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1. Voorwoord      

Beste lezer,

Voor u ligt het bestuursverslag 2021 van OZL Delta.
Een jaar waarin onze veelal kwetsbare doelgroep deels ‘regulier online’ heeft kunnen 
meedraaien in het onderwijs. Dat was tegelijkertijd ook een jaar waarin leerkrachten, 
docenten, IB-ers, ondersteuningscoördinatoren en leidinggevenden in PO, VO en MBO 
enorm veel ervaring hebben opgedaan met het inzetten van online leren. En dat geldt ook 
voor onze consulenten OZL.

Uiteraard hadden we het liefst Covid-19 met zijn zware wissel op de samenleving, welzijn en 
gezondheid van mensen vermeden. Echter ook nu levert een crisis ook winst op, wij hopen 
dan ook dat de online mogelijkheden van het onderwijs, als ‘lessons learnt’ in het onderwijs 
zullen worden geïntegreerd. En daarmee voor leerlingen die onderwijsondersteuning nodig 
hebben een positief effect hebben op hun welbevinden en continuïteit van het onderwijs.

Onze medewerkers hebben 2021 goed doorstaan en hun werkwijze verlegd naar veelal 
online ondersteuning. En gezocht naar werkwijzen die de nabijheid voor het onderwijs, 
kinderen en hun ouders zo optimaal mogelijk waarborgen. Dat betekende experimenteren 
met werkwijzen, nieuwe digitale toepassingen uitproberen en delen van ‘wat werkt’. 
Dat hebben we gedaan in onze drie regio’s, maar zoals gebruikelijk ook in het landelijke 
Ziezon netwerk.

Als een rode draad liep ook de overgang naar een landelijke aangestuurde OZL organisatie 
door ons werk heen. De medewerkers hebben hun denkkracht dan ook ingezet voor de 
toekomst. Waarbij het organisatiemodel en de werkwijze van OZL Delta, naar ons idee, 
landelijk als ‘regionaal model met dunne landelijke schil’ kan worden omarmd.
In dit kader voedden we de landelijke kwartiermaakster van het Ministerie OCW dan 
ook met onze inzichten en verworvenheden. Waarbij we deze ook samen met partners 
in de educatieve infrastructuur en UMCG in Ziezonregio Noordoost middels een pilot 
operationaliseren. Landelijke onderwijswetgeving is in de maak, waar OZL onderdeel van 
is, waarbij nu de Tweede Kamer aan zet is. Naar verwachting zal medio 2023 de nieuwe 
organisatie worden gerealiseerd.

Bij deze wil ik alle medewerkers van OZL Delta danken voor hun inzet in een wederom 
bewogen jaar. En geldt ook voor ons, om de ‘lessons learnt’ toe te blijven passen. 
Op naar het nieuwe normaal en hopelijk een Covid-vrij jaar.

John Hoeberichts
Directeur-bestuurder
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2. Ontwikkelingen in 2021
2.1 Een raar maar waar jaar
In 2020 verzuchtten we dat we allemaal 
zo klaar waren met corona en dat 2021 
ongetwijfeld beter zou zijn, als het vaccin er 
maar eenmaal was. We waren klaar voor het 
nieuwe jaar 2021 met hoge verwachtingen.  
 
Het tegendeel bleek waar, het coronavirus 
was nog lang niet klaar met ons. We startten 
2021 in een lockdown en eindigden het jaar ook 
weer op die manier. Tussendoor waren er gelukkig 
wel periodes waarin we wat meer contact mochten 
hebben, maar het jaar kan toch de boeken in als 
opnieuw een jaar van mondkapjes, thuiswerkadvies en 
anderhalve meter. Met inachtneming van de corona-maatregelen 
hebben we wel mogelijkheden gehad om op onze jaarlijkse Ziezondag en op onze 
vrijwilligersbijeenkomst fysiek bij elkaar te komen. 

In 2021 ging het voor OZL Delta niet zozeer om kwantiteit, want de leerlingenaantallen waren 
niet spectaculair en zeker niet in lijn met de jaren vóór corona, maar we hebben wel kans gezien 
om te investeren in kwaliteit. Zowel consulenten OZL als vrijwilligers hebben zich nog meer 
kunnen bekwamen in het gebruik van digitale communicatiemiddelen als Meet, Zoom en Teams. 
We hebben een efficiency-slag kunnen maken, omdat veel bijeenkomsten niet fysiek konden 
plaatsvinden en dit ook niet altijd noodzakelijk bleek te zijn, we hebben veel kunnen investeren in 
externe communicatie en PR en we hebben extra tijd kunnen geven aan het inwerken van nieuwe 
collega’s. Vooral hebben wij ervoor gekozen om ons hier samen doorheen te slaan en vooral een 
positieve insteek te houden.
Naast de hoop en verwachting dat 2021 een jaar zonder corona zou worden, hadden we ook 
gehoopt duidelijkheid te krijgen over de nieuwe landelijke Ziezon-organisatie. Wie blijven er 
werken voor OZL, hoe gaan we dit organiseren, op welke locatie zullen we onze dienst gaan 
onderbrengen, hoe gaan we zorgen voor een goede samenwerking met onze nieuwe collega’s, 
die nu nog voor een andere OZL-organisatie werken? Allemaal vragen waarop we in 2021 van 
de kwartiermaakster graag antwoord zouden hebben gekregen. Het voorstel “Wet centralisatie 
ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen” lag in het najaar 2021 bij de Tweede Kamer, maar 
is helaas controversieel verklaard. Daarom moest er gewacht worden met verdere behandeling 
ervan tot het nieuwe kabinet aantrad in januari 2022. 

2.2 OZL en KPN KlasseContact 
In 2021 zijn er, ondanks corona en gesloten scholen, toch nog 184 plaatsingen uitgevoerd bij OZL 
Delta. In totaal zijn er in heel Nederland 690 leerlingen gedurende 2021 verbonden met hun klas 
via het project KPN KlasseContact. Voor de zomervakantie van 2021 zijn alle uitstaande “oude” 
sets (+/- 80 stuks) vervangen voor ge-upgrade sets, waardoor het nieuwe schooljaar 2021-2022 
gestart werd met alleen maar volledig vernieuwde apparaten.
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In 2021 zag de KPN Klasgenoot 3.0, de kleinere mobiele versie, het levenslicht en werden 
de eerste exemplaren ingezet. Van deze variant zullen er in totaal 200 geproduceerd gaan 
worden ten behoeve van KlasseContact op het Voortgezet Onderwijs. Een groot voordeel van  
deze variant KPN Klasgenoot is de accu, waardoor het apparaat tussen de lessen door niet “uit” en 
later weer “aan” gezet hoeft te worden. Tevens is hij mooi klein, licht en nog prettiger hanteerbaar. 

Door corona is het volgen van online lessen heel gewoon geworden. Zo was er afgelopen jaar een 
leerling die vanwege ziekte in Portugal verbleef en van daaruit via KPN KlasseContact de lessen kon 
volgen. Mede daardoor kon ze mooi over naar 2 gymnasium. Wij zijn blij dat de KPN nog steeds wil 
investeren in onze doelgroep, de zieke leerling.

2.3 Infographic, kort maar krachtig 
Naast het vertrouwde foldermateriaal van OZL Delta 
en Ziezon dat consulenten OZL tot hun beschikking 
hebben, is er in 2021 een infographic geschreven. 

In de infographic is praktische informatie met 
betrekking tot onze dienstverlening opgenomen: 
over onze doelgroep, over het aanmelden, over 
wel of geen wachtlijst, over de kosten verbonden 
aan begeleiding, over ketenpartners, over de inzet 
van ICT, etc. Elke consulent OZL heeft een eigen 
infographic met naast de contactgegevens van de 
organisatie de eigen naam en contactgegevens. 
Door de infographic heel bondig te houden, is het een 
efficiënte manier om snel (weer) onder de aandacht 
te komen in de uiterst dynamische werelden van 
onderwijs en gezondheidszorg.

2.4 Vrijwilligers bij OZL Delta 
Ook in 2021 hebben onze vrijwilligers het weer 
mogelijk gemaakt onze dienstverlening uit te 
breiden, waardoor veel zieke leerlingen extra 
onderwijsondersteuning kregen aan huis, 
op school of in het ziekenhuis.

Door de coronamaatregelen vond een groot 
deel van deze onderwijsondersteuning online 
plaats. Voor leerlingen waarbij online onderwijs 
echt geen optie was, werd er voor gekozen toch 
onderwijsondersteuning thuis aan te bieden. Er werd 
gewerkt middels een coronaprotocol en de benodigde 
beschermingsmiddelen en corona-zelftesten werden 
voor de vrijwilligers beschikbaar gesteld. 
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Het werken met vrijwilligers en het 
vergroten van de vrijwilligerspool is in 2021 
gecontinueerd binnen de drie regio’s van 
OZL Delta. 

Er bestaan vanuit de historie en vanwege 
regionale kenmerken, verschillen voor 
wat betreft de inzet van vrijwilligers. OZL 
Midden- en Oost-Brabant kent reeds een 
historie van 16 jaar. De Stichting Onderwijs 
Zieke Kinderen Apeldoorn (SOZKA) ondersteunt 
in de gemeente Apeldoorn al bijna 41 jaar 
zieke leerlingen met onderwijs aan huis. In de 
regio’s Zwolle, Twente, Achterhoek en Limburg is de 
intensivering van de inzet van vrijwilligers in 2021 verder 
voortgezet. 

Bovenregionale dienstverlening
De nieuwe ontwikkeling van het online lesgeven biedt de mogelijkheid om leerlingen op grotere 
afstand te begeleiden. De vrijwilligers die middels videobel-apps hun lessen aanbieden, kunnen 
bovenregionaal worden ingezet. Voor de vakken waar we minder vrijwilligers voor vinden, zoals 
bijvoorbeeld Grieks en Latijn, is dit een enorme uitkomst. 

Ervaringen van vrijwilligers
De ervaringen van vrijwilligers van OZL worden vaker gedeeld in de 
nieuwsbrief van OZL IJsselgroep en de nieuwsbrief van OZL Midden- en 
Oost-Brabant & Midden- en Zuid-Limburg. Uit deze ervaringen komt veelal 
naar voren dat de vrijwilligers een warm hart hebben voor het werken met 
zieke leerlingen en veel passie hebben voor het uitdragen van hun vak. 

Een van onze vrijwilligers zegt het volgende:
“Individueel met kinderen aan de slag gaan,  
zeker als ze zo kwetsbaar zijn, is zo bijzonder!  
Het werken met zieke leerlingen is heel erg dankbaar werk.”

2.5 MeTeO 2021    
In het kader van kwaliteitszorg wordt bij OZL Delta één keer per twee jaar een 
medewerkerstevredenheidsonderzoek (MeTeO) afgenomen. Het MeTeO bestaat uit 92 vragen 
over alle aspecten van het werk bij OZL Delta. In 2021 heeft OZL Delta voor de vierde keer 
het MeTeO in eigen beheer afgenomen. Het afnemen in eigen beheer maakt het onderzoek 
specifieker en flexibeler. Daarbij zijn de kosten aanzienlijk lager. 
Op de algemene stelling “Ik ben tevreden over het werken bij OZL Delta” was de gemiddelde score 
in 2021 een 9,5 op een schaal van 1 t/m 10, bij een deelname van 100 %, waarbij in de sector 
Onderwijs & Welzijn het landelijk gemiddelde bij een MeTeO een 6,8 is. Dit is een buitengewoon 
positieve beoordeling door de eigen medewerkers van het werken bij de organisatie OZL Delta.

Elly Loontjens
vrijwilligster OZL 

Midden- en Zuid-Limburg
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3. Jaarcijfers van 2021

3.1 Landelijke registratie van gegevens
Naar aanleiding van de opdracht van het ministerie van OCW om landelijk meer inzicht te 
geven in de duur, intensiteit en inhoud van de OZL-begeleiding, is in 2013 een landelijke pilot 
gestart met registratie van dossiers voor OZL. Voortvloeiend uit deze pilot worden vanaf 2015 
tot nu landelijk de ondersteuningstrajecten geregistreerd in de volgende categorieën: 

• Schoolsoort (PO, VO en MBO); 
• Ziektebeeld volgens de lijst ICD-10, (International Statistical Classification of Diseases and 

Related Health Problems); 
• De duur van de begeleiding, inclusief reistijd. 

3.2  Dossiers bij OZL 
Een dossier kan een individueel begeleidingstraject zijn, een adviestraject, een telefonisch 
consult, of bijvoorbeeld een voorlichting op een school. 
 
Overzicht aantallen dossiers en inzet van KlasseContact

Schoolsoort  
en regio’s

PO 
2020

PO 
2021

VO 
2020

VO 
2021

MBO 
2020

MBO 
2021

Totaal 
2020

Totaal 
2021

Klasse-
Contact 

2020

Klasse-
Contact 

2021

OZL IJsselgroep 118 121 188 203 13 30 319 354 112 97

OZL Midden- en 
Zuid-Limburg

50 43 29 27 2 1 81 71 35 25

OZL Midden- en 
Oost-Brabant

98 94 142 98 3 1 243 193 63 62

Totaal 266 258 359 328 18 32 643 618 210 184

Overzicht aantallen dossiers naar regio, onderwijssoort en gebruik 
van KlasseContact in 2020 en 2021.

De cijfers van de dossiers in 2021 geven een lichte daling aan ten opzichte van de cijfers van 2020. 
Ook hier is het de corona-crisis die in heel 2021 nog iets lagere cijfers opleverden dan in 2020, 
omdat het in 2020 ging om negen maanden corona en in 2021 om twaalf maanden corona. 

7



3.3 Indeling dossiers naar zwaartecategorieën

Regio en zwaarte
1. 0,75 uur - 3 uur
2. 3 uur - 20 uur
3. 20 uur - 40 uur
4. Meer dan 40 uur (meestal de onderwijsondersteuning in 

een Universitair Medisch Centrum)

Trajectzwaarte Categorie 1:  
0,75 uur - 3 uur  

(advies)

Categorie 2:  
3 uur - 20 uur 

(basis)

Categorie 3:  
20 uur - 40 uur 

(intensief)

Categorie 4:  
meer dan 40 uur 

(langdurig)

Jaar en regio 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

OZL IJsselgroep 106 86 156 159 51 99 6 10

OZL Midden- en    
Zuid-Limburg

14 12 44 46 22 11 1 2

OZL Midden- en  
Oost-Brabant

84 49 76 38 83 104 0 2

Totaal 204 147 276 243 156 214 7 14

De resultaten van dit landelijk registratiesysteem van Ziezon laten per jaar wisselende cijfers 
zien. Corona in 2020 en 2021 leidde tot extreme schommelingen in deze cijfers. Door het massaal 
aanbieden van online lessen door alle scholen, konden veel zieke leerlingen in 2020 en 2021 goed 
meedoen met de reguliere online lessen van hun eigen klassen. Dit leidde tot een terugloop in de 
aanvragen voor onderwijsondersteuning bij OZL Delta. 

Het landelijk registratiesysteem is nog iets te kort in gebruik, nog onvoldoende uitgekristalliseerd 
en compleet gedomineerd door de gevolgen van corona in 2020 en 2021 om nu al conclusies te 
kunnen trekken. In Ziezonverband en intern bij OZL Delta blijft verbetering van dit systeem in de 
toekomst onze aandacht houden, om op langere termijn de cijfers verantwoord te kunnen duiden. 
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3.4 Evaluatie van de dienstverlening 
Sinds 2012 gebruiken de drie regio’s van OZL Delta het landelijke, uniforme 
evaluatieformulier bij de afsluiting van een ondersteuningstraject. 

Het formulier wordt in principe aangeboden aan de contactpersoon van de school 
en in sommige gevallen ook aan andere betrokkenen, zoals de ouders. De resultaten 
van deze evaluaties worden gebruikt om de dienstverlening van OZL Delta verder te 
optimaliseren en de klanttevredenheid te meten. De evaluaties van de dienstverlening 
door de consulenten OZL laten in 2021 opnieuw een zeer positief beeld zien. 

De evaluatie betreft, op een schaal van 1 t/m 5, de mate van waardering op de 
volgende beweringen: 

Bewering Beoordeling

1 De actiesnelheid van de consulent OZL na de aanmelding is goed. 4.6

2 Het aantal contactmomenten met de consulent OZL is voldoende. 4.5

3 De bereikbaarheid van de consulent OZL is goed. 4.6

4 De communicatieve vaardigheden van de consulent OZL zijn goed. 4.5

5 De adviezen van de consulent OZL ten aanzien van de zieke leerling zijn 
bruikbaar. 

4.6

6 De consulent OZL heeft de school gestimuleerd maatwerk aan de zieke leerling 
te bieden. 

4.8

7 De consulent OZL heeft samen met de school bijgedragen aan de continuïteit in 
de leerontwikkeling van de zieke leerling. 

4.5

8 De consulent OZL heeft samen met de school aandacht besteed aan de sociale 
en emotionele ontwikkeling van de zieke leerling. 

4.5

9 Door dit begeleidingstraject hebt u meer zicht gekregen op de gewenste aanpak 
ten behoeve van zieke leerlingen. 

4.6

10 Uw suggesties en/of opmerkingen. 
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4. De toekomst van  
Onderwijsondersteuning 
Zieke Leerlingen in heel 
Nederland 

In 2017 heeft bureau Oberon onderzoek 
gedaan naar nut en noodzaak van OZL binnen 
het Passend Onderwijs. In het Oberon-
rapport (2018) zijn enkele hoofdlijnen uitgezet 
voor een nieuwe landelijke structuur voor OZL. 

In 2020 en 2021 was een kwartiermaakster van 
OCW zeer actief om de toekomst van OZL vorm te 
geven. Dit zijn de voorlopige resultaten. 

Er komt één nieuwe landelijke stichting voor OZL met 
regionale uitvoering. De stichting kent een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht, 
waarin zowel het onderwijs als de ziekenhuizen vertegenwoordigd zijn. De huidige OZL-middelen 
(die tot nu toe rechtstreeks gaan naar de OAB-en, Universitair Medisch Centra, en OON) gaan in 
de nieuwe structuur naar deze nieuwe landelijke stichting. 

Alle consulenten OZL krijgen de gelegenheid om in dienst te komen van de stichting. Dit vergt een 
gedegen arbeidsrechtelijke voorbereiding en een zorgvuldig transitietraject voor alle betrokken 
consulenten OZL. Het betreft een ambulante voorziening, waarbij het ook voor kan komen 
dat consulenten OZL - in verband met een specifieke doelgroep/vraagstelling - een (tijdelijke) 
standplaats/voorziening hebben, zoals in ziekenhuizen. Wat betreft het doel is duidelijk dat OZL 
zich richt op de ondersteuning van de school, zodat de school zo veel mogelijk zelf in staat is 
onderwijs te verzorgen aan leerlingen met een (psycho)somatische aandoening, waarvoor de 
school zelf te allen tijde formeel verantwoordelijk blijft.
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5. De organisatie OZL Delta 

5.1 Formatie 
Eind 2021 werkten er 21 mensen bij OZL Delta met een totale formatie van 15,35 fte. 
In 2021 werd er 0,89 fte ingezet voor administratieve ondersteuning en 0,7 fte voor de teamleider. 
Voor het project Passant is in 2021 een uitbreiding in de formatie mogelijk geweest van 0,4 fte, 
buiten de reguliere bekostiging van het Ministerie van OCW.

5.2 Arbeidsverzuim en klachten 
Arbeidsverzuim 
Het arbeidsverzuim bij OZL Delta was in 2021 erg laag, te weten: 1,0 %.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laat zien dat het gemiddelde arbeidsverzuim 
in Nederland over 2021 op 4,7 % lag. Binnen het onderwijs gold in 2021 een gemiddeld 
arbeidsverzuim van 6,2 %. Corona bepaalde grotendeels deze uitzonderlijk hoge landelijke cijfers 
voor arbeidsverzuim in 2021.

Klachten
In 2021 is er bij OZL Delta geen formele klacht binnengekomen.

6. Bestuur
Per 1 januari 2018 is de heer J. Hoeberichts enig bestuurslid van OZL Delta. 
Het toezicht op het bestuur van OZL Delta wordt uitgevoerd door de Raad van 
Toezicht van IJsselgroep.

Het bestuur heeft tijdens diverse vergaderingen de interne en externe ontwikkelingen, die in dit 
bestuursverslag zijn beschreven, besproken met de teamleider. Met afstand het belangrijkste 
onderwerp voor bestuurder J. Hoeberichts was in 2021 het helpen vormgeven van de nieuwe 
landelijke structuur voor OZL, zoals die in 2020 en 2021 grotendeels is voorbereid door een 
kwartiermaakster van OCW. De planning is om medio 2023 te starten in de nieuwe structuur 
van OZL. 

Daarnaast waren belangrijke agendapunten in 2021: financieel en inhoudelijk verslag 2020, 
begroting 2021 en 2022, integraal personeelsbeleid en kwaliteitszorg, PR-beleid, voortgang 
Passend Onderwijs en het project Passant. In 2021 is de Personeelsvertegenwoordiging (PVT) van 
OZL Delta onder andere betrokken geweest bij de ontwikkelingen van OZL in de nieuwe structuur.

11



7. Gegevens OZL Delta per eind 2021
7.1 De drie regio’s bij OZL Delta 

OZL IJsselgroep 
Coördinator:   Jan Haverkate 
Adres:    2e Wormenseweg  80, 7331 VG  Apeldoorn
Telefoon:   088 - 0931880 
E-mail:    ozl.info@ijsselgroep.nl 

OZL Midden- en Zuid-Limburg 
Coördinator:   Charlotte de Vrede  
Postadres:   Bogaartsborg 59, 6228 AK Maastricht
Telefoon:   06 - 50675516
E-mail:    ozl.limburg@ijsselgroep.nl 

OZL Midden- en Oost-Brabant 
Coördinator:   Ineke Bergmans 
Postadres:   Anderlechtstraat 15, 5628 WB Eindhoven 
Telefoon:   06 - 20557180 
E-mail:    ozl.brabant@ijsselgroep.nl 

7.2 Algemeen 

Teamleider OZL Delta:  Jan Haverkate 

7.3 Websites 

www.ozl.nu  over OZL Delta. 

www.ziezon.nl   over OZL in heel Nederland.

www.onderwijsontwikkeling.nl over Onderwijsontwikkeling Nederland (OON), vereniging van  
 adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp.

www.minocw.nl   over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,   
 over het onderwijs in heel Nederland. 

www.hospitalteachers.eu    over het onderwijs en zieke leerlingen in heel Europa (HOPE).

www.klassecontact.nl    over beeld- en geluidsverbindingen tussen zieke leerlingen  
 en lessen op school door middel van het project  
 KlasseContact van KPN.
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