Een zieke leerling in de
klas en toch onderwijs
Ondersteuning zieke leerlingen

In iedere reguliere klas zitten gemiddeld drie leerlingen met een chronische
aandoening of langdurige ziekte. Ook op uw basisschool zult u hiermee te maken
hebben. De extra onderwijszorg die zo ontstaat, levert vragen op. Want hoe kunt u
het onderwijs het beste organiseren? Welke mogelijkheden zijn er?

Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL):
Scholen kennen een zorgplicht voor leerlingen en zijn daarmee verantwoordelijk voor het
onderwijs aan álle leerlingen. Ook voor het onderwijs aan leerlingen die vanwege een ziekte of
chronische aandoening extra ondersteuning nodig hebben. Het organiseren van onderwijs aan
zieke leerlingen vraagt specifieke expertise, inzet én tijd. De leerkrachten staan hier echter niet
alleen voor. Zij kunnen een beroep doen op de dienstverlening van een consulent
Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL).
Scholen en samenwerkingsverbanden kunnen in het kader van Passend Onderwijs een beroep
doen op deze voorziening, die wordt gesubsidieerd door het ministerie van OCW. Als een
consulent OZL wordt ingezet, zijn hier voor scholen en ouders géén kosten aan verbonden.

Voor wie?
Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) is een voorziening voor kinderen die acuut,
ernstig of langdurig ziek zijn in de leeftijd van vier tot achttien jaar in het primair- of het voort-

gezet onderwijs.
Voor MBO leerlingen die bij aanvang van hun opleiding niet ouder zijn dan achttien jaar en nog
geen startkwalificatie hebben, kan ondersteuning door een consulent OZL worden ingeroepen.
Wanneer de hulpvraag een oudere mbo leerling betreft die buiten deze categorie valt, kan de
mbo instelling de consulent OZL raadplegen voor nader advies, maar kan er geen
ondersteuningstraject zoals in het primair of voortgezet onderwijs worden geboden.

Voor leerlingen die ziek zijn, is het van belang dat het gewone
leven zoveel mogelijk doorgaat. Onderwijs hoort daarbij!

Vakkundige ondersteuning door KluppluZ
Onderwijsondersteuning aan zieke kinderen wordt verzorgd door consulenten, die werken bij een
onderwijsadviesbureau of bij een van de zeven universitaire ziekenhuizen. De consulenten OZL zijn
verenigd in het landelijk netwerk Ziek zijn en Onderwijs (Ziezon). In de regio West-Brabant voert
KluppluZ deze dienstverlening uit.
Door het inschakelen van een consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) kan er
de hulp worden geboden die nodig is. Samen met de school, leerkracht /docent, ouders en andere
betrokkenen wordt het onderwijs zo ingericht dat deze aansluit op de onderwijsbehoefte van de
leerling. Maatwerk staat hierbij centraal! Zo wordt de doorgaande leerlijn van de leerlingen zo
min mogelijk onderbroken, blijven leerlingen betrokken bij hun klas en houden zij contact met hun
docenten, klasgenoten en (school) vrienden.

Samenwerking en afstemming
· Ondersteuning OZL is kosteloos en kortdurend (maximaal drie maanden).
· Snel, flexibel en laagdrempelig inzetbaar.
· Coördinatie van het onderwijs, gericht op de doorlopende leerlijn van de leerling, tussen school,
ziekenhuis, leerling en ouders.
· Voorlichting en advies aan scholen, IB netwerken en samenwerkingsverbanden over onderwijs
aan zieke leerlingen.
· Samenwerken en afstemmen met ketenpartners, zoals ambulant begeleiders, jeugdartsen,
leerplichtambtenaren, onderwijsconsulenten en centra voor jeugd en gezin.
· Afstemming en uitwisseling met de consulent OZL die bij een educatieve voorziening van een
Universitair Medische Centrum werkt.
· In kaart brengen van onderwijsbehoeften en begeleiden van arrangementsaanvragen.
· Organisatie van onderwijs aan huis of in het ziekenhuis.
School blijft gedurende het traject verantwoordelijk voor het onderwijs.
· Ondersteuning bij praktische zaken, waaronder het bekijken van mogelijkheden
tot aanpassingen in de klas of binnen de school.
· Unieke inzet van beeld- en geluidverbinding middels KPN KlasseContact.
Dit is kosteloos voor zowel school als ouders. www.kpnklassecontact.nl

www.kluppluz.nl

Zo kunt u ons bereiken
Heeft u een vraag, wilt u ons een situatie voorleggen voor advies of wilt u meer informatie?
U kunt vrijblijvend contact opnemen met KluppluZ.

Kijk ook eens op onze website:
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