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Arrangement LZK Invulling 

Basisschool De Architect biedt 
ondersteuning aan Langdurig Zieke 
Leerlingen (LZK). Onze school heeft een 
aanpak voor kinderen met 
verschillende ziektebeelden. In de 
bijlage (pagina 4 en 5 van dit 
document) vindt u een overzicht van 
deze ziektebeelden. Als uw kind een (of 
meer) van deze ziektebeelden heeft 
dan kan het doorgaans regulier 
onderwijs volgen op De Architect. In 
een eerste gesprek op school 
verkennen we met u of we uw kind 
kunnen bieden wat het nodig heeft. 
Het arrangement is per leerling op 
maat.  
 

Met behulp van onderstaand schema kunt u een eerste inschatting maken of uw kind 
een passende plek heeft op De architect met een Arrangement LZK: 
 

Reguliere school zonder 
Arrangement LZK 

Reguliere school met 
Arrangement LZK 

School voor speciaal 
onderwijs (Olivijn)  

Kinderen die geen 
medische ondersteuning 
nodig hebben op school 
 

 

Langdurig zieke kinderen 
die met extra begeleiding 
en/of medische 
ondersteuning deel 
kunnen nemen aan 
regulier onderwijs 

Leerlingen met een fysieke 
beperking en/of langdurig 
zieke kinderen die i.v.m. 
therapieën en zwaarte van 
hun beperking intensieve 
zorg nodig hebben.  

 
Deskundigheid: 
 
Basisschool De Architect heeft de deskundigheid in huis voor het uitvoeren van 
incidentele of structurele (eenvoudige en kortdurende) medische handelingen bij 
langdurig zieke leerlingen. Zo kunnen zij naar een reguliere basisschool gaan en zijn ze 
niet aangewezen op een school voor speciaal onderwijs. 
 
Aandacht en tijd: 
 
We hebben op school tijd en aandacht om uw langdurig zieke kind de medische zorg te 
bieden die voorwaarde is voor het volgen van regulier onderwijs. 
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Voor activiteiten buiten school (zoals gymnastiek, schoolreis, schooltuintjes) bespreekt 
de directie in overleg met u en uw kind welke aanpassingen gemaakt moeten worden 
om deel te kunnen nemen. Uiteraard verricht de school maximale inspanningen om 
gemaakte afspraken uit te voeren, maar blijven ouders eindverantwoordelijk. 
 
Voorzieningen: 
 
Er is een structuur die garandeert dat er, structureel of incidenteel, verantwoord medisch 
gehandeld kan worden bij langdurig zieke leerlingen. Deze structuur omvat: 

- Aanwezigheid van een onderwijsassistent die (bij de kinderkliniek) de medische 
scholing heeft gevolgd die nodig is om uw kind de juiste medische zorg te 
bieden. Voordat u uw kind inschrijft bij De Architect gaan we na of de benodigde 
scholing ook beschikbaar is. 

- Een team met leerkrachten die de langdurig zieke leerlingen kennen, hun ziektebeeld 
kennen  en die kunnen signaleren wanneer een incidentele medische handeling nodig 
is.  Er is schoolbrede bekendheid met het medisch protocol, het medisch paspoort van 
individuele leerlingen (verantwoording van ouders om dit in te vullen,  bij te houden en 
aan te leveren) en het protocol langdurig zieke leerlingen. 

- Individuele leerkrachten die scholing hebben gevolgd  voor medische handelingen bij 
een of meer ziektebeelden en die deze handelingen kunnen uitvoeren bij 
ziekte/afwezigheid van de medisch geschoolde onderwijsassistente. Teamleden zonder 
lestaken nemen in dat geval de groep over. 

- Een zorgcoördinator vanuit de gemeente die de medische zorg binnen de school 
coördineert  en die tijdens de overblijf (van 12.00 uur tot 13.00 uur) aanwezig is om 
medisch te ondersteunen, zodat de leerkrachten pauze kunnen houden. 

- De nodige aanpassing van meubilair en inrichting van het lokaal. De medisch 
geschoolde onderwijsassistente controleert met regelmaat of de aanpassing 
bijgesteld moet worden, met ondersteuning van Kinderergotherapie. 
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- Een team dat gedreven is onderwijs te geven aan gezonde én langdurig zieke 
leerlingen en dat ervoor zorgt dat uw kind een veilige plek krijgen binnen de 
groep en binnen school. 

- Uw langdurige zieke kind wordt altijd in het Zorgoverlegteam (ZOT) besproken.  Bij de 
bespreking van deze leerlingen is ook de gymleerkracht en de medisch geschoolde 
onderwijsassistente aanwezig. 

- Elke leerling met het arrangement LZK heeft een zorgdossier. Alle informatie over de 
(medische)  zorg die uw kind nodig heeft is hierin opgenomen.  Dit dossier gaat mee 
naar het vervolgonderwijs of naar een andere school. 

 
Gebouw: 
 
De Architect heeft een gebouw dat geheel gelijkvloers is en dat ook rolstoeltoegankelijk 
is en beschikt over een koelkast waar medicijnen bewaard worden. 
 
Samenwerking: 
 
In dit arrangement wordt gewerkt met de volgende samenwerkingspartners: 

- De jeugdarts (GGD) 
- Schoolverpleegkundige (GGD) 
- Wijkverpleegkundige 
- Gezondheidscentrum De Bouwmeester, op 2 minuten afstand van De Architect 
- Ziezon (via huisarts) 
- OZL Flevoland: Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen 
- Logopedie (in school) 
- Ergotherapie Almere, ook voor zorgmiddelen 
- (specialist van) Passend Onderwijs Almere en de Cluster 3-scholen: SO en VSO 
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- Kinderergotherapie: ondersteuning en  middelen 
- Samenwerking medisch maatschappelijk werk: Olivijn en Trappenberg 
- Wijkteam: via Schoolmaatschappelijk Werk 
- Ziekenhuis waar de leerling onder controle is (en waaraan ook maatschappelijk 

werk en een psycholoog verbonden is) 
 
 

 
Bijlage: ziektebeelden op De Architect 

De Architect heeft een aanpak voor langdurig zieke kinderen met de volgende ziektebeelden. Als uw kind een van deze ziektebeelden heeft óf 

een ander ziektebeeld 

- Allergie, waaronder voedselallergie 

- ADHD 

- Astma 

- Buikpijn 

- Darmproblemen 

- Diabetes type 1 

- Epilepsie 

- Hyperventilatie 

- Motorisch (gedeeltelijk verlamd, er is samenwerking met De Trappenberg) 

- Obesitas 

- Psychische problemen 

- Prikkelbare darmsyndroom 
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- Scoliose 

- Schisis 

- Slechtziend en andere oogproblemen 

- Spierziekte 

- Spraakproblemen (logopediste is in school aanwezig) 

- Sikkelcelziekte 
 


