
Paramedisch & Verpleegkundig Onderwijsadvies (PVO)

Kan jij als leerkracht of kan jouw hele team wel wat advies en ondersteuning gebruiken over de effec�eve didac�sche aanpak van onderwijs aan leerlingen met een sensomotorische problemen en/of het medisch handelen in 

de klas? Zijn er hulpmiddelen nodig om onderwijs goed te kunnen bieden? Met Paramedisch & Verpleegkundig Onderwijsadvies haal je verpleegkundige en paramedische exper�se in huis. Dit team 

is erop gericht dat jij als leerkracht zelf aan de slag kunt om passend onderwijs in school goed te organiseren. Onderwerpen waarover PVO Cedin adviseert: medische zorg in de klas, houding & 

beweging, prikkelverwerking, spraak en taal.

LESGEVEN AAN EEN LEERLiNG MET MEDiSCHE OF SENSOMOTORiSCHE PROBLEMEN 

iN HET VOORTGEZET ONDERWiJs gemeente groningen
Waar kun je terecht voor ondersteuning?
Als een leerling in jouw klas acuut erns�g ziek wordt, zich motorisch anders 
ontwikkelt of te maken hee� met een langdurige of chronische aandoening, 
kun je als school ondersteuning vragen om het onderwijs zoveel mogelijk 
door te laten gaan. In de gemeente Groningen zijn vier par�jen die elk op 
hun eigen gebied scholen helpen leerlingen passend onderwijs te bieden. 
Dit overzicht is bedoeld om inzicht te geven in de mogelijkheden.

Er zit overlap in de exper�se van deze par�jen. 
Daarom is het goed om te weten dat deze 
par�jen elkaar achter de schermen heel goed 
weten te vinden en samenwerken. Dat bete-
kent dat een hulpvraag ál�jd bij de juiste par�j 
terecht komt. Ongeacht met wie je het eerste 
contact legt. 

GGD Groningen 

De GGD Groningen focust voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ) 

op preven�e van gezondheidsproblemen. De JGZ-teams bestaan 

uit jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten. 

Met vragen over opvoeden, gezondheid en gedrag of zorgen 

over een leerling, kan je terecht bij het JGZ team verbonden aan 

jouw school. De jeugdarts hee�  een doorverwijsfunc�e mocht 

medisch onderzoek nodig zijn. De GGD  maakt binnen school ook 

deel uit van het AOJ-team.

Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL)

Heb je een leerling die onder behandeling is van een ziekenhuis of ziek thuis zit? Dan kun je terecht bij de consulenten van OZL. Zij werken op het 

snijvlak van onderwijs én zorg. Zij hebben kennis van een breed scala aan ziektebeelden, hebben korte lijnen met artsen en andere zorgverleners en 

weten welke invloed ziektes op het leerproces en het (psychosociaal) func�oneren van een leerling kunnen hebben. Zij begeleiden zieke leerlingen, 

ondersteunen scholen en zijn gesprekspartner voor ouders. Consulenten OZL doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat het onderwijs voor een zieke 

leerling zoveel mogelijk doorgaat. Hierbij is iedere situa�e uniek en maatwerk van belang.

De ondersteuningscoördinator van jouw school 
weet hoe de lijnen lopen en bij wie hij of zij 
moet zijn om een aanvraag te doen. Ga daar 
dus al�jd naartoe als je een leerling met een 
hulpvraag hebt. 

De financiering loopt via de gemeente zoals is vastgelegd in het 

basistakenpakket JGZ en het Landelijk Professioneel Kader. Daar-

naast hebben sommige gemeentes extra taken ingekocht. 

GGD Groningen | Aan elke school is een JGZ team 

verbonden. Weten welk team? Bel dan met de 

Telefonische Advisering van de GGD Groningen via 

050 367 49 91

- Is jouw leerling onder behandeling van het UMCG?

De Educatieve voorziening van het UMCG en OZL noord zijn aangesloten bij het landelijk Netwerk Ziezon (www.ziezon.nl) en worden gefinancierd door 

het ministerie van OCW. De consulenten OZL werken nauw met elkaar samen.

Educa�eve Voorziening UMCG | ev@umcg.nl | 050 3612452

- Is jouw leerling onder behandeling van een ziekenhuis of ziek thuis?

OZL noord | www.ozlnoord.nl | 088 0200 300

Paramedisch & Verpleegkundig Onderwijsadvies wordt gefinancierd door het SWV VO Groningen Stad 

PVO Cedin | www.pvocedin.nl | pvo@cedin.nl | 088 0200 300 | Contactpersoon: Anke Schaafsma

Contactpersoon: Ria Bakker | r.bakker01@umcg.nl | 06 25647367 

Contactpersoon: Ria Oudeboon | r.oudeboon@ozlnoord.nl | 06 127 43 781 




