Wet op het primair onderwijs
Artikel 9a. Ondersteuning bij het onderwijs aan zieke leerlingen

 1.Bij het geven van onderwijs aan een leerling die is opgenomen in een ziekenhuis of die in
verband met ziekte thuis verblijft, kan het bevoegd gezag van een school worden ondersteund.

 2.De ondersteuning bedoeld in het eerste lid wordt verzorgd door:
o a.een educatieve voorziening als bedoeld in artikel 1.4, tweede lid, van de Wet op het
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek indien de leerling is opgenomen in een
academisch ziekenhuis of

o b.een schoolbegeleidingsdienst, indien de leerling is opgenomen in een ziekenhuis niet
zijnde een academisch ziekenhuis dan wel indien de leerling in verband met ziekte
thuis verblijft.

 3.De ondersteuning bedoeld in het eerste lid kan in overeenstemming tussen de educatieve
voorziening dan wel de schoolbegeleidingsdienst en de school waarbij de leerling is
ingeschreven, mede het geven van onderwijs aan de leerling betreffen.

Wet op het voortgezet onderwijs
Artikel 18. Ondersteuning bij het onderwijs aan zieke leerlingen

 1.Bij het geven van onderwijs aan een leerling die is opgenomen in een ziekenhuis of die in
verband met ziekte thuis verblijft, kan het bevoegd gezag van een school worden ondersteund.

 2.De ondersteuning bedoeld in het eerste lid wordt verzorgd door:
o a.een educatieve voorziening als bedoeld in artikel 1.4, tweede lid, van de Wet op het
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek indien de leerling is opgenomen in een
academisch ziekenhuis of

o b.een schoolbegeleidingsdienst als bedoeld in artikel 180 van de Wet op het primair
onderwijs en artikel 166 van de Wet op de expertisecentra indien de leerling is
opgenomen in een ziekenhuis niet zijnde een academisch ziekenhuis dan wel indien de
leerling in verband met ziekte thuis verblijft.

 3.De ondersteuning bedoeld in het eerste lid kan in overeenstemming tussen de educatieve
voorziening dan wel de schoolbegeleidingsdienst en de school waarbij de leerling is
ingeschreven, mede het geven van onderwijs aan de leerling betreffen.

 4.Het Rijk verstrekt aan schoolbegeleidingsdiensten als bedoeld in het tweede lid, onderdeel b,
bekostiging voor activiteiten die worden verricht met betrekking tot de ondersteuning bij het
onderwijs aan zieke leerlingen. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld
voor de bekostiging, bedoeld in de vorige volzin.

 5.Schoolbegeleidingsdiensten als bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, zijn de
schoolbegeleidingsdiensten die voor de ondersteuning bij het onderwijs aan zieke leerlingen, in
de periode 1 augustus 1999 tot 1 augustus 2004 subsidie ontvingen van een gemeente op
grond van artikel IX van de Wet van 10 december 1998 (Stb. 733), tot wijziging van de Wet op

de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de
Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek inzake de ondersteuning bij het onderwijs aan zieke leerlingen.

Wet educatie en beroepsonderwijs

Artikel 7.1.4 Ondersteuning bij het onderwijs aan zieke deelnemers

 1.Bij het geven van onderwijs aan een deelnemer van een beroepsopleiding die bij de aanvang
van die opleiding leerplichtig was en die is opgenomen in een ziekenhuis of die in verband met
ziekte thuis verblijft, kan het bevoegd gezag van een instelling die de beroepsopleiding
verzorgt, worden ondersteund.



2.De ondersteuning bedoeld in het eerste lid wordt verzorgd door:

o a.een educatieve voorziening als bedoeld in artikel 1.4, tweede lid, van de Wet op het
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek indien de leerling is opgenomen in een
academisch ziekenhuis of

o b.een schoolbegeleidingsdienst als bedoeld in artikel 180 van de Wet op het primair
onderwijs en artikel 166 van de Wet op de expertisecentra indien de deelnemer is
opgenomen in een ziekenhuis niet zijnde een academisch ziekenhuis dan wel indien de
deelnemer in verband met ziekte thuis verblijft.



3.De ondersteuning bedoeld in het eerste lid kan in overeenstemming tussen de educatieve
voorziening dan wel de schoolbegeleidingsdienst en de instelling waarbij de deelnemer is
ingeschreven, mede het geven van onderwijs aan de deelnemer betreffen.

 4.Het Rijk verstrekt aan schoolbegeleidingsdiensten als bedoeld in het tweede lid, onderdeel b,
bekostiging voor activiteiten die worden verricht met betrekking tot de ondersteuning bij het
onderwijs aan zieke leerlingen. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld
voor de bekostiging, bedoeld in de vorige volzin.



5.Schoolbegeleidingsdiensten als bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, zijn de
schoolbegeleidingsdiensten die voor de ondersteuning bij het onderwijs aan zieke leerlingen, in
de periode 1 augustus 1999 tot 1 augustus 2004 subsidie ontvingen van een gemeente op grond
van artikel IX van de Wet van 10 december 1998 (Stb. 733), tot wijziging van de Wet op de
expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet
educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
inzake de ondersteuning bij het onderwijs aan zieke leerlingen.

