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Ieder kind en iedere jongere heeft

recht op goed onderwijs. Voor leerlin-

gen die een ongeluk krijgen, plotseling 

ziek worden of langdurig of chronisch 

ziek zijn is het vaak lastiger om dat recht 

te verzilveren. Deze kinderen krijgen door 

schoolverzuim en het uitblijven van extra 

aandacht en ondersteuning niet altijd het 

onderwijs dat bij hen past.

Verantwoordelijkheid van het 
schoolbestuur

Veel zieke leerlingen hebben tijdelijk of langdurig extra 
ondersteuning nodig van de school. Soms is bij de start  
op school meteen al duidelijk dat een kind extra zorg 
nodig heeft. Veelal is dat pas later als een leerling 
plotseling ziek wordt.
In alle gevallen blijft de school waar de zieke leerling staat 
ingeschreven verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod. 
Dit is vastgelegd in de Wet Ondersteuning Onderwijs 
Zieke Leerlingen (WOOZ). Ook in het kader van passend 
onderwijs valt de opvang van zieke leerlingen onder de 
zorgplicht van het schoolbestuur. Het schoolbestuur heeft 
de taak na te gaan wat de ondersteuningsmogelijkheden 
van de school zijn. 

De voorziening Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen 
(OZL) is er voor alle leerlingen in het basis-, voortgezet- en 
speciaal onderwijs. In sommige situaties geldt dit recht ook 
voor leerlingen in het beroepsonderwijs. De voorziening 
wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap.

De consulenten, die de onderwijsondersteuning van zieke 
leerlingen verzorgen, zijn werkzaam bij de onderwijs-
adviesbureaus en bij de Educatieve Voorzieningen van 
de Universitair Medische Centra. Samen vormen zij het 
landelijk netwerk ‘Ziek Zijn en Onderwijs (Ziezon)’.

Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL)



De voorziening Onderwijsondersteuning 
Zieke Leerlingen

Wanneer er bij een leerling sprake is van een langdurige, 
chronische of levensbedreigende aandoening met 
(mogelijke) gevolgen voor de schoolloopbaan van de 
leerling, is het mogelijk een consulent OZL in te schakelen. 
Deze consulent kan tijdelijk hulp en begeleiding bieden 
aan zowel de school, de ouders als de leerling. 

De consulent OZL zorgt voor of ondersteunt bij:
•   contact tussen school, ziekenhuis, leerling en ouders;
•   voorlichting en advies aan leraren over onderwijs aan 

zieke leerlingen;
•   informatie voor leraren, ouders, (zorg)professionals en 

klasgenoten over het omgaan met de zieke leerling;
•   onderwijs en begeleiding van de zieke leerling thuis, 

in het ziekenhuis en op school;
•   (organiseren van) lessen aan huis of in het ziekenhuis 

samen met de school, als de eigen leerkrachten dit niet 
kunnen;

•   informatie over ziekten en de mogelijke gevolgen voor 
schoolprestaties;

•   het maken van een plan van aanpak voor de zieke 
leerling samen met de school; 

•   afstemming en samenwerking met ketenpartners, 
zoals ambulante begeleiding, leerplichtambtenaar, 
onderwijsconsulenten en centra voor jeugd en gezin;

•   de inzet van communicatiemiddelen, zoals een laptop 
of tablet.

Onderwijs op afstand;  
bij de les met KlasseContact

Inmiddels kunnen zieke leerlingen ook op afstand lessen 
op school volgen. Het project KlasseContact, gestart  
door Ziezon, uitgevoerd door EDventure en financieel 
ondersteund door het Mooiste Contact Fonds van KPN, 
maakt het mogelijk dat er via een digitale verbinding 
rechtstreeks contact is tussen de zieke leerling en zijn of 
haar klas op school. Door dit contact raken leerlingen 
minder snel achterop met de lesstof en – minstens zo 
belangrijk – blijven ze in contact met hun leraren en 
klasgenoten. Leerlingen die begeleid worden door een 
consulent OZL kunnen in aanmerking komen voor een 
plaatsing van KlasseContact.
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Passend onderwijs en de voorziening 
Onderwijsondersteuning Zieke 
Leerlingen

Een leerling die acuut, ernstig of langdurig ziek wordt 
heeft extra onderwijszorg nodig. Daarbij kunnen scholen 
en samenwerkingsverbanden een beroep blijven doen op 
de landelijke dienstverlening Onderwijsondersteuning 
Zieke Leerlingen. Voor de zieke leerling, hun ouders en 
scholen blijft tijdelijke ondersteuning ook in de toekomst 
beschikbaar. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Om ervoor te zorgen dat zieke leerlingen het maatwerk 
krijgen dat ze nodig hebben, is het belangrijk dat 
de voorziening OZL op het netvlies staat van alle 
samenwerkingsverbanden. In het kader van passend 

onderwijs wil OZL daarom graag afspraken maken met 
alle betrokken organisaties over de wijze waarop OZL 
haar rol als ketenpartner van de scholen binnen de 
samenwerkingsverbanden kan invullen. Met de inzet van 
onze expertise krijgt ook de zieke leerling het onderwijs 
dat aansluit bij wat hij of zij kan! 

Meer informatie

Deze brochure is een uitgave van Ziezon, het netwerk 
van alles wat met Ziek Zijn en Onderwijs te maken heeft. 
Samenwerkingsverbanden en schoolbesturen, maar ook 
leraren en ouders met een zieke leerling, kunnen met al 
hun vragen over (passend) onderwijs en ziek zijn terecht 
bij www.ziezon.nl.

post@ziezon.nl   www.ziezon.nl


