
Onderwijsondersteuning  
Zieke leerlingen



Onderwijs op maat aan zieke leerlingen
De wet Passend Onderwijs stelt dat de school zelf verantwoordelijk is 

voor het verzorgen van onderwijs aan zieke leerlingen. De school staat 

hier echter niet alleen voor. Een consulent onderwijsondersteuning 

zieke leerlingen (OZL) kan hierin ondersteuning bieden. In overleg 

tussen school en consulent OZL kunnen afspraken gemaakt worden 

over de vorm en inhoud van deze ondersteuning. Iedere zieke leerling 

en iedere situatie is anders. Daarom is ook iedere begeleiding anders 

en persoonlijk.

Samenwerken met ouders en school
Ouders en scholen kennen de leerling als geen ander, daarom is 

samenwerken met hen cruciaal. Onze consulenten proberen het 

schoolgaande leven voor zieke leerlingen zo ‘normaal’ mogelijk te 

laten verlopen. Een nauwe samenwerking met alle betrokkenen staat 

daarom hoog in het vaandel .

Werkwijze
De consulenten OZL voeren een gesprek op school om de situatie 

rondom de zieke leerling te verkennen. We betrekken daarbij de 

leerling, de ouders, de leraar en zonodig de behandelaar en/of 

leerplichtambtenaar. Tijdens dit gesprek maken we samen een 

ondersteuningsplan voor de leerling. De mogelijkheden van de 

school en de leerling zijn daarbij uitgangspunt. De consulent OZL kan 

op verschillende manieren aanvullend ondersteunen. Bijvoorbeeld 

door individuele begeleiding of door de inzet van hulpmiddelen zoals 

KPN KlasseContact.  

Onze consulenten
•  Veelzijdige kennis en ervaring op het gebied van onderwijs en 

ernstig of chronisch ziek zijn.

•  Ondersteuning in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en 

soms middelbaar beroepsonderwijs.

•  Soms kan de leerling terugkomen in de klas met de unieke 

inzet van beeld- en geluidverbinding via KlasseContact  

(www.kpnklassecontact.nl).

• Snel, flexibel en laagdrempelig inzetbaar.

•  Op de hoogte van actuele medische informatie, onder meer via  

de Educatieve Voorzieningen in Universitair Medische Centra.

•  Blijkt er langdurig hulp nodig? Wij helpen graag bij de onder-

bouwing van de aanvraag voor ondersteuning bij het samen-

werkingsverband.

Zonder kosten
•  Er zijn geen kosten verbonden aan de dienstverlening van de  

consulent OZL.

Aanmelden zieke leerling of vragen?
Stuur een mail naar ozl@marant.nl of bel onze servicedesk 

0481 43 93 27.

Op zoek naar meer informatie? 
Kijk op marant.nl/ozl

Afdelingsleider VO 

“Het inlevingsvermogen naar ouders, leerling en school en andere 

instanties zijn van groot belang gebleken. De standvastigheid rondom 

het belang van de leerling heeft de consulent goed verwoord. De opbouw 

van een goede relatie met de leerling is een compliment waard!” 

Ziezon
Wij zijn aangesloten bij Ziezon, een landelijk netwerk en 

expertisecentrum (www.ziezon.nl).

Ziezon: “Een op zeven leerlingen heeft een chronische ziekte. Voor 

zieke leerlingen is het belangrijk dat het onderwijs doorgaat. Leraren 

van het primair-, voortgezet- en het beroepsonderwijs kunnen gebruik 

maken van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. 

Er zijn ruim 120 consulenten werkzaam bij de onderwijsadviesbureaus 

en bij de educatieve voorzieningen die verbonden zijn aan de zeven 

universitair medische centra in Nederland en vormen het landelijk 

dekkend netwerk Ziek zijn en Onderwijs.”

Kijk ook bij onze veelgestelde vragen op 

www.marant.nl/ozl-veelgesteldevragen

Marant verbindt  
onderwijs & zorg

Marant is al jarenlang gewaardeerd 
en vertrouwd in onderzoek en 
behandeling bij dyslexie, dyscalculie, 
gedrags- en/of leerproblemen. Met 
onze enthousiaste en veelzijdige 
orthopedagogen en psychologen 
werken we samen met ouders en 
scholen aan complete en passende 
hulp voor leerlingen. Altijd volgens 
de laatste wetenschappelijke 
inzichten. 

‘Samen gaan we op zoek naar  
passende oplossingen.’

Onderwijs voor  
zieke leerlingen

Als je ziek bent, lijkt alles in je leven 
te veranderen. Even geen patiënt 
maar gewoon leerling zijn, is dan 
heel prettig. Kinderen en jongeren 
die chronisch of langdurig ziek zijn, 
verblijven vaak langere tijd thuis of 
in het ziekenhuis. Door onderwijs 
mogelijk te maken, houdt de leerling 
contact met de buitenwereld en 
kan isolement voorkomen worden. 
Verder biedt onderwijs houvast en 
perspectief. Als het onderwijs wordt 
voortgezet, blijf je contact houden 
met leeftijdsgenoten en kan soms 
zelfs een leerachterstand worden 
voorkomen.  
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E behandelpraktijk@marant.nl
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Mijn Marant
De leukste tips en video’s vind je op onze site en soci-

al media. Onze gedragswetenschappers delen graag 

hun kennis en ervaring. Marant Behandelpraktijk blijft 

in beweging. Beweeg mee en volg ons online! 

Up-to-date blijven?
Blijf up-to-date via onze website, de laatste blogs 

en via onze social media.  

www.marant.nl/behandelpraktijk

  

Marantie
•  Onderzoek & behandelingen worden uitgevoerd door 

 gekwalificeerde orthopedagogen (-generalist NVO) en 

 (GZ)-psychologen

• We werken in nauwe afstemming met ouders en school

• Wij hebben geen wachtlijsten

• Wij gaan uit van de meest recente wetenschappelijke 

 inzichten

Marant biedt doorlopende lijnen van 

onderzoek naar behandeling in een 

krachtige verbinding tussen onderwijs 

en zorg. Wetenschap en deskundigheid 

maakt dat we het beste in ieder kind naar 

boven halen. We lopen graag voorop en 

kijken vóóruit.


