
 

 
 

  

 

 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
T.a.v. Minister A. Slob 
Postbus 16375 
2500 BJ  DEN HAAG 

Datum 
22 oktober 2019 
Uw kenmerk 
- 
Ons kenmerk 
190182 
Betreft 
Actualisering bekostiging OAB’s 

 
Excellentie, 
 
In 1999 is de Wet ondersteuning onderwijs zieke leerlingen (WOOZ) ingevoerd. Met de invoering van 
deze wet is de voorziening voor onderwijsondersteuning zieke leerlingen (OZL) ondergebracht bij de 
educatieve voorzieningen (EV’s) van de universitair medische centra en bij de 
onderwijsadviesbureaus (OAB’s). Consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen (consulenten 
OZL) geven uitvoering aan de onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen en ondersteunen scholen 
bij hun taak ervoor te zorgen dat zieke leerlingen geen onderwijsachterstand oplopen.  
 
De onderwijsadviesbureaus die deze wettelijke taak uitvoeren, richten zich gezamenlijk tot u 
betreffende de actualisering van de bekostiging OZL. De bekostiging van de voorziening OZL blijft al 
jaren fors achter bij de ontwikkeling van de kosten voor de uitvoering. Wij verzoeken u daarom de 
bekostiging met ingang van 2020 in lijn te brengen met de kostenstijgingen. In de periode 2010 – 
2018 hebben de OAB’s deze stijgingen zelf opgevangen. Wij zien geen mogelijkheden meer dit te 
blijven doen. De rek is eruit.  
 
Ter illustratie: het bedrag dat de OAB’s per leerling ontvangen is sinds 2010 vrijwel hetzelfde 
gebleven terwijl de prijsindexatie over 2010 tot en met 2018 ruim 13,5% bedraagt. Ook zijn in het 
onderwijs de lonen in die periode met circa 11% gestegen.  
 
De OAB’s en EV’s zijn nauw betrokken bij de transitie naar ‘OZL nieuwe stijl’. Het 
wetswijzigingstraject hiervoor moet nog in gang gezet worden, waarmee een nieuwe situatie 
voorlopig nog niet van kracht zal zijn.  Het is dan ook niet reëel indexatie uit te stellen tot dit 
moment, omdat de OAB’s al jaren zelf de kostenstijgingen opvangen en dit niet langer haalbaar is. 
Ook niet voor nog een aantal jaar.  
 
Wij verzoeken u daarom met klem ons verzoek in te willigen, zodat wij ook de komende jaren 
onderwijsondersteuning van zieke leerlingen met de juiste mensen, op maat en van voldoende 
kwaliteit kunnen blijven bieden.  
 
Wij zien uit naar uw reactie. 
 
Met hartelijke groet, 

 
Margreet de Vries 
Directeur-bestuurder  
EDventure 


