
Ziekenhuisschool 
Voor kinderen die (tijdelijk) in de afdeling 
pediatrie van een ziekenhuis of in een 
revalidatiecentrum verblijven.



Kleuter-, lager- en secundair onderwijs 
type 5 - opleidingsvorm 4

De Leerexpert Ziekenhuisschool biedt onderwijs op maat aan kinderen en 

jongeren die omwille van fysieke problemen in de afdeling pediatrie of in 

een revalidatiecentrum worden opgenomen. 

Onze bedoeling is niet alleen om hun leerachterstand te beperken zodat 

ze later zo vlot mogelijk terugkeren naar hun gewone school. We willen 

vooral dat ze zich goed voelen en zich focussen op wat wel kan.  

De Ziekenhuisschool van De Leerexpert beschikt dan ook over een  

deskundig en ervaren schoolteam. 



Onze aanpak

Wanneer een kind of jongere wordt opgenomen, bekijken we eerst samen 

met het medisch team, ouders en de thuisschool wat de leermogelijk-

heden van het kind zijn. Dan starten de leerkrachten van de Ziekenhuis-

school met een aangepast onderwijstraject in de klas of aan bed. 

Uiteraard staat de gezondheidstoestand van het kind of de jongere  

centraal en nemen we dat ook mee in onze aanpak en aanbod. 

Het onderwijsprogramma van de Ziekenhuisschool varieert dagelijks en 

is niet te voorspellen. Dat komt omdat er steeds nieuwe kinderen bij-

komen en andere kinderen de afdeling verlaten. Bovendien verschillen de 

kinderen en jongeren vaak van leeftijd, ontwikkelingsniveau, lichamelijke 

toestand etc. Daarom overleggen onze leerkrachten elke dag met de  

verpleegkundigen en het medisch team over wat het aanbod van de 

school die dag kan zijn. Soms is er tijd en ruimte om intensief met één 

leerling te werken, soms moeten onze leerkrachten hun tijd verdelen  

tussen tien leerlingen. Onderwijs op maat is onze rode draad.

"We werken samen met de Ziekenhuisschool een lessen-

pakket uit dat past in het revalidatieprogramma van een 

jongere. Onze jongeren zijn enorm gemotiveerd en de 

leerkrachten van de ziekenhuisschool hebben veel  

ervaring. Een belangrijke doelstelling is uiteraard re- 

integratie binnen de verschillende levensdomeinen, 

onderwijs is daar één van. De jongeren krijgen zo alle 

kansen om op onderwijsvlak zo vlug mogelijk terug aan-

sluiting te vinden."
Greet Van Mechelen 
diensthoofd patiëntenbegeleiding 
revalidatieziekenhuis RevArte



Inschrijven in de ziekenhuisschool van 
De Leerexpert

Elk schoolgaand kind tussen 2,5 en 18 jaar dat is opgenomen op de 

afdeling pediatrie van het UZA of Koningin Paola Ziekenhuis of in revali-

datieziekenhuis RevArte (vanaf 16 jaar) kan ingeschreven worden in de 

Ziekenhuisschool van De Leerexpert. Leerlingen blijven uiteraard ook 

ingeschreven in de thuisschool. 



Type 5 bij De Leerexpert

De Leerexpert Ziekenhuisschool afdeling pediatrie

     Welbevinden van het kind staat centraal

     Onderwijs op maat

     Leerachterstand beperken

     Flexibel en betrokken

     Deskundig en ervaren schoolteam

Kleuter-, lager- en secundair onderwijs 

Koningin Paola Ziekenhuis, Lindendreef 1, 2020 Antwerpen

Kleuter-, lager- en secundair onderwijs 

UZA, Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem

Secundair onderwijs (vanaf 16 jaar)

Revalidatieziekenhuis RevArte, Drie Eikenstraat 659, 2650 Edegem

03/280 49 16 (secretariaat)

03/280 49 07 (directie)

Ziekenhuisschool.basis@leerexpert.be 

Ziekenhuisschool.secundair@leerexpert.be 

www.leerexpert.be/ziekenhuisschool

@ZiekenHSchool

Je vindt ons ook op Facebook

"Les krijgen in het ziekenhuis is voor veel jongeren een moment waarop ze hun 

ziek zijn even kunnen vergeten en zich kunnen focussen op wat er nog wél lukt"

Hans, Leerkracht basisonderwijs Ziekenhuisschool van De Leerexpert



Kinderen en jongeren die speciale zorg nodig hebben kunnen terecht in 

één van de 13 stedelijke kleuter-, lagere en secundaire scholen voor 

buitengewoon onderwijs van De Leerexpert. De Ziekenhuisschool is een 

onderdeel van De Leerexpert. 

Buitengewoon op maat.

Wij geloven dat iedereen iets kan. Op zijn tempo en op zijn niveau. 

Met onderwijs op maat van elk kind halen we het beste uit elke leerling.

Eén samenleving. 

Beperking of geen beperking, we leven samen in één samenleving waar 

iedereen een plek krijgt. 

Flexibel en innovatief. 

We blijven voor elk kind zoeken naar de beste oplossing en groei- 

mogelijkheden. Dat vraagt van onze medewerkers een bijzondere aanpak. 

Onbetwistbare expertise. 

Onze medewerkers hebben een schat aan ervaring en deskundigheid. 

Die expertise delen we met andere leerkrachten, maar ook met ouders. 

"De leerkrachten van de Ziekenhuisschool hebben veel aandacht voor een 

leerling. Je kan ze alles vragen zonder het gevoel te hebben dat je domme vragen 

stelt. In een gewone klas is dat toch anders. Elke leerkracht legt de leerstof anders 

uit. Doordat ik sommige dingen op een andere manier kreeg uitgelegd, begreep ik 

sommige lessen plots wel"

Shuborna, 18 jaar, ex-leerling Ziekenhuisschool van De Leerexpert

www.leerexpert.be/ziekenhuisschool
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