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1. Inleiding 
 
Er zijn tal van uitdagingen om diabetes te regelen op het 
voortgezet onderwijs. Hoe zorg je dat alle leraren waar je 
kind bij in de klas komt rekeninghouden met diabetes? 
Hoe voorkom je dat je kind na 15 kilometer fietsen elk eerste 
lesuur met een hypo begint? Waar worden de diabetes  
reservespullen bewaard? Hoeveel verantwoordelijkheid 
kan je kind aan? Wat kan je van een school verwachten 
rondom toetsen en examens? Wie kan je erop aanspreken 
als de afspraken niet nagekomen worden?

Het is heel normaal dat je als ouder met allerlei vragen zit rondom het 

regelen van goede diabeteszorg op het voortgezet onderwijs. Deze gids 

met meerdere brochures geeft antwoord op deze vragen. Het maakt 

daarbij niet uit of je kind met diabetes naar de middelbare school gaat 

of dat hij diabetes krijgt terwijl hij al op de middelbare school zit. In het 

laatste geval kun je uiteraard de paragraaf over het selecteren van een 

middelbare school overslaan.

Belangrijk verschil met de basisschool is dat de meeste scholen in 

het voorgezet onderwijs ervaring hebben (gehad) met leerlingen met 

diabetes. Meestal is het een voordeel. Als ouder heb je minder uit te 

leggen over wat diabetes is, wat dat voor je kind op school betekent 

en waar school rekening mee moet en kan houden. Soms is het een 

nadeel. Bijvoorbeeld omdat de school verwacht dat alle leerlingen met 

diabetes hetzelfde zijn, of omdat de school nooit gedwongen is zich  

in diabetes te verdiepen en de effecten ervan onderschat. Het is dus 

goed om tijdens de oriëntatie op school en de latere kennismaking te 

informeren naar hun ervaringen met leerlingen met diabetes. 
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2. Selectie middelbare school
 
Voorbereiding samen met je kind

Halverwege het schooljaar organiseren de meeste scholen voor voort- 

gezet onderwijs open dagen voor leerlingen en ouders van groep (7 en) 8.  

Vaak kunnen leerlingen lessen volgen, meedoen aan activiteiten en 

vooral de sfeer op school proeven. Samen met je kind de open dagen 

van scholen bezoeken, helpt bij het maken van een passende en ge-

schikte schoolkeuze. Vooraf kun je al veel informatie over het voortgezet 

onderwijs vinden op de website www.devogids.nl. Alle scholen in je 

regio staan hier vermeld. Ook kun je via de Open Dagen Planner op de-

zelfde website zien wat de data van de open dagen zijn. Op de website 

en in de schoolgids van elke school is ook veel informatie te vinden. 

Vooraf is het goed te bedenken wat voor jou en je kind belangrijk is op 

een school. Als ouder let je op heel andere dingen dan je kind. Zo gaat 

het ouders het vaak om kwaliteit, schoolorganisatie, leerlingbegeleiding  

en -ondersteuning, schoolklimaat of extra activiteiten. Leerlingen kijken  

vooral naar de sfeer op school en wat vrienden en vriendinnen doen.  

Bedenk dat jongeren niet alle gevolgen van hun keuze kunnen over- 

zien. Daarom is het verstandig met je kind over de voorkeur en keuze  

in gesprek te gaan. Maak een lijstje met vragen en probeer daar samen  

tijdens een open dag antwoord op te krijgen of regel een aparte  

afspraak met een school.

http://www.devogids.nl
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Eerste selectie

Factoren in relatie met diabetes:

 Afstand fietsen.

 Grootte van de school.

 Schoolgids.

 Schoolondersteuningsprofiel (SOP), vaak online te vinden, anders 

opvragen.

 De manier waarop zorg en ondersteuning georganiseerd wordt  

op school.

 Ervaringen van andere (ouders van) leerlingen met diabetes die  

al op school zitten.

Tweede selectie

Tijdens een gesprek op school kun je doorvragen op:

 Wat is het schoolondersteuningsprofiel en op welke manier  

organiseert school zorg en ondersteuning?

 Hoeveel leerlingen met diabetes zijn er, wat zijn de ervaringen,  

hoe wordt er rekening met ze gehouden?

 Wat zijn gebruikelijke ondersteuningsmogelijkheden bij diabetes: 

eten, drinken en gebruik mobiel tijdens lesuren, regeling bij slechte 

bloedglucosewaarden tijdens toetsen en examens, aparte ruimte 

voor diabeteshandelingen, verzuim?

 Waar worden ondersteuningsmogelijkheden en aanpassingen vast-

gelegd, hoe weten alle leraren welke leerling welke aanpassingen 

nodig heeft?
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3.  Je kind voorbereiden
 

Een overstap naar het voortgezet onderwijs is een grote verandering 

voor je kind en voor jou. Leg aan je kind uit dat jullie samen in gesprek 

gaan met de mentor over hoe de diabeteszorg zo goed mogelijk gere-

geld kan worden op school. En dat het hierbij belangrijk is dat hij ook 

zelf nadenkt over hoe hij dat graag zou willen zien. Geef de brochure 

voor de leerling en de diabetespas aan je kind. Ga hier samen mee aan 

de slag en bereid het gesprek samen voor. 
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4.  Jezelf en de school  
voorbereiden

 
Oriënteren op zorgstructuur op school 

Net als op de basisschool is het belangrijk dat je weet wat je van school 

mag verwachten en ook wat school van jou als ouder mag verwachten. 

Daarnaast is het belangrijk dat je inzicht hebt wie je op school kan 

aanspreken en op wat. De mentor is de centrale schakel. Wie er verder 

verantwoordelijk is hangt af van de zorgstructuur op school. Aange-

zien die op elke school anders is, zal je zelf moeten doorvragen wie 

op school voor wat verantwoordelijk is. Zo is bijvoorbeeld op de ene 

school het inschakelen van alleen de mentor voldoende in het maken, 

schriftelijk vastleggen en nakomen van de afspraken. Terwijl op andere 

scholen het essentieel is om naast de mentor bijvoorbeeld ook de  

zorgcoördinator in te schakelen, of de brugklascoördinator. 

Geef de brochures voor school die in dit blik zitten aan school.  

Het liefst ruim voordat je het gesprek op school hebt. Leg uit dat de 

brochures voor school precies zijn wat ze nodig hebben om zich voor 

te bereiden op het gesprek met jou als ouder en je kind.

 

Vragen voorbereiden voor het eerste gesprek

De diabeteschecklist met gesprekspunten die is bijgevoegd is een 

mooi vertrekpunt in de voorbereiding op het gesprek. Loop kritisch 

door de vragenlijst en kijk waar je de lijst wilt aanpassen of aanvullen. 

Belangrijk is dat je kind de ruimte en tijd krijgt om voor zijn diabetes te 

zorgen, zowel in de klas als daarbuiten. Daarvoor is begrip bij alle be-

trokken leraren noodzakelijk. Want wat is diabetes, en wat brengt het 

met zich mee aan rechten en plichten voor een leerling rondom zaken 

zoals hypo, hyper, toetsen, gym, toetsen en schoolkamp?

De bedoeling is dat aan het einde van het gesprek iedereen weet wat 

je van elkaar kan verwachten. Maar ook dat de gemaakte afspraken hel-

der zijn en vastgelegd kunnen worden in de bijgevoegde diabetespas.
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5.  Vastleggen en organiseren 
van de benodigde  
ondersteuning

 
Waarom vastleggen

Het is belangrijk om alle afspraken die je maakt op school vast te  

leggen. Ten eerste omdat ze dan transparant en makkelijk gedeeld 

kunnen worden met alle betrokken leraren. Maar ook omdat jij en 

vooral je kind gedurende het jaar steeds naar de afspraken kunnen ver-

wijzen. Tevens kun je erdoorheen lopen tijdens een evaluatiemoment. 

Tegelijk is het tijdens elk nieuw jaar met een nieuwe mentor goed om 

op terug te vallen. Tenslotte is het belangrijk omdat je als ouder voor 

het examenjaar moet aantonen dat je eerder al om ondersteuning 

hebt gevraagd.
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Waar en hoe vastleggen

De bijgevoegde diabetespas is ervoor om afspraken, ondersteunende 

maatregelen en uitzonderingen overzichtelijk vast te leggen. Je kunt 

het vergelijken met een dyslexiepas. De leerling draagt de diabetespas 

altijd bij zich. Wanneer er een aanleiding is en hij zijn diabetespas laat 

zien, weten leraren welke aanpassingen voor deze leerling gelden. 

Daarnaast kan het handig zijn om een vermelding van diabetes te  

maken in een centraal computerregistratiesysteem waartoe alle  

betrokken leraren toegang hebben.

Wanneer de school klein is en alles makkelijk informeel te regelen  

valt, is het toch zaak om tenminste een mail te sturen. Hierin bedank  

je voor het goede overleg en maak je een samenvatting met de  

gemaakte afspraken. Je kunt ook een antwoord met een bevestiging 

van de gemaakte afspraken vragen.

Organiseren van de benodigde ondersteuning

Het is natuurlijk van belang dat gemaakte afspraken bekend worden 

bij alle leraren waar je kind mee te maken krijgt. Als het goed is heeft 

de school je uitgelegd hoe ze dat gaan doen, rekening houdend met 

de voorkeuren van je kind. Als je kind aangeeft het graag te vertellen 

aan zijn klasgenoten, dan kan je hem helpen bij de voorbereiding. 

Hou er rekening mee dat het voor je kind lastig kan zijn om een uit- 

zonderingspositie te vragen. Dus: om wel te eten of te drinken in de klas 

en mobiel of pomp te gebruiken wanneer dat nodig is. De diabetespas 

kan helpen om die drempel te nemen. Daarnaast staat op onze web-

site zorgeloosmetdiabetesnaarschool.nl een filmpje voor leraren en 

veel ervaringstips voor en door leerlingen met diabetes waar je je kind 

naar kan verwijzen.

http://zorgeloosmetdiabetesnaarschool.nl
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6.  Periodiek vinger aan de 
pols bij je kind en op school

 
Je kind

Het ene kind komt elke dag met levendige verhalen thuis van school,  

bij de ander is het al heel wat als je een antwoord op je vraag krijgt. 

Toch is het goed om met enige regelmaat te vragen hoe het op school 

loopt. Bijvoorbeeld wanneer je kind je toevallig tussen neus en lippen 

door vertelt: “Ik heb wiskunde vandaag verknald want ik had een  

gierende hypo.” Vragen die je je kind kan stellen zijn bijvoorbeeld:

 Krijg je voldoende de tijd en ruimte om je diabetes voldoende te 

regelen? 

 Wat gaat er goed? Waar loop je tegenaan? Hoe los je dat op? 

 Wat blijft frustrerend? Wat zou echt anders moeten? 

 Moet je vaak je diabetespas laten zien? En als je die laat zien is dat 

voldoende om gebruik te maken van je rechten? Komt je zelf je 

plichten na?

De school

Al dan niet naar aanleiding van het gesprek met je kind is het goed  

op school te vragen hoe het gaat. Doe dat zeker tijdens het eerste jaar 

en stel je vragen in eerst instantie aan de mentor. Als het goed lijkt te  

lopen met je kind kan je ervoor kiezen je vragen te stellen tijdens het 

reguliere contactmoment met de mentor. Is het urgenter of is er meer 

te bespreken, dan is het rustiger om een apart moment af te spreken  

en samen met je kind te gaan. Denk er daarbij wel aan om eerst terug 

te koppelen waar jullie blij mee zijn en wat er goed gaat. 

Een vaak terugkomend probleem is dat leraren niet voldoende op  

de hoogte zijn van wat diabetes is, wat het effect op leren is en wat  

dat met zich meebrengt aan uitzonderingen in en buiten de klas.  

Wanneer leraren na het zien van de diabetespas zich niet houden aan 
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de gemaakte afspraken, is het belangrijk om dit zo snel mogelijk aan  

te kaarten bij de mentor. En vervolgens door te vragen hoe school  

dit probleem oplost. Wanneer het een hardnekkig probleem blijft,  

is het zaak dit breder of hoger aan te kaarten op school (zie ook het 

kopje Extra hulpbronnen voor als je vastloopt).

Ieder leerjaar is er waarschijnlijk een nieuwe mentor, jaarcoördinator  

of zorgcoördinator. Dus aan het begin van ieder nieuw leerjaar is het 

van belang opnieuw contact te leggen, afspraken te evalueren en  

als het nodig is ze te herzien. Neem hierin de ervaringen en wensen 

van je kind mee.
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7.  Examenjaar voorbereiden

Voorbereiding op eindexamenjaar

De laatste twee jaren van het voortgezet onderwijs zijn gevuld met 

spannende stressvolle periodes. Dan ligt er nog meer druk op je kind 

om ervoor te zorgen dat zijn glucosewaarde binnen de marges blijft. 

De school heeft ruimte om aanpassingen te doen aan de mogelijk-

heden van je kind. Je kunt als ouder samen met je kind aanpassing 

aanvragen voor het schoolexamen en het centraal examen. 

Bij het eindexamen worden dezelfde dingen getoetst bij alle leerlingen, 

dat geldt ook bij eventuele aanpassingen. Het is immers de bedoeling 

dat de waarde van het diploma voor iedereen gelijk is. Alleen als een 

leerling door een beperking of een aandoening, zoals diabetes, door 

de manier van toetsen niet goed kan laten zien wat hij kan, kunnen 

aanpassingen dat compenseren. Het gaat dus om aanpassingen in de 

manier waarop het examen wordt afgelegd, niet om aanpassingen in 

het examen zelf.

Aanpassingen voor tijdsverlenging van schoolexamens

De schoolexamens worden door de school zelf georganiseerd. Daar-

door hebben ze meer vrijheid om aanpassingen te doen dan bij de 

centrale examens. De tijd die er is voor een schoolexamen kan verlengd 

worden met 30 minuten. Ook kan je kind een schoolexamen later  

inhalen wanneer hij voor of tijdens een toets een zichtbaar gemeten 

hypo of hyper heeft. 

Aanpassingen voor het centraal examen

Het centraal schriftelijk examen is meer gebonden aan regels. De 

mogelijkheden rond aanpassingen kun je het best bespreken met de 

mentor, en/of de leerlingbegeleider, de zorgcoördinator en de leerjaar-

begeleider van het eindexamenjaar. Tijdens het centraal schriftelijk  
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examen kan je kind gebruikmaken van 30 minuten extra tijd. De direc-

teur besluit over deze aanpassingen. Hij meldt dit aan de onderwijs- 

inspectie. Het is de bedoeling dat dit voor 1 november in het examen-

jaar gebeurt. Is dat niet gelukt, dan kan het ook later worden gemeld. 

Er is wel een samenhang nodig tussen de aanpassingen tijdens de  

eerdere jaren op school, de schoolexamens en het centraal examen. 

Het zou raar zijn als opeens alleen voor het centraal examen aanpassin-

gen worden aangevraagd. 

 
Tijdens schoolexamens en centraal examen

De leerling mag tijdens alle examens altijd direct gebruikmaken van 

medische hulpmiddelen, zijn glucosewaarde meten, insuline toe- 

dienen en koolhydraten drinken of eten als dat noodzakelijk is.  

Daarnaast kan een leerling het examen ongeldig laten verklaren met 

een aangetoonde hypo en een artsenverklaring. Het beste is, als dat 

mogelijk is, om dat ter plekke te doen. Dan kan er namelijk geen  

discussie ontstaan of de leerling wel of niet al een tijdvak heeft benut 

en het vervolgens opnieuw kan doen in het tweede tijdvak. Tijdens  

het examen kan ook een pauze worden ingelast. Dit kan vooraf al  

worden afgesproken, maar kan ook pas tijdens het examen nodig  

blijken. Een surveillant blijft dan bij de leerling, totdat deze zich weer 

goed genoeg voelt om verder te gaan.  

Spreiding van de examens

Het is mogelijk om een examen te verdelen over meerdere tijdvakken, 

of zelfs over twee jaar, als dit voor de leerling beter is. Ga hierover dan 

op tijd in gesprek met de mentor en de zorgcoördinator.
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8.  Extra hulpbronnen  
voor als je vastloopt 

Ondanks alle inspanningen kan je kind vastlopen op school. Word je  

als ouder niet gehoord na het inschakelen van de mentor, de afdelings-

leider en/of zorgcoördinator? Probeer het dan hogerop in de organisa-

tie bijvoorbeeld bij de rector of conrector.

Daarnaast zijn er een heel aantal instanties die je verder kunnen hel-

pen. Wanneer extra hulpmaatregelen nodig zijn zoals intensieve zorg, 

kan een ambulant begeleider cluster 3 of een consulent Onderwijs-

ondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) eventueel advies geven voor de 

meest doeltreffende aanpassingen. Ook is er de mogelijkheid om hulp 

in te roepen van een onderwijs(zorg)consulent of de betrokken jeugd/

schoolarts. 

Er is een heel scala aan instanties die je kunnen helpen, maar hoe weet 

je wie je het beste inschakelt voor welk probleem? De ambassadeurs 

van Stichting Zorgeloos met Diabetes naar School kunnen je onder-

steunen. Op de website zorgeloosmetdiabetesnaarschool.nl vind je 

ambassadeurs met ervaring met diabetes in het voortgezet onderwijs. 

Zij denken graag met je mee.

http://zorgeloosmetdiabetesnaarschool.nl


zorgeloosmetdiabetesnaarschool.nl

http://zorgeloosmetdiabetesnaarschool.nl

