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SOZKA
De Stichting Onderwijs Zieke Kinderen 
Apeldoorn (SOZKA) verzorgt sinds 1981 
in de gemeente Apeldoorn kosteloze 
onderwijsondersteuning aan leerlingen, die in 
het ziekenhuis zijn opgenomen of ziek thuis 
zijn. Ook begeleidt de SOZKA chronisch-zieke 
leerlingen, die regelmatig moeten verzuimen en 
daardoor op school achter raken.
Sinds 1999 is er een intensieve samenwerking 
met Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen 
IJsselgroep/Expertis te Zwolle. 

Voor leer l ingen die z iek z i jn,  is  het  belangr i jk  dat het 
gewone leven zoveel  mogel i jk  doorgaat.  
Onderwi js  hoort  daar bi j . 

Onderwijs aan zieke leerlingen is om meerdere redenen van belang:
•  door onderwijs houdt een zieke leerling een belangrijke verbinding met de 

buitenwereld en kan een isolement voorkomen worden
•  onderwijs biedt houvast en perspectief
•  als het onderwijs wordt voortgezet, wordt wellicht een leerachterstand 

voorkomen



De Wetten Passend Onderwi js
De Wetten Passend Onderwijs stellen dat scholen zelf verantwoordelijk 
zijn voor het verzorgen van onderwijs aan hun zieke leerlingen. De 
scholen in de gemeente Apeldoorn staan echter niet alleen voor deze 
lastige taak; zij kunnen voor deze zieke leerlingen rekenen op kosteloze 
onderwijsondersteuning vanuit de SOZKA.

De dienstver lening van de SOZKA
•  de onderwijsondersteuning is er voor alle leerplichtige (fysiek) zieke 

leerlingen/studenten 
•  de onderwijsondersteuning geldt voor het basisonderwijs, het voortgezet 

onderwijs en in beperkte mate voor het middelbaar beroepsonderwijs
•  de onderwijsondersteuning wordt gegeven door ervaren en betrokken 

vrijwilligers met een onderwijsbevoegdheid of specifieke vakkennis
•  de school van de leerling blijft verantwoordelijk voor het onderwijs 

voor zijn zieke leerling. De consulent Onderwijsondersteuning Zieke 
Leerlingen zal – in overleg met de betrokken vrijwilligers van de SOZKA 
– contact onderhouden met de school. Het belang van de zieke leerling 
wordt daarbij steeds als uitgangspunt genomen. 



Aanmelden
Leerlingen kunnen aangemeld worden bij de SOZKA door o.a. 

de ouders, de school, het ziekenhuis of de behandelend arts. 

Uiteraard zullen de ouders/verzorgers van de zieke leerling 

toestemming moeten verlenen voor deze vorm van onderwijs.

Het convenant tussen de SOZKA, de gemeente Apeldoorn en

Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen IJsselgroep/Expertis 

levert in de gemeente Apeldoorn een zeer welkome onder-

steuning bij het begeleiden van zieke leerlingen. 

Wilt u een zieke leerl ing aanmelden? 
Neem dan contact op met de coördinator van de SOZKA:

coordinatorsozka@gmail.com

Verdere contactgegevens vindt u op de website:

www.sozka.apeldoorn-onderwijs.nl

Na aanmelding zal de consulent Onderwijsondersteuning Zieke 

Leerlingen de intake verzorgen, waarbij gekeken wordt wat 

precies de hulpvraag is. Zo spoedig mogelijk daarna wordt de 

onderwijsondersteuning door een vrijwilliger van de SOZKA 

gestart.

Meer weten?
Wilt u meer weten over onderwijsondersteuning aan zieke 

leerlingen door de SOZKA? Heeft u een onderwijsbevoegdheid 

of andere specifieke vakkennis en overweegt u als vrijwilliger 

voor de SOZKA te gaan werken?

Kijk dan op de website (ook voor contactgegevens): 

www.sozka.apeldoorn-onderwijs.nl

Of neem contact op met de coördinator van de SOZKA:

coordinatorsozka@gmail.com

De SOZKA werkt nauw samen met: 
Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen IJsselgroep/Expertis

Website: www.ozl.nu 

Voor meer informatie over onderwijs en zieke leerlingen kunt 

u ook kijken op de volgende websites: 

www.ziezon.nl (over ziek zijn en onderwijs in heel Nederland)

www.minocw.nl (over de Wetten Passend Onderwijs)


