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Gemiddeld zitten er in iedere schoolklas drie leerlingen met een chronische 
aandoening, zoals astma, epilepsie, ernstige hoofdpijn, diabetes, etc. Ook zijn er 
leerlingen die tijdelijk een ernstige ziekte hebben, zoals kanker. Een deel van deze 
leerlingen vindt zonder veel extra ondersteuning goed hun weg op school. Een ander 
deel van deze leerlingen heeft extra ondersteuning nodig, zoals een aangepast 
lesprogramma, thuisonderwijs, begeleiding bij plannen van toetsen, etc. 

Voor zieke leerlingen zijn de school en het samenwerkingsverband passend onderwijs 
verantwoordelijk voor het bieden van die ondersteuning. Consulenten 
Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) van de Educatieve Voorziening 
kunnen hierbij helpen, vooral tijdens en na een ziekenhuisopname.



Op 9 mei overleed Hans Courlander. Als voormalig directeur van Ziekenhuisschool 
Amsterdam en voormalig hoofd van de Educatieve Voorziening, was hij een van de 
grondleggers van het huidige OZL-beleid. Voordat de WOOZL in 1999 in werking trad 
waren er jaren van voorbereiding aan vooraf gegaan. Hans speelde hierin steeds een 
belangrijke rol. Dit geldt eveneens voor de internationale verbindingen via HOPE. 
Bruggenbouwer Hans is tot ver na zijn pensionering een begrip in de OZL-wereld 
gebleven.

Oktober hebben we uitgeroepen tot onze jubileummaand. Verderop in dit 
jaarverslag leest u over de verschillende activiteiten die wij in het kader van ons 
20 jarig bestaan hebben ondernomen. Met in ons achterhoofd natuurlijk altijd: hoe 
brengen we onze doelgroep, de zieke leerlingen, en ons werk weer voor het 
voetlicht?!

Natuurlijk hebben we de rest van het jaar ook niet stilgezeten. Ons dagelijks werk; 
onderwijsondersteuning bieden aan de zieke leerling, de ouders en de scholen nam 
veel tijd in beslag. Daarnaast zijn scholing, kennis delen en netwerken weer goed 
aan bod gekomen. 

Voorwoord 2019
Het jaar 2019 beloofde een bijzonder jaar te worden. Het was immers ons 
jubileumjaar. Precies 20 jaar geleden trad de WOOZL (wet 
onderwijsondersteuning zieke leerlingen) in werking. 
De ziekenhuisschool werd afgeschaft, de Stichting Educatieve Voorziening 
AMC/VUMC werd opgericht en we hadden een heuze educatieve voorziening op 
twee locaties; het Emma Kinderziekenhuis en de kinderafdeling van het VUMC.
Vanaf dat moment werd er niet alleen les gegeven aan de opgenomen kinderen 
maar namen we de begeleiding van de thuisscholen van de betreffende 
leerlingen ook in onze dienstverlening mee. Want ontslag uit het ziekenhuis 
betekende nog niet dat een kind ook gezond was (en is). Specifieke inspanning 
van de thuisschool werd (en wordt) verwacht. Ook in de thuis- en vervolg 
situatie behoeft de zieke leerling goede begeleiding.   



Januari
In januari werd weer de NOT (de Nationale Onderwijs 
Tentoonstelling) georganiseerd, de 2 jaarlijkse Onderwijs Beurs in 
de Jaarbeurshallen in Utrecht.

Deze beurs is bestemd voor iedereen, die werkzaam is in het 
primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het MBO. Ook deze 
keer hebben een paar collega’s van de Educatieve Voorziening de 
beurs bezocht.

In de diverse hallen waren er voldoende mogelijkheden voor 
bezoekers om inspiratie op te doen en kennis te nemen van de 
nieuwste ontwikkelingen op het gebied van:
Didactiek, Technologie en ICT, Cultuur en Inrichting.
Ook kon men deelnemen aan workshops en werden er presentaties 
gegeven.

Saskia Meijer consulent EV: “Zelf heb ik mij o.a. laten 
voorlichten over een nieuwe taal/spellingsmethode 
en een nieuwe leesmethode voor groep 3. Van beide 
methodes heb ik ook informatie meegenomen”.



Februari

Studiemiddag

Op 7 februari 2019 hebben we samen met Huisonderwijs 
Amsterdam een studiemiddag georganiseerd met als titel: 
‘Wel te rusten, hoe belangrijk is dat eigenlijk?’. 

Tom van Mierlo, als kinderarts verbonden aan Ziekenhuis 
Gelderse Vallei in Ede, heeft tijdens deze middag uitleg 
gegeven wat het belang is van slaap in het algemeen, hoe 
slaap geregeld is in het lichaam en hoe dit proces 
ontregeld kan raken. 

Hierbij heeft hij de tijd genomen om zowel aandacht te 
besteden aan de lichamelijk/medische aspecten van slaap 
als aan de invloed van leefstijl op deze levensbehoefte. 

De middag werd  bezocht door eigen consulenten 
onderwijsondersteuning zieke leerlingen en uit de regio NH, 
docenten van het Huisonderwijs, jeugdartsen en –
verpleegkundigen van GGD/JGZ, medewerkers van scholen, 
leden van de expertisegroep en docenten van Altrascholen.



Maart
Harthorend 2

Consulenten Ingrid de Jong en Lia de Jonghe hebben deelgenomen aan het tweede 
deel van de cursus Harthorend.  Het thema was Empathie, zowel voor jezelf als 
voor de ander.
Op 5 februari en 5 maart 2019 hebben we samen met een aantal collega’s uit het 
land oefeningen gedaan om je beter te leren verplaatsen in een ander maar ook 
wat jezelf in de weg staat om dit te doen. Uit de cursus blijkt dat werkelijk luisteren 
naar een ander meer is dan letterlijk horen wat iemand zegt. 
Het waren inspirerende cursusdagen waarmee we in de praktijk aan de slag 
kunnen.



April

Ontwikkeldocument Regio

De Ziezonregio Noord-West en Zuid-West hebben in 
gezamenlijkheid een document ontwikkeld. Het streven is 
om in 2019 en 2020 met alle samenwerkingsverbanden het 
gesprek aan te gaan met dit document als leidraad. Doel 
van het gesprek zal zijn onze doelgroep, de zieke leerlingen, 
onder de aandacht te brengen, de verantwoordelijkheid 
m.b.t. onderwijsaanbod van school en ons 
ondersteuningsaanbod hierin te benadrukken. In 2019 heeft 
het gesprek met Passend Onderwijs Almere reeds plaats 
gevonden.

6 Aandachtspunten



April
1. Ondersteuningsplan 
• Is er beleid voor de ondersteuning van chronisch en/of langdurig zieke leerlingen? 
• Zijn zieke leerlingen en hun ondersteuningsvraag in beeld? 
• Is er een vastgelegde werkwijze voor het organiseren van ondersteuning voor leerlingen met een chronische aandoening? 
• Zijn er afspraken rondom medisch handelen? 
• Is duidelijk wat onder de basisondersteuning valt en wat niet?
• Is er afstemming met andere partijen die zich inzetten voor zieke leerlingen, zoals de schoolartsen, leerplicht, Landelijk 

Werkverband Onderwijs en Epilepsie, e.a. ?

2. Onderwijszorgarrangementen
• Zijn er onderwijszorgarrangementen/ondersteuningsarrangementen beschreven voor zieke leerlingen?
• Is er onderwijs aan huis beschikbaar?
• Zijn scholen bekend met de onderwijszorgarrangementen?
• Kan de ondersteuning zo worden ingezet dat er continuïteit is van het onderwijs?
• Is er een apart budget voor ondersteuning aan zieke leerlingen beschikbaar?

3. Schoolondersteuningsprofielen
• Staat de ondersteuning aan zieke leerlingen in de schoolondersteuningsprofielen?
• Is voor ouders duidelijk wat de school aanbiedt voor leerlingen met een chronische aandoening en/of langdurige zieke 

leerlingen?



April

4. Contactpersoon
• Is er een vast contactpersoon bij het samenwerkingsverband met kennis van zieke leerlingen en de 

ondersteuningsmogelijkheden?
• Is deze contactpersoon aanspreekpunt voor de consulenten OZL, maar ook voor ouders, IB-ers, zorgcoördinatoren, mentoren, 

etc?

5. Afspraken over overdracht van OZL
• Zijn er afspraken met de consulenten OZL in uw regio over de overdracht van de ondersteuning van leerlingen?

6. Bekendheid van OZL en chronisch en/of langdurig zieke leerlingen 
• Zijn de mogelijkheden van de consulenten OZL voldoende bekend bij scholen?
• Is er voldoende kennis over de ondersteuningsvragen van leerlingen met een chronische aandoening?



Teamleiders verpleegafdelingen Emma Kinderziekenhuis

Na de herindeling van afdelingen in het Emma Kinderziekenhuis 
hebben de consulenten van de EV een ronde gemaakt om hun 
werkzaamheden (opnieuw) onder de aandacht te brengen. Er zijn 
gesprekken gevoerd met de teamleiders van Sport, Fauna, Acuut, 
Haven, IC en Tuin. In het verlengde hiervan hebben twee 
consulenten, Ingrid de Jonge en Saskia Meijer, op afdeling Acuut 
tijdens een vaste medewerkersbespreking een prestentatie 
gegeven over ons werk. 

Mei



Juni
Ziezonbrochures ziektebeelden: Een leerling met….. Informatie en 
advies voor leraren

Ook in 2019 is door de EV een belangrijke bijdrage geleverd aan de Ziezon
ziektebrochures voor scholen. Deze brochures staan op de website van 
het landelijk netwerk Ziezon en zijn bedoeld om scholen handvatten te 
geven in het omgaan met zieke leerlingen. Er zijn 37 ziektebeelden 
brochures beschikbaar. De brochures worden door consulenten van de 
landelijke expertgroepen binnen Ziezon gemaakt. 
In 2019 heeft onze EV 6 brochures vernieuwd: CF, allergie, eetstoornissen, 
hoofdpijn, HUS en sikkelcelziekte. De informatiespecialist /Emma Infotheek
medewerker ondersteunt hierbij.  
https://ziezon.nl/publicaties/ziezonbrochures

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fziezon.nl%2Fpublicaties%2Fziezonbrochures&data=02%7C01%7Cc.j.hendriks%40amsterdamumc.nl%7C9ec91f79747e4ef3ee1008d7e5e8bb64%7C68dfab1a11bb4cc6beb528d756984fb6%7C0%7C0%7C637230660039380508&sdata=3kSCUvy3wVECZFnndd38lXRWEi9LSLWmNpcUasWnV00%3D&reserved=0


Juli

ZOMERVAKANTIE!



Augustus
Rapportage OCW veranderingen
Zoals in het jaarverslag van 2018 al was toegelicht is het ministerie van OCW druk doende de subsidie omtrent Onderwijs ondersteuning Zieke 
Leerlingen (OZL) opnieuw in te richten. Na ruim een jaar van betrekkelijke stilte is aan alle consulenten in het land, waaronder ons team van de 
Educatieve Voorziening Amsterdam, een schrijven verstuurd.

“Nieuwsbrief toekomst van de ondersteuningsstructuur van zieke leerlingen” 
Deze update is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen (OZL). Het proces om de ondersteuningsstructuur 
toekomstbestendig te maken, is op initiatief van OCW in september 2018 gestart. Hierbij ontvangt u, wat later dan gepland, de huidige stand van zaken.
Gemaakte afspraken tot dusver.
Er komt een landelijke stichting met regionale uitvoering. De stichting kent een paritair bestuur, waarin zowel het onderwijs en de ziekenhuizen vertegenwoordigd zijn. De 
voormalige ozl-middelen (die tot nu toe rechtstreeks naar de oab’s, ziekenhuizen en Edventure gaan) gaan naar de landelijke stichting.
Alle consulenten ozl komen in dienst van de stichting. Dit vergt een gedegen arbeidsrechtelijke voorbereiding en een zorgvuldig HR traject. 
Het betreft een ambulante voorziening, waarbij het ook voor kan komen dat consulenten in verband met specifieke doelgroep/vraagstelling een (tijdelijke) 
standplaats/voorziening hebben, zoals in ziekenhuizen. Consulenten blijven in dienst van de landelijke stichting. Hiervoor moeten goede randvoorwaarden worden 
geformuleerd.
Wat betreft het doel is duidelijk dat ozl zich richt op de ondersteuning van de school, zodat de school in staat is onderwijs te verzorgen aan leerlingen met een 
(psycho)somatische aandoening. De driehoek school-ouders-leerling speelt hierbij een belangrijke rol. Aan de exacte formulering wordt nog gewerkt.

Het team heeft hiervan kennis genomen en wacht de ontwikkelingen af. Er zijn tijdens de teamvergaderingen een aantal zorgpunten geformuleerd, waaronder: 
De borging van de positie van de consulenten OZL die nu werken in de Educatieve Voorzieningen in de 7 UMC’s. Nu zijn die consulenten OZL in dienst bij het UMC waarin ze 
werken, met alle bevoegdheden van dien (bijvoorbeeld toegang tot patiëntendossiers en deelname aan multidisciplinaire overleggen). De angst bij de consulenten OZL is 
dat ze (een deel van) hun bevoegdheden zullen verliezen, zodra ze niet meer formeel in dienst zijn bij het UMC. 



September

Ziezondag 2019
Op 25 september vond de jaarlijkse Ziezondag plaats, dit keer 
in de Tolhuistuin in Amsterdam. Regio Noord-west had de eer 
om deze editie te organiseren en vanuit de EV zat consulent Tim 
Kallenbach in de organisatie.
Vlak aan het IJ werd het een inspirerende dag. Waar het thema 
dit jaar ‘doorgaan’ was, ging de dag in rap tempo voorbij. Vanuit 
het hele land waren consulenten in grote getalen aanwezig om 
in verschillende workshops ervaringen op te doen.
Onder het genot van een hapje en een drankje werd de dag 
afgesloten en kon er worden teruggekeken op een geslaagde 
jaargang van de Ziezondag!



Oktober
Jubileum 
De Educatieve Voorziening is in 1999 in het leven geroepen, toen de ‘Wet ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen’ in werking trad. 
In oktober vierden we daarom onze 20e verjaardag met diverse informatieve en gezellige activiteiten. Op de dag van de leraar stonden 
we in de polikliniek met een standje met folders en brochures en informeerden we passanten over de mogelijkheden van 
onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen. Kinderen die langs kwamen kregen een klein cadeautje. Verder hielden we een 
informatieochtend voor belangstellenden uit het onderwijs en was er een open dag voor medewerkers en opgenomen kinderen. Tijdens
deze open dag kon iedereen binnenlopen in de klassen om te spelen met onze Beebot en kennis te maken met Eddy de Onderwijsrobot. 
In de basisschoolklas kon een prijs verdiend worden met een Citotoets en in de VO-klas werden wiebelige torens gebouwd voor een 
heuse ‘marshmallow challenge’. 
In het kader van ons jubileum organiseerden we ook een avond voor scholen met een zieke leerling. Tijdens deze avond vertelden twee 
psychologen uit het psychosociaal team over de impact en gevolgen van een ziekte op het kind en het gezin. Daarna vertelde een 
zorgcoördinator van een grote school in Amsterdam over haar jarenlange ervaring met zieke leerlingen en de Educatieve Voorziening. 
De aanwezigen stelden deze avond zeer op prijs.
De feestmaand sloten we af door met de collega’s van het ABC en St. Huisonderwijs Amsterdam een Mediterrane high tea te maken en
natuurlijk te nuttigen.

Fotoimpressie



Oktober



November

Workshop met de regio: De waan van de dag!

Op 12 november hadden wij weer een gezellige regiobijeenkomst in het AMC. De middag begon zoals gewoonlijk met 
een lekkere lunch gevolgd door een workshop van Callista Roelofs van Waanbrekers. Callista was bij sommige al 
bekend van de Ziezondag. Op onze regiomiddag was er een ander thema: ‘krachtige gewoontes voor meer regie 
over je werk’. Op werk en in je persoonlijk leven zijn er altijd wel taken en klussen die je liever voor je uit schuift of 
zelfs niet uitvoert. In deze workshop vertelt Callista ons hoeveel rust en regelmaat het geeft in het dagelijks leven 
wanneer er van ‘vervelende taken’ een gewoonte wordt gemaakt. Iedereen is aan de slag gegaan met een taak 
waar zij een gewoonte van wilde maken. Aan het eind van de middag had iedereen opgeschreven wat de eerste 
stap ging zijn in het proces. Er zijn tweetallen gemaakt en iedereen ging over een week met elkaar bespreken hoe 
zij de eerste stappen hadden ervaren. Het was een leuke middag met een grote dosis zelfreflectie! Callista hield 
het geheel luchtig met verhalen over de ups en downs in haar proces om de was elke ochtend te draaien. 



December
Financiën:
De subsidie t.b.v. de Educatieve Voorziening in het jaar 
2019 was: € 447.056,09. 
Er heeft een herverdeling van subsidie plaats gevonden 
i.v.m. de financiering van onderwijsondersteuning zieke 
leerlingen (OZL) aan het Prinses Maxima Centrum. Het 
niet bestede bedrag is verrekend met de subsidie van 
2020. Meer details zijn te lezen in het financiële 
jaarverslag 2019.

consulent factor onderwijs

Mw. C.J. Hendriks (Hoofd EV) 0.83 po

Mw. I. de Jong-Noorlander 0.58 vo

Mw. C.A. Jongbloed 0.8 vo

Mw. L. de Jonghe 0.56 po

Dhr. T.R. Kallenbach 0.8 vo

Mw. S.M. Meijer 0.95 po

Mw. G.H.M.S. van Spanje 0.8 Infotheek
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