangrijk instrument (Klassencontact) minimaal eenmaal bijeen. Al onze consulenten zijn lid 
van een landelijke expertgroep. Verder vergaderen de leden vanwege de (te) grote 
tijdsinverstering per mail en video conference. 
 
 
1. Personeel, uren en taken 
 
Formatieoverzicht d.d. 31 december 2018 
 
Naam consulent 
 

Werktijdfactor locatie 

Mw. S. M. Meijer 0.86 AMC 
Dhr. R. Pankras (tot 1 juni ) 0.77 AMC 
Mw. L.de Jong Noorlander 0.67 AMC 
Mw. L. de Jonghe 0.67 VUmc 
Mw. B. Vlaar (tot 1januari )   0.20 VUmc 
Dhr. M. Kramer (tot 1 sept) 0.70 AMC 
Mw.B.Berghuis(tot1november) 0.56 AMC 



Dhr. T. Kallenbach (per 1 sept) 0.80 AMC 
Mw. C. Jongbloed (per 1 sept) 0.80 AMC 
Mw. C.J. Hendriks  0.83 HoofdEducatieve  

Voorziening AMC/VUmc 
 
 
De formatie  is in het jaar 2018 verschillende keren aangepast. Mw. Berghuis is per september 
minder gaan werken: van 0,6 naar 0,4 fte. Per 1 november heeft zij haar dienstverband 
beëindigd. Mw Jongbloed is is gestart met 0.4 fte. Dit is per november  naar 0,8 uitgebreid. De 
heer Pankras heeft i.v.m. overdracht subsidie naar het Prinses Maxima Centrum het hele jaar 
op de payroll gestaan. 
 
2.     Registraties 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het aantal leerlingen dat door de consulenten van de Educatieve Voorziening is begeleid is 
dit jaar aanzienlijk minder geweest dan andere jaren. Een en ander is verklaarbaar vanwege 
de opening van het Prinses Maxima Centrum. 
Ook de bestuurlijke fusie van het VUmc en het AMC kan een oorzaak zijn. 
Vooralsnog zal 2019 een spannend jaar worden: hoe zal onze populatie leerlingen er uit gaan 
zien en hoe zal een toekomstbestendige bekostigingssystematiek voor ons uit gaan pakken?!  
   
 
De bestuurssamenstelling per 31 december 2017 was als volgt: 
 
De heer H van Goudoever, voorzitter  (Emma Kinderziekenhuis AMC) 
Mevrouw G. Berkhout,     
Mevrouw M. Wetzels, secretaris penningmeester   (tot  1 december 2018) 
Mevrouw A. vd Hulst      (per 1 december 2018) 
  
  

Keuzes Aantal M V PO VO MBO 
  351 168 183 191 154 6 
Jongens 168     99 65 4 
meisjes 183     92 89 2 
PO 191 99 92       
VO 154 65 89       
MBO 6 4 2       
Advies 118 62 56 58 57 3 
Basis 136 60 76 61 72 3 
Intensief 68 29 39 45 23 0 
Langdurig 29 17 12 27 2 0 
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