Onderwijsondersteuning zieke leerlingen
Langdurig ziek zijn is voor kinderen en hun ouders vaak heel
ingrijpend. Voor kinderen en jongeren die in het ziekenhuis
zijn opgenomen of ziek thuis zijn, is het daarom belangrijk

Begeleiding en advies door de consulenten OZL
De consulent OZL kan (tijdelijk) onderwijsondersteuning en
begeleiding bieden aan zowel de school, de ouders als de

dat het gewone leven zoveel mogelijk doorgaat.

leerling. Hij of zij zorgt voor of begeleidt bij:

School hoort daar natuurlijk bij. Niet alleen in de vorm van

• Contact tussen school, ziekenhuis, leerling en ouders;

gezellig bezoek van vrienden of de leerkracht, maar juist ook
door zoveel mogelijk mee te doen aan onderwijs. Desnoods

• Voorlichting en advies aan scholen over onderwijs aan
zieke leerlingen

op afstand.

• Onderwijs en begeleiding van de zieke leerling thuis, in

Sinds 1999 is de voorziening Onderwijsondersteuning Zieke

• (organiseren van) lessen aan huis of in het ziekenhuis

het ziekenhuis en op school;

Leerlingen opgenomen in de onderwijswet. Deze wetgeving
maakt scholen zelf verantwoordelijk voor het onderwijs aan
chronisch en langdurig zieke leerlingen. De wet maakt geen

samen met de school;
• Informatie over de ziekte en de mogelijke gevolgen voor
schoolprestaties;

verschil tussen ziek zijn thuis, in het ziekenhuis of op school.

• Het maken van een maatwerkplan voor de zieke leerling

De school staat er echter niet alleen voor. Voor vragen en

• Afstemming en samenwerking met ketenpartners, zoals

ondersteuning bij ziek zijn en onderwijs kan de school een
beroep doen op de consulenten Onderwijsondersteuning
Zieke Leerlingen (OZL) van OZL noord.

samen met de school en ouders;
GGD, Leerplichtambtenaren, Onderwijsconsulenten,
consulenten Steunpunt Onderwijs Noord, Paramedisch
team Cedin, Centra voor Jeugd en Gezin en overige
zorgprofessionals;
• Advies over en inzet van communicatiemiddelen, zoals
een tablet, laptop of KlasseContact

rs maken in
School, leerling en ouders/verzorge
raken over
overleg met de consulent OZL afsp
euning.

de inhoud en vorm van de onderst

(www.klassecontact.nl)
• Organiseren van themabijeenkomsten over ziektebeelden,
ziek zijn en onderwijs.

Continuïteit in onderwijs biedt
houvast en perspectief.
Het zorgt voor sociale contacten
en betrokkenheid en voorkomt
mogelijke leerachterstanden!

Zijn er kosten verbonden aan OZL?
De overheid bekostigt de voorziening OZL. Voor school en

Alle consulenten OZL zijn aangesloten bij het landelijk

ouders zijn aan de tijdelijke inzet van de consulent OZL geen

expertisenetwerk Ziezon (Ziek zijn en onderwijs). Op de site

kosten verbonden.

www.ziezon.nl vindt u allerlei informatie over ziek zijn en
onderwijs voor ouders, leerlingen en scholen.

Voor wie zijn wij er?
De consulenten OZL adviseren, begeleiden en ondersteunen
scholen, leerlingen en hun ouders/verzorgers in het basis-,
speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in de
provincies Friesland, Groningen en Drenthe.

Aanmelden Friesland, Groningen en Drenthe
In Friesland, Groningen en Drenthe kan de school de leerling
aanmelden bij Ria Oudeboon, coördinator van OZL noord.
T: 088 0200 300 | M: 06- 127 43 781 |
E: r.oudeboon@ozlnoord.nl

