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Voor jongeren met ME/CVS is schoolgaan vaak een probleem. Toch is er meestal meer
mogelijk dan ouders en kinderen denken. In deze laatste aflevering van de reeks ‘Praktische
tips voor leerlingen met ME/CVS in het voortgezet onderwijs’ aandacht voor de Wet gelijke
behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ).

Met ingang van het schooljaar 2009-2010 is de rechtspositie van gehandicapte en chronisch zieke
leerlingen in het voortgezet onderwijs verbeterd. Het kabinet heeft hiervoor de WGBH/CZ
uitgebreid.(1) Dat betekent dat ongelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte nu
ook in het voortgezet onderwijs verboden is. Scholen moeten alle leerlingen dezelfde kansen bieden
waar het gaat om:
• de toegang tot het onderwijs;
• het aanbieden van het onderwijs;
• het afnemen van toetsen;
• het afsluiten van onderwijs.

Hoe doe je een beroep op de wet?
Als je door je ziekte problemen hebt op school, kun je – of kunnen je ouders – om aanpassingen
vragen en daarbij een beroep doen op de wet WGHB/CZ. Het is niet altijd makkelijk precies aan te
geven welke aanpassingen je nodig hebt. Je kunt het beste een brief schrijven met een opsomming
van alle problemen waar je tegenaan loopt. Bijvoorbeeld het feit dat je vanwege je ziekte vaak moet
verzuimen waardoor je uitleg van de lesstof mist; dat je op dagen dat je wel naar school kunt moeite
hebt met het opnemen van de lesstof; dat je last hebt van alle drukte en lawaai op school; moeite hebt
met het sjouwen van zware boekentassen of met traplopen; problemen hebt met de concentratie die
nodig is tijdens toetsweken of examens, of het aantal vakken voor jou te groot is om ze allemaal
tegelijk te kunnen volgen.
Zet bij dat lijstje welke aanpassingen je zouden kunnen helpen om toch je opleiding met succes af te
ronden. Bij het bedenken van die aanpassingen kun je natuurlijk de hulp inroepen van je mentor of de
decaan op school. Ook kun je de consulent Onderwijs aan Zieke Leerlingen (2) een Regionaal
Expertise Centrum (3) of een vestiging van MEE (4) in de buurt vragen je te helpen. Deze hulp is
gratis.
De brief kun je het beste sturen naar degene die binnen je school gaat over de opleiding die jij volgt
(bijvoorbeeld de afdelingsleider onder- of bovenbouw van vmbo, havo of vwo). Stuur een afschrift naar
de algemene directie van de school.

Als je er met de school niet uitkomt
Aanpassingen mogen geen ‘onevenredige belasting’ zijn voor een school. Van een onevenredige
belasting kan sprake zijn als de gevraagde aanpassingen extreem veel geld kosten, of als een leerling

zo veel individuele begeleiding nodig heeft dat de school de kosten daarvan niet kan opbrengen. Maar
als de school een noodzakelijke aanpassing weigert, zonder dat daarvoor zwaarwegende redenen
bestaan, is er sprake van discriminatie. In dat geval kun je het probleem samen met je ouders eerst
nog eens voorleggen aan de algemene directie van de school. In de brochure Een goed gesprek
voorkomt erger (5) staan tips en adviezen over hoe je zo’n gesprek met de school het beste kunt
aanpakken.
Als dit niets oplevert, kun je om bemiddeling vragen van een onderwijsconsulent.(6) Een
onderwijsconsulent is een onafhankelijke deskundige, zijn advies en bemiddeling zijn kosteloos. Als je
er dan nog niet uitkomt, kun je – of kunnen je ouders – een oordeel vragen aan de Commissie Gelijke
Behandeling.(7) Deze commissie geeft informatie en behandelt klachten van leerlingen die ongelijk
zijn behandeld vanwege hun handicap of chronische ziekte. Ook geeft ze voorlichting aan
onderwijsinstellingen en ouders over de eisen die de wet stelt. Als de CGB om een oordeel wordt
gevraagd, stelt zij vast of er in strijd met de wet is gehandeld. Haar oordeel is niet bindend. Dat wil
zeggen dat de CGB geen boete kan opleggen en een school nergens toe kan dwingen. Maar in de
praktijk worden de oordelen van de CGB meestal wel opgevolgd. Aan een procedure bij de CGB zijn
geen kosten verbonden.

Meer informatie over het aanpassen van de opleiding is te vinden op de website www.jongerenbinnenboord.nl

Succes met je studie!

Adressen (1) Voor studenten met een functiebeperking is door de stichting Handicap + Studie (H1) een digitale
beroepskeuzetest ontwikkeld, ICARES. De test is te vinden op de website
www.onderwijsenhandicap.nl. Ook via www.digischool.nl; en www.schoolweb.nl zijn zoekprogramma’s
voor opleidingen en beroepen te vinden.
(2) Er werken ongeveer 120 consulenten OZL in Nederland. Zij werken vanuit de schoolbegeleidingsdiensten en vanuit de educatieve voorzieningen die verbonden zijn aan ziekenhuizen. Via
de website www.ziezon.nl vindt u de consulent bij u in de regio.
(3) Voor meer informatie en adressen kunt u terecht bij de WEC-Raad. Via de website
www.wecraad.nl, of telefonisch: 030 - 276 99 11 dagelijks van 8.30 tot 17.00 uur.
(4) Wanneer u een onderwijsconsulent wilt inschakelen, kunt u zich telefonisch aanmelden tussen
09.30 en 12.30 uur en tussen 14.00 en 16.30 uur. Het telefoonnummer is 070 - 312 28 87. U kunt de
bureaumedewerkers ook e-mailen, of schrijven. Postbus 19521, 2500 CM Den Haag, E-mail info@onderwijsconsulenten.nl. Voor meer informatie: www.onderwijsconsulenten.nl.
(5) Wilt u een klacht indienen of heeft u een juridische vraag aan de Commissie Gelijke Behandeling?
Bel op werkdagen tussen 14:00 uur en 16:00 uur het juridisch spreekuur, Tel. 030 888 38 88, Postbus
16001, 3500 DA Utrecht. Meer informatie op de website www.cgb.nl

