
Langdurig zieke leerling? 
Wat doe je? 

Deze informatie is bedoeld voor: 
po: leerkrachten, intern begeleiders, directies, bouwcoördinatoren 
vo:  docenten, zorgcoördinatoren, mentoren, directeuren en afdelings- en teamleiders  
swv: begeleiders passend onderwijs 
en andere betrokkenen die informatie willen

Als een leerling door ziekte of na een ongeval niet naar school kan, dan biedt de CED-Groep ondersteuning
bij het onderwijs aan deze leerling. Hiervoor kan je terecht bij de Consulenten Onderwijsondersteuning
Zieke Leerlingen (OZL) Midden Nederland. 

Direct toegankelijk 
De scholen kunnen Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen rechtstreeks bij de CED-Groep aanvragen. 

Snel inzetbaar  
We streven ernaar om binnen één week na aanmelding bij jou op school langs te komen voor een intake-
gesprek met school, ouders en indien mogelijk de leerling zelf.  

Leerlinggericht en schoolgericht  
Tijdens deze intake bespreken we samen met jou en de ouders en wanneer mogelijk de leerling zelf, 
de beginsituatie, de beperkingen / mogelijkheden, de onderwijsbehoefte van de leerling en de hulpvraag
van de school. 

Opbrengstgericht werken aan belangrijke doelen
De belangrijkste doelen van OZL zijn: voorkomen dat de leerling in een sociaal isolement terecht komt 
en continueren van onderwijsleeractiviteiten, zodat de leerling zoveel mogelijk bij blijft met de leerstof. 
Op die manier behoudt of krijgt de leerling een perspectief op zijn eigen ‘schooltoekomst’ en kan de leerling
de draad weer goed oppakken als hij/zij weer naar school kan. 

Maatwerk 
We stemmen onze activiteiten zoveel mogelijk af op de begeleidingsvraag, de eigen mogelijkheden van de
school en de gezondheidssituatie van de leerling. 

z.o.z.

Belangrijkste kenmerken van OZL 
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De CED-Groep helpt je met de volgende zaken: 
• advisering over de gevolgen die de ziekte kan hebben voor het onderwijs
• huisbezoeken; helpen met plannen en het leren, uitleg bij de leerstof, afnemen van toetsen,

bevorderen sociale contacten met de eigen klas
• ondersteuning van de communicatie tussen school, ziekenhuis en ouders
• organisatie van afstandsonderwijs door inzet van ict-middelen, zoals bijvoorbeeld de virtuele klas-

genoot, enz.

Planmatig  
Op basis van de beginsituatie en de doelstellingen stellen we samen met de school en in overleg met 
ouders en leerling een plan van aanpak op. Hierbij gaan we in de regel uit van een begeleidingsduur van 
maximaal 12 weken. Na ongeveer 6 weken evalueren we de voortgang en maken we zonodig nieuwe 
afspraken voor de periode daarna. Zodra duidelijk is dat de begeleiding waarschijnlijk langer zal duren,
adviseren we je om ook faciliteiten voor passend onderwijs in te zetten (zie hieronder). 

Kosteloos   
OZL wordt gefinancierd vanuit de Wet op Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (WOOZL). Voor school
en ouders zijn er dus geen kosten. 

Ook leerlingen die waarschijnlijk in aanmerking zullen komen voor passend onderwijs kan je direct bij 
ons aanmelden. In afwachting van toekenning en/of inzet van de faciliteiten vanuit het samenwerkings-
verband, kunnen we dan alvast starten met de begeleiding van de school en de zieke leerling. Zodra de 
faciliteiten vanuit het swv ingezet kunnen worden, trekken wij ons terug en dragen we de begeleiding weer
over aan de school. 

Informatie en aanmelding 
De CED-Groep is voor de regio Midden-Nederland het onderwijsadviesbureau waar je rechtstreeks een
consulent kunt inschakelen.
Ook participeren wij in het Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam
Voor vragen kun je contact opnemen met Joyce Staring (coördinator), j.staring@cedgroep.nl, 
tel. 06 29732884

Wat kan je van ons verwachten? 

OZL en Passend Onderwijs 
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