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Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen Haaglanden (OZLH) 
 
Scholen zijn al bijna 15 jaar verantwoordelijk voor het onderwijs aan zieke leerlingen. 
Consulenten van OZL blijven ondersteuning bieden, ook na invoering van de wet 
Passend Onderwijs. Verandert er iets voor scholen en zieke leerlingen, wat wordt de 
werkwijze? Een gesprek met Claudia Molier, coördinator OZL Haaglanden van het 
HCO. 
 
‘Wij zijn er voor acuut, direct en het 
beginstadium. We hebben geen open einde 
financiering en bieden geen langdurig 
structurele begeleiding van een jaar of meer. 
We moeten dus keuzes maken en goed weten 
wanneer en aan wie we de zorg voor de leerling 
overdragen.’ In deze paar zinnen schetst 
Claudia de uitdaging voor de toekomst.  Alle tijd 
is kostbaar voor deze zieke leerlingen dus 
goede afspraken m.b.t. het onderwijs zijn heel 
belangrijk.’ Als illustratie daarvan laat Claudia 
een rouwkaart van een leerling zien. Hij wilde 
persé zijn havo-diploma halen. Dat is gelukt. 
Zelf heeft hij de uitslag niet meer kunnen horen. 
Vlak na de examens overleed hij aan kanker. 
 
Wanneer kan een school jullie inschakelen en 
hoe werkt dat? 
Als een leerling een langdurige, chronische of 
levensbedreigende aandoening heeft met 
(mogelijke) gevolgen voor de schoolloopbaan 
voor de leerling is het mogelijk om een 
consulent van OZL in te schakelen. ‘We zijn er 
niet voor de leerlingen die eigenlijk op school 
horen te zijn, maar thuis zitten. Wij bieden hier 
in de regio ondersteuning aan leerlingen die 
écht niet naar school mogen of kunnen 
vanwege hun ziekte. Na aanmelding voeren we 
een intakegesprek op school, met de IB-er of 
zorgcoördinator en de ouders en indien 
mogelijk de leerling zelf. We gaan ook bijna 
altijd op huisbezoek.’ De ondersteuning die 
OZLH biedt kan heel uiteenlopend zijn. OZLH 
biedt bijvoorbeeld didactische ondersteuning of 
regelt een Klasgenoot via KlasseContact. Dat 
zijn mooie mogelijkheden waardoor de leerling 
op afstand toch in de klas aanwezig is en de lessen kan volgen. (Klik hier voor een filmpje 
over een KlasseContact).  
 
 
 
 
 

Wat is OZL? 
 
Op 1 augustus 1999 ging de Wet 
Ondersteuning Onderwijs Zieke 
Leerlingen (WOOZL) in. Bij de 
invoering van deze wet zijn de 
ziekenhuisscholen opgeheven. De 
school waar de zieke leerling is 
ingeschreven is verantwoordelijk voor 
het continueren van onderwijs, ook als 
de leerling thuis of in het ziekenhuis 
is. 
 
De voorziening 
Onderwijsondersteuning Zieke 
Leerlingen wordt, voor een vast 
bedrag per jaar, gesubsidieerd door 
het ministerie. Een consulent kan 
tijdelijk hulp bieden aan een zieke 
leerling en zijn school en ouders. 
 
De consulenten werken bij 
onderwijsadviesbureaus en 
Educatieve Voorzieningen van 
Universitaire Medische Centra. 
Samen vormen zij het landelijk 
netwerk Ziezon (Ziek Zijn en 
Onderwijs).  
 
OZLH heeft een verzorgingsgebied 
van 22 gemeenten. OZLH komt vier 
maal in de week in het Juliana 
Kinderziekenhuis in Den Haag voor 
onderwijs begeleiding. 

http://www.ziezon.nl/klassecontact/nierpatient-lennart-kan-weer-naar-school-via-webchair/
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Wat als een leerling langdurige begeleiding nodig heeft? 
OZLH biedt geen langdurige begeleiding. In bepaalde situaties adviseert OZLH ouders en 
school daarom een indicatie voor cluster 3 aan te vragen. Een leerling krijgt dan  
ondersteuning van een ambulant begeleider, of kan geplaatst worden op een school voor 
speciaal onderwijs. OZLH heeft goed en intensief contact met de Ambulante Diensten en 
scholen voor cluster 3 in de regio.  
 
Naar wie verwijzen jullie ouders na 1 augustus 2014? 
‘Als de wet Passend Onderwijs ingaat, is het niet meer vanzelfsprekend dat wij ouders 
doorverwijzen naar scholen voor langdurig zieke leerlingen en ambulante diensten. We 
willen daar graag goede afspraken over maken met de nieuwe samenwerkingsverbanden 
Passend Onderwijs. Wanneer wij zieke leerlingen overdragen, verschilt. Daar zijn geen 
wettelijke richtlijnen voor. Wij proberen samen met de school, ouders en leerling een goede 
inschatting te maken wat het beste is voor de leerling. Ons motto blijft ‘acuut, direct en 
kortdurend’, het budget is immers beperkt. Het feit dat er geen wettelijke richtlijnen zijn 
betekent ook dat we in bepaalde situaties soms wat langduriger en intensiever kunnen 
begeleiden. Het zou het beste voor de leerlingen zijn als wij de vertrouwde weg kunnen 
blijven bewandelen: direct contact met en deskundige begeleiding van medewerkers van 
scholen voor langdurig zieke leerlingen. Zij weten waar ze over praten en welke 
ondersteuning voor deze leerlingen het beste is. Of dat kan, is afhankelijk van de besluiten 
die een samenwerkingsverband daarover neemt.’ 
 
Heb je een advies voor de samenwerkingsverbanden? 
‘Ik ben enigszins bezorgd over de doelgroep zieke leerlingen. Het gevaar dreigt dat ze te 
lang moeten wachten op onderwijs en ondersteuning, omdat nieuwe procedures kunnen 
vertragen. Voor zieke leerlingen zou het ‘t beste zijn, als wij de begeleiding over kunnen 
blijven dragen aan de vaste contactpersonen binnen de scholen voor speciaal onderwijs aan 
langdurig zieke leerlingen. Zij kunnen dan, samen met de school en ouders, een passend 
ondersteuningsarrangement aanvragen bij het samenwerkingsverband.’ 

 
Welke mogelijkheden biedt Passend Onderwijs voor 
zieke leerlingen? 
‘Een groot voordeel van Passend Onderwijs: 
maatwerk wordt mogelijk. Dat biedt mogelijkheden om 
leerlingen langdurige begeleiding te bieden, maar ook 
om kortdurende zeer intensieve ondersteuning aan te 
vragen voor leerlingen met een korte 
levensverwachting. Ik hoop ook dat het mogelijk is dat 
samenwerkingsverbanden ondersteuningsvragen van 
deze leerlingen zo snel mogelijk behandelen: tijd is 
vaak heel kostbaar voor deze leerlingen. Wij denken 
graag met samenwerkingsverbanden mee over 
mogelijkheden en arrangementen.’ 

 
 
In 2012 is OZLH op bezoek geweest bij alle samenwerkingsverbanden in de regio. Ze zijn 
graag bereid mee te denken over ondersteuningsarrangementen voor zieke leerlingen en 
gaan graag met u in gesprek over de route voor ondersteuningsaanvragen voor zieke 
leerlingen vanaf 1 augustus 2014.  
 
Op www.ziezon.nl kunt u (onder contact/consulenten) zien wie uw contactpersoon van OZL 
is. 

Verhaal van een zieke leerling 
 
In deze film vertelt Ricky over zijn 
ziekte en over het onderwijs, dat 
aansluit bij wat hij kan.  
 
Ook vertelt een docent van een 
school voor voortgezet 
onderwijs wat het voor de school 
betekent om een zieke leerling te 
begeleiden en onderwijs op maat 
te geven. 

http://www.ziezon.nl/
http://www.ziezon.nl/nieuws/film-een-zieke-leerling-maak-er-werk-van/

