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Deze brochure ondersteunt de onderwijsprofessional bij
een hulpvraag van een leerling met diabetes. Het biedt
oplossingen, tips en adviezen die praktisch en eenvoudig
zijn toe te passen in het dagelijks schoolleven van de
leerling en de leraren.
Naast deze brochure zijn de diabeteschecklist en de

diabetespas in de gids belangrijk. Deze hulpmiddelen
dienen als leidraad tijdens een gesprek met de leerling,
de ouders en de onderwijs(zorg)professionals. Met de

diabeteschecklist en de diabetespas realiseer je doeltreffende aanpassingen, ondersteuning en begeleiding
voor de leerling tijdens zijn hele schoolloopbaan.
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1. Algemene informatie
Maatwerk – Iedere leerling met diabetes is uniek
Iedere leerling is uniek en bovendien reageert elk lichaam van een leerling met diabetes op zijn eigen wijze. Dat maakt het soms lastig om in
te schatten, voor de leerling zelf en zijn omgeving, wat hij nodig heeft
om goed te functioneren op school. Een leerling met diabetes gaat
vaak heel oplossingsgericht en zelfstandig met zijn chronische ziekte
om. In de meeste gevallen merk je als onderwijsprofessional niet eens
dat er iets ‘aan de hand is’. Soms echter neemt hij beslissingen waarvan
hij de consequenties niet overziet. Juist dan heeft hij hulp nodig. Het is
per leerling afhankelijk hoe zelfredzaam hij is en wat hij aankan.

Samenwerking tussen de leerling, de ouders en de school
Een goede samenwerking tussen de leerling, de ouders en de onderwijs(zorg)professionals is erg belangrijk. Bijvoorbeeld om de hulpvraag
en de ondersteuningsbehoefte van de leerling duidelijk te krijgen en
efficiënt te organiseren. Ook kunnen ouders bepaalde verwachtingen
van de school hebben die niet altijd worden uitgesproken. Ouders
weten niet altijd dat ze zelf moeten vragen om ondersteuning of
aanpassingen. Tegelijkertijd zijn ouders vaak uitermate deskundig op
het terrein van diabetes en het effect van diabetes op hun kind. Deze
informatie is bijzonder waardevol voor jou als onderwijsprofessional.
Je start daarom de samenwerking met ouders en de leerling door hen
uit te nodigen voor een startgesprek. De diabeteschecklist biedt een
leidraad voor dit gesprek.

In de brochure ‘Wat is diabetes?’ lees je welke
handelingen een leerling met diabetes moet
verrichten, waarmee hij gedurende dag rekening
moet houden en welke invloed diabetes op de
leerprestaties van een leerling kan hebben.
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Waarborgen van de continuïteit
Om de continuïteit van de gesprekken te waarborgen, is het zinvol
om een vast aanspreekpunt te hebben voor de leerling met diabetes,
de ouders en de leraren. De mentor is in veel gevallen de spil in de
communicatie met de ouders. Wenselijk is dat alle betrokken partijen,
de leerling, de ouders, de leraren van de leerling, eventueel de
leerlingbegeleider en de zorgcoördinator op de hoogte zijn van de
aanpassingen die gelden voor de leerling met diabetes. Wanneer er
iets verandert in de aanpassingen en/of begeleiding van de leerling,
dan moeten ouders daar toestemming voor geven.
De Stichting Zorgeloos met Diabetes naar School adviseert om regelmatig, maar in ieder geval twee keer per jaar gesprekken te voeren
met de leerling en de ouders en hiervan een verslag te maken. Deze
gesprekken vinden het best plaats aan de start van het nieuwe schooljaar en aan het eind van het schooljaar. Tijdens het schooljaar hou je
een vinger aan de pols. Lopen de leerresultaten van de leerling achter
bij de verwachtingen? Neemt het verzuim toe? Zit de leerling niet
lekker in zijn vel? Geven ouders aan dat ze signalen hebben dat de
begeleiding op school niet goed aansluit? Dan is het verstandig om
een tussentijds gesprek met de leerling en/of de ouders te plannen.
Op sommige scholen kan een leerling met diabetes voor directe hulp
bij een hypo of hyper bij een conciërge of receptionist terecht. Het
voordeel is dat deze persoon geen lesgevende taken heeft en snel
beschikbaar is in geval van nood . Een voorwaarde is dat deze persoon
goed op de hoogte is van diabetes.
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2. Signalen en oplossingen
voor leerlingen met diabetes
Om goede ondersteuning te bieden en daarover met de leerling en
ouders in gesprek te gaan, is het belangrijk oog te hebben voor een
aantal signalen.

Algemene signalen
Moeite met op tijd naar school komen, bijvoorbeeld als gevolg van
een hypo onderweg of een trage start van de ochtend door een
nachtelijke hypo.
Problemen met sterke wisselingen van de bloedglucosewaarden
tijdens de gymlessen.
Te moe thuiskomen om te kunnen beginnen aan het huiswerk.
Moeite met functioneren in de schoolomgeving door problemen
met prikkels en/of door stress.
Problemen met het op tijd afhebben van toetsen door wisselende
bloedglucosewaarden voor en tijdens toetsen.
Moeite om na de uitleg de leerstof te begrijpen, moeite om zich
te concentreren en aandacht bij de les te houden door wisselende
bloedglucosewaarden.

Leerprestaties als signaal
Wanneer de prestaties van de leerling onder het niveau zijn ten
opzichte van de vorige rapportperiodes of leerjaren:

De leerling presteert opvallend onder het geadviseerde
opleidingsniveau.
De leerling dreigt te blijven zitten.
De leerling dreigt terug te zakken in niveau.
Er is leerachterstand ontstaan bij één of meerdere vakken.
De leerling maakt veelvuldig gebruik van herkansingen.
De leerling levert zijn opdrachten structureel te laat in.
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Verzuim als signaal
Belangrijk is om te onderzoeken wat een verzuimreden is.
Is het diabetes gerelateerd of is er iets anders aan de hand?
Is het geoorloofd of ongeoorloofd verzuim?
Als het verzuim structureel is, wanneer vindt het dan meestal
plaats?
Is er sprake van langdurig aaneengeschakeld verzuim of zijn
het korte ziek- en/of afmeldingen?
Als de leerling is opgenomen in het ziekenhuis, is dat dan diabetes
gerelateerd of heeft het een andere oorzaak?
Welke leerachterstand heeft de leerling opgelopen door het
verzuim?

Van signalering naar oplossingen
Bespreek samen met de leerling en de ouders welke problemen
de grootste prioriteiten hebben om op te lossen. De leerling en de
ouders hebben vaak een idee wat de leerling nodig heeft om beter
te functioneren.
Suggesties voor doeltreffende oplossingen:
Algemene oplossingen

Bereid de leerling voor op schoolactiviteiten in het nieuwe
schooljaar.
Stel een diabetesmaatje aan.
Wie moet ingelicht worden en wie neemt dit op zich?
Maak afspraken over meten, eten en/of drinken van
koolhydraten en toedienen van insuline.
Maak afspraken over het bewaren en de toegang tot ‘reserve’
insuline en -koolhydraten.
Welke regels gelden voor de leerling bij te laat op school komen?

8

Maak afspraken over ziekmelden.
Welke opdrachten, so’s en presentaties is de leerling verplicht
te maken en welke hoeft hij niet te doen in geval van extreme
vermoeidheid?
Maak afspraken over het maken van huiswerk bij specifieke
vakken.
Maak afspraken voor compenserende maatregelen bij toetsen.
Maak afspraken voor tijdens de gymles.
Oplossingen voor leerprestaties

Maak als mentor regelmatig ‘een praatje’ met de leerling.
Ondersteun de leerling bij het organiseren en plannen van
huiswerk en schoolactiviteiten.
Is huiswerkbegeleiding of bijles mogelijk?
Bereid de leerling samen met de decaan voor op de profielkeuze en de vervolgopleiding.
Oplossingen voor verzuim

Zoek zo snel mogelijk contact met de ouders om erachter te
komen wat de reden voor het verzuim is.
Informeer de leerling en de ouders over de gevolgen van het
verzuim.

Hoge of lage bloedglucosewaarden zijn in principe geen reden om
thuis te blijven. Wanneer gewerkt wordt aan de regulatie van de
bloedglucosewaarden, dan kan de leerling ziek gemeld worden.
Voorbeelden hiervan zijn een diabetes gerelateerde korte opname
in het ziekenhuis of een nieuw meet- en insulinetoedieningsschema
geadviseerd door de behandelend kinderarts of de diabetesverpleegkundige. Meer informatie over de invloed van diabetes
lees je in de brochure ‘Wat is diabetes?’
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3. De overstap van
basisonderwijs naar
voortgezet onderwijs
De overstap van de basisschool naar voortgezet onderwijs is voor iedere
leerling groot. Voor leerlingen met diabetes zijn er een aantal zaken die
de overstap makkelijker kunnen maken.

Overdracht
Tijdens de warme overdracht met de leerkracht van groep 8 en/of de
intern begeleider van de basisschool is het belangrijk om een zo goed
mogelijk beeld van de leerling met diabetes te krijgen. Je kunt daarbij
denken aan de volgende specifieke onderwerpen wat betreft diabetes:
Informatie over het klachtenbeeld van diabetes en het verzuim.
De belastbaarheid en verwerkingscapaciteit van de leerling.
De zelfstandigheid van de leerling bij het meten, het berekenen van
de koolhydraten en het toedienen van de juiste hoeveelheid insuline.
Het medisch traject van de leerling.
De oplossingen van de basisschool om extra glucose en
koolhydraten te bewaren.
Het uitwisselen van tips en adviezen over medicatie en het
toedienen ervan.
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De brugklas
Eerste gesprek
Organiseer zo snel mogelijk een startgesprek met de leerling, de
ouders, de mentor, de leerlingbegeleider en/of de zorgcoördinator.
Tijdens het startgesprek is het belangrijk om verwachtingen naar elkaar
uit te spreken. Wat verwachten de ouders van de school? Wat verwachten
de onderwijsprofessionals van de leerling en van de ouders? Hoe
onderhouden jullie contact? Neem de informatie die je van de warme
overdracht hebt mee in het gesprek. Bedenk met elkaar doeltreffende
oplossingen die praktisch en eenvoudig zijn uit te voeren voor de
leerling en de docenten. Het is de taak van de mentor om relevante
informatie over de leerling met diabetes te delen met leraren en ondersteunend personeel die betrokken zijn bij de leerling.
Het startgesprek is een goed moment om samen met de leerling en
de ouders te besluiten welke medische informatie en welke rechten en
plichten op de diabetespas komen te staan.
Praktische afspraken
Vaste afspraken maken voor gym is belangrijk. In principe kan een
leerling met diabetes gewoon meedoen met de les. Hij moet meestal
wel speciale voorbereidingen treffen. In samenwerking met de
gymleraar maak je afspraken over het meten, eten of drinken en het
toedienen van insuline. Hierbij moet duidelijk zijn voor de gymleraar
en de leerling zelf wanneer de leerling mag ‘afhaken’.
Wanneer een leerling moeite heeft met zelfstandigheid en zelfredzaamheid, kun je een diabetesmaatje benoemen. Dat kan een medeleerling
zijn die op bepaalde momenten even meedenkt of de leerling eraan
herinnert te meten. Soms zijn er meerdere leerlingen met diabetes op
school en vinden zij het prettig om met elkaar ervaringen uit te wisselen.
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Het kan voorkomen dat een leerling met diabetes in alle nieuwigheid
en chaos vergeet te meten, koolhydraten te tellen, insuline toe te
dienen of te eten. Wees hier alert op. Je kunt dit probleem proberen
te voorkomen door duidelijke afspraken te maken. Bijvoorbeeld:
Geef de leerling ruimte en flexibiliteit om te meten, eten, drinken
en insuline toe te dienen of naar het toilet te gaan.
Let op anders-dan-andersgedrag, mogelijk veroorzaakt door een te
lage of te hoge glucosewaarde en maak de leerling daarop attent.
Bied compenserende maatregelen bij toetsen.
Laat een leerling met diabetes niet alleen en laat iemand anders
suikerhoudende drank halen als de leerling het niet bij zich heeft.

Informatie op school en in de klas
Sommige leerlingen met diabetes vinden het prettig om in hun klas
te vertellen dat ze diabetes hebben. Anderen willen juist dat zo weinig
mogelijk klasgenoten dit weten of vinden het niet fijn om het zelf in de
klas te vertellen. Respecteer de wens van de leerling. Bespreek met de
leerling wie er minimaal ingelicht moet worden en wie dat gesprek
voert. Soms vinden leerlingen het fijn als de mentor deze taak op zich
neemt of dat leerling en mentor samen de klas informeren. Om te
voorkomen dat de leerling de eerste weken iedere les opnieuw moet
uitleggen dat hij diabetes heeft, is het handig om de diabetespas zo
snel mogelijk beschikbaar te hebben.
Een mogelijkheid is ook om een informatiebijeenkomst te organiseren
voor het schoolteam. Hierbij informeert een medisch deskundige,
zorgcoördinator en/of ouders van de leerling met diabetes het schoolteam over diabetes. Er is ruimte om vragen te stellen en afspraken te
bespreken.
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4. Samenwerking en
afstemming gedurende
de schoolloopbaan
Samenwerking en afstemming met andere leraren, ouders en de
leerling vindt niet alleen plaats bij het begin van de schoolloopbaan,
maar is een continu proces. De leerling verandert en de invloed van zijn
diabetes ook. Ouders kennen de diabetes van hun kind meestal door
en door en weten hoe een kind thuiskomt na een schooldag. Samen
met ouders de verschillende ervaringen, signalen, mogelijke adviezen
en oplossingen bij elkaar leggen, is een onmisbare schakel in het
‘zorgeloos naar school’ kunnen gaan van de leerling met diabetes. We
benoemen in dit hoofdstuk een aantal momenten waarop afstemming
en samenwerking extra belangrijk is.
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Begin van het schooljaar
Een leerling met diabetes moet zich voortdurend aanpassen. Nieuwe
situaties betekenen soms een verandering in de dagelijkse routine. Het
is belangrijk om samen met de leerling en de ouders te bekijken welke
bijzondere activiteiten plaatsvinden in het nieuwe schooljaar.
Sommige activiteiten vragen om een goede voorbereiding door de
leerling. Je kunt hierbij denken aan: veranderingen in het lesrooster, een
sportdag, schoolreisje, kamp, maar ook gebeurtenissen of veranderingen
in de thuissituatie. De toetsweken en het toetsrooster vragen extra aandacht, vanwege de stress die het kan opleveren.
Het begin van het schooljaar is ook een goed moment om met ouders
opnieuw verwachtingen en ervaringen uit te wisselen. Ervaren ouders
eventuele problemen in relatie tot school? Is er een verandering in de
thuissituatie waarvan de school (nog) geen weet heeft? Kan dit van
invloed zijn op de te verwachte leerprestaties van de leerling? Is de
communicatie vanuit school volgens ouders nog passend bij de steeds
veranderende situatie?

Vinger aan de pols gedurende het schooljaar
De manier waarop de school en de ouders tussentijds overleg hebben
is afhankelijk van de ernst van de situatie. In het gunstigste geval zijn
er geen problemen en willen de ouders alleen een update krijgen van
hoe het gaat. Wanneer er wel problemen zijn, is het wenselijk om een
tussentijds gesprek te voeren. Dit gesprek kan gaan over:
Ziekmeldingen.
Te laat op school komen.
De concentratie en motivatie van de leerling.
Leerresultaten en/of een opgelopen leerachterstand.
Wisselende glucosewaarden.
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De leerling en de ouders kunnen hierbij informatie geven. Bijvoorbeeld
of eventuele problemen veroorzaakt worden door stress op school.
Maar ook of de leerling problemen ervaart in de toediening van de
hoeveelheid insuline, bij de planning of bij de organisatie van diabetes.
Als dat zo is dan is het een medisch probleem en is het verstandig dat
leerling en ouders contact opnemen met het ziekenhuis.

Eind van het schooljaar: terugblikken
Veel ouders vinden het prettig om na te bespreken hoe zij het afgelopen
schooljaar hebben ervaren en je te bedanken voor de goede zorgen.
Vooral als zij de communicatie als efficiënt en effectief hebben ervaren.
Voor de mentor is het eindgesprek een zinvol evaluatiemoment dat gebruikt kan worden bij overdracht tussen de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ mentor.

De overstap naar een nieuwe mentor
De mentor heeft een belangrijke spilfunctie voor een leerling met
diabetes. Bij de overstap van ‘oude mentor’ naar ‘nieuwe mentor’,
meestal aan het eind van het schooljaar, is het goed om bepaalde
informatie over te dragen.
Wat betreft diabetes gaat het daarbij onder meer om:
Informatie over het klachtenbeeld van diabetes en eventueel het
verzuim.
Informatie over de resultaten van de ondersteuning en aanpassingen.
Het effect van de diabetes op de productiviteit en verwerkingscapaciteit van de leerling.
De wijze waarop de leerling omgaat met diabetes, zijn zelfredzaamheid en motivatie.
De afspraken die zijn gemaakt met ouders en leerlingen en de

diabetespas.
Dagelijkse diabeteshandelingen.
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5. Toetsen en examens
Toetsen
Hoewel het de verantwoordelijkheid is van ouders om te vragen om
aanpassingen tijdens toetsen, is dat niet altijd effectief. Immers, lang
niet alle ouders weten dit of zijn onvoldoende op de hoogte van de
mogelijkheden. Het is daarom aan te raden om de leerling en ouders
te wijzen op de mogelijkheid van compenserende maatregelen.
Bespreek ook met elkaar wat de leerling kan doen om een hoge of
lage glucosewaarde tijdens een toets te vermijden. Een leerling moet,
naast de afgesproken aanpassingen, altijd direct gebruik kunnen
maken van medische hulpmiddelen voor diabetes en koolhydraten.
Suggesties voor doeltreffende maatregelen tijdens toetsen:
De leerling meet een half uur voor de toets zijn glucosewaarde en
schrijft deze op het toetsblad, een eventueel meetmoment tijdens
de toets wordt ook genoteerd.
Tijdsverlenging met 30 minuten.
De toets inhalen op een ander tijdstip.
Op sommige scholen zijn dergelijke maatregelen vanzelfsprekend,
terwijl andere scholen heel strikt naar aanpassingen kijken.
Het opschrijven van de glucosewaarde op het toetsblad biedt duidelijkheid wanneer later discussie ontstaat tussen de leerling en de leraar.
Het is belangrijk dat alle leraren van de leerling en de leerling zelf
weten welke compenserende maatregelen er zijn afgesproken. De
mentor heeft hier een belangrijke rol in. Leraren en leerlingen kunnen
de maatregelen teruglezen op de diabetespas.
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Het schoolexamen
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 daarbij om aanpassingen in
de manier waarop het examen wordt afgelegd, niet om aanpassingen
in het examen zelf.
Bij het schoolexamen is de school, binnen de kaders van het eindexamenreglement, redelijk vrij in het invullen van doeltreffende aanpassingen. Wanneer de leerling kan aantonen dat hij voorgaande jaren
gebruik heeft gemaakt van compenserende maatregelen, kan hij die
ook tijdens het school- en centraal examen gebruiken.
Suggesties van doeltreffende aanpassingen tijdens het schoolexamen:
Tijdsverlenging met 30 minuten.
Het schoolexamen inhalen op een ander tijdstip.
Een verlenging van de geldigheidsduur van het schoolexamen.
Een gunstigere verdeling van het schoolexamen over twee jaren.
Een rust/pauze tijdens het schoolexamen inlassen.
Om onduidelijkheid te voorkomen, is het aan te raden om afspraken
schriftelijk vast te leggen.
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Het centraal examen
Ook bij het centraal examen kunnen aanpassingen gedaan worden
voor een leerling met diabetes en is het zinvol deze schriftelijk vast te
leggen. Over reguliere aanpassingen neemt de directeur een besluit.
Hij meldt dit bij de onderwijsinspectie. De directeur mag een verzoek
om aanpassingen niet zomaar weigeren. De melding bij de inspectie
hoort voor 1 november gedaan te worden. Lukt dat niet, dan kan het
later ook nog.
Suggesties van doeltreffende reguliere aanpassingen tijdens het
centraal examen:
Tijdsverlenging met 30 minuten.
Een rust/pauze inlassen.
Een verdeling over drie tijdvakken (mei, juni en augustus).
Afbreken wegens ziekte, inhalen in het tweede tijdvak en eventueel
herkansen in het derde tijdvak.
Spreiding over twee jaar wanneer door ziekte een groot aantal
lessen gemist zijn, hierbij geldt de slaag-zakregeling van het tweede
jaar, de leerling heeft twee herkansingen, in ieder jaar één.
Als er tijdens het centraal examen een pauze nodig blijkt vanwege
hoge of lage bloedsuikerwaarden, kan dat.
De surveillanten van de examens moeten op de hoogte zijn van de
compenserende maatregelen die gelden voor de leerling met diabetes.
De laatste informatie over aanpassingen voor leerlingen met een
beperking tijdens de eindexamens en de rekentoets vind je in de
brochure van het College voor Toetsen en Examens op
www.examenblad.nl.
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6. Extra ondersteuning
Maar wat als de hulp die je biedt onvoldoende is en de leerling
toch vastloopt of als de ouders nog niet tevreden zijn?
De ambassadeurs van Stichting Zorgeloos met Diabetes naar School
dragen oplossingen aan en bieden ondersteuning. Op de website
zorgeloosmetdiabetesnaarschool.nl vind je ambassadeurs met
ervaring met diabetes in het voortgezet onderwijs.
Daarnaast is extra ondersteuning en advies beschikbaar bij verschillende
organisaties. Een ontwikkelingsperspectief brengt in kaart welke extra
ondersteuning nodig is. Zo kan bijvoorbeeld ambulante begeleiding
vanuit het samenwerkingsverband passend onderwijs worden ingezet.
Ook de jeugdarts die betrokken is bij school biedt advies en begeleiding.
Verder is ondersteuning mogelijk vanuit het netwerk Ziek Zijn en
Onderwijs, Ziezon (www.ziezon.nl). Zij begeleiden leerlingen, stellen
een examenplan op en bieden eventueel afstandsonderwijs.
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zorgeloosmetdiabetesnaarschool.nl

