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Onderwijszorgarrangementen (OZA) voor leerlingen van 4-7 jaar op het IKEC en ’t Palet 
 
Op beide locaties zijn er voor jonge leerlingen dagbehandelgroepen van Parlan. Ook is er, in de 
onderwijsgroepen voor jonge leerlingen, voor een aantal leerlingen een ondersteuningsvraag op 
het gebied van jeugdhulp. Passende ondersteuning voor deze leerlingen kan alleen maar 
gerealiseerd worden als er een intensieve samenwerking is tussen onderwijs en jeugdhulp. 
 
In de behandelgroep wordt, vanuit jeugdhulp, opgebouwd naar onderwijsdeelname. Wanneer 
kinderen gebruik maken van dit aanbod, zijn zij nog niet onderwijsontvankelijk. Bij inzet van 
jeugdhulp in de onderwijsgroep is het versterken van vaardigheden, die de leerling nodig heeft om 
op leeftijdsadequaatniveau zelfstandig deel te kunnen nemen aan het onderwijs, het doel. 
 
Wanneer verwijzing plaatsvindt vanuit het onderwijs, maakt de consulent van het 
samenwerkingsverband samen met ouders, school en overige betrokkenen deze inschatting. Bij 
verwijzing vanuit voorschoolse voorzieningen is eveneens een consulent van het 
samenwerkingsverband betrokken. 
 
Aanmeldroute OZA op het IKEC (locatie Scheerder) en ´t Palet voor 4-7 jarigen  
 
1. Op basis van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de betreffende leerling wordt 

ingeschat dat gecombineerd aanbod van onderwijs- én jeugdhulp nodig is.  
2. Leerling wordt aan de hand van een aanmeld-/toestemmingsformulier aangemeld bij het 

samenwerkingsverband/aanmeldoverleg OZA bij Simone Guit oza@passendonderwijswf.nl 
(aanmeldingen voor het IKEC o.v.v. OZA IKEC 4-7, aanmeldingen voor 't Palet o.v.v. OZA 
Palet 4-7). 

3. Via het Groeidocument worden de volgende onderdelen van het dossier in ieder geval 
aangeleverd:  
a. Indien een leerling wordt doorverwezen vanuit het onderwijs: een recent met ouders 

geëvalueerd en bijgesteld OPP. 
b. Eventuele handelingsplannen van de school.  
c. Eventueel een psychodiagnostisch onderzoek. Hierin zit tenminste een IQ-onderzoek, een 

observatie en een gedragsanalyse. 
d. Verslaglegging rondetafelgesprekken/MDO’s/OT. 
e. Aanwezige recente verslaglegging van de ingezette jeugdhulp voorzien van 

handtekeningen. 
f. Eventueel kinderpsychiatrisch onderzoek.   

4. Ouders geven toestemming dat hun kind wordt besproken in het OZA-aanmeldoverleg. De 
leerling wordt besproken in het aanmeldoverleg OZA. Het aanmeldoverleg OZA bestaat uit: 
• Samenwerkingsverband (Simone Guit: oza@passendonderwijswf.nl) 
• Gemeente 
• School waar de leerling is aangemeld 
• School of voorziening waar het kind nu ingeschreven staat 
Het aanmeldoverleg bepaalt of een leerling in aanmerking komt voor een plek in de OZA-
groep en zij geven een advies af welke jeugdhulp noodzakelijk is. De tijdens het overleg 
geformuleerde onderwijsdoelen en jeugdhulpresultaten dienen als leidraad voor de  
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besluitvorming. Doelen, resultaten en afspraken worden vastgelegd in het daarvoor 
afgesproken format. 

5. Een afvaardiging van het aanmeldoverleg bespreekt de uitslag van het aanmeldoverleg met 
ouders. Ouders hebben een belangrijke rol en de OZA verwacht zeer intensieve 
betrokkenheid bij het starten van het traject en gedurende het traject. Wanneer ouders 
akkoord zijn, worden afspraken gemaakt over plaatsing en tijdstip van beginnen. 

6. Voor iedere leerling wordt een perspectiefplan vanuit de gemeente (PPP) gemaakt waar 
vanuit het onderwijs de onderwijsdoelen (OPP) aan worden toegevoegd.  

7. Iedere 3 maanden wordt het arrangement geëvalueerd op school. Hierbij zijn betrokken 
school, ouders en de jeugdhulppartner aanwezig. Op- en afschalen van de jeugdhulp 
geschiedt via het aanmeldoverleg OZA. Halverwege het schooljaar wordt het arrangement 
geëvalueerd met ouders en een vertegenwoordiging vanuit het aanmeldoverleg.  
 

 


