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Onderwijszorgarrangementen (OZA) op het IKEC en ’t Palet 8-12 jarigen
Vanaf het schooljaar 2020-2021 is op het IKEC en ’t Palet ruimte voor 20 leerlingen met een
onderwijszorgarrangement. Dit arrangement is bedoeld voor leerlingen die dreigen uit het primair
onderwijs te geraken of vanuit een dagbestedingsplek weer teruggeleid moeten worden richting
onderwijs. De ondersteuning die deze kinderen nodig hebben, kan alleen maar gerealiseerd
worden als er een intensieve samenwerking is tussen ouders, onderwijs en jeugdhulp.
Het doel van het arrangement is om leerlingen na maximaal 1 jaar weer terug te leiden naar een
reguliere so- of sbo-groep.
Aanmeldroute onderwijszorgarrangement op het IKEC en ´t Palet
1. De bij de verwijzende school betrokken consulent van het samenwerkingsverband schat in dat
de ondersteuningsbehoefte van de betreffende leerling past bij het onderwijszorgarrangement
van één van de twee scholen.
2. De leerling wordt aan de hand van een aanmeld-/toestemmingsformulier aangemeld bij het
samenwerkingsverband/aanmeldoverleg OZA.
a. Voor het IKEC bij Darja Visser oza@passendonderwijswf.nl (o.v.v. OZA IKEC 8-12)
b. Voor ’t Palet bij Annette Schouten oza@passendonderwijswf.nl (o.v.v. OZA Palet 8-12)
3. Via het Groeidocument worden de volgende onderdelen van het dossier in ieder geval
aangeleverd:
a. Een recent met ouders geëvalueerd en bijgesteld OPP.
b. Eventuele recente handelingsplannen van de school.
c. Een psychodiagnostische onderzoek. Hierin zit tenminste een IQ onderzoek, een
observatie en een gedragsanalyse.
d. Recente verslaglegging van de ingezette jeugdhulp voorzien van handtekeningen.
e. Eventueel kinderpsychiatrisch onderzoek.
f. Verslaglegging rondetafelgesprekken/OT.
g. Toestemmingsformulier van ouders om hun leerling in het aanmeldoverleg OZA te
bespreken.
4. Het aanmeldoverleg bepaalt of een leerling in aanmerking komt voor een plek in de OZAgroep en geven een advies af welke jeugdhulp noodzakelijk is. De tijdens het overleg
geformuleerde onderwijsdoelen en jeugdhulpresultaten dienen als leidraad voor de
besluitvorming. Doelen, resultaten en afspraken worden vastgelegd in het daarvoor
afgesproken format.
a. Voor het IKEC bestaat het aanmeldoverleg uit de volgende personen:
• Darja Visser
• Bianca Aris (1.Hoorn) [1]
• Sytske Aukes (1.Hoorn) [1]
• Bert Bruins Slot (IKEC- Hoorn)
• Cindy Dekker (IKEC-Hoorn)
• School of instelling waar het kind nu ingeschreven staat.
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b. Voor ’t Palet bestaat het aanmeldoverleg uit de volgende personen:
• Annette Schouten
• Jose Ligthart (SED-gemeenten) [1]
• Monique van Diepen (’t Palet)
• Chantal den Blanken ('t Palet)
• School of instelling waar het kind nu ingeschreven staat
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. Iedere 3 maanden wordt het arrangement geëvalueerd op school. Hierbij zijn betrokken de
school, ouders en de jeugdhulppartner. 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.
[1]
Wanneer het leerlingen zijn die niet afkomstig zijn uit de gemeente Hoorn/SED-gemeenten dan geeft de gedragsdeskundige
van de gemeente Hoorn of de SED-gemeenten een bindend advies aan de andere gemeente, zij hebben hiervoor het mandaat
gekregen. Dit is op beleidsniveau afgesproken met de Westfriese gemeenten en het samenwerkingsverband De Westfriese
Knoop.
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