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Overzicht van de
deelnemende initatieven

LINKSOnderwijs in een
onderwijszorgarrangement
Op 29 november vond de derde
kennisdelingsbijeenkomst plaats met als thema
onderwijs binnen een onderwijszorgarrangement.
Aanwezig waren de proeftuinen en hun betrokken
onderwijspartners. Tijdens de sessie werd ingegaan op
hoe formeel onderwijs in elkaar zit en hoe dit in een
OZA wettelijk gezien georganiseerd kan worden.
Vervolgens gingen de aanwezigen met elkaar in
gesprek in kleinere groepen. Het gesprek ging met
name over de uitvoeringsvraagstukken waar de
proeftuinen tegenaan lopen in het organiseren van
formeel onderwijs. Mogelijkheden werden gedeeld en
verbindingen gelegd. We kijken terug op een
waardevol gesprek. 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport creëren meer ruimte voor
onderwijszorgarrangementen voor kinderen met een complexe ondersteuningsbehoefte. BMC begeleidt 15 initiatieven als proeftuin en deelt de kennis

en ervaringen met andere geïnteresseerden. Meer informatie? Kijk op de Rijksoverheid website.
 

FAQ proeftuinen OZA

Website BMC proeftuinen

AGENDA

24-01-2022: bijeenkomst
kennisdeling proeftuinen

22-03-2022: bijeenkomst
kennisdeling proeftuinen

https://www.bmc.nl/binaries/content/assets/bmcnl/pdfs/overzicht-proeftuinen.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/onderwijs-en-zorg
https://www.bmc.nl/binaries/content/assets/bmcnl/pdfs/bmc-actueel/vragen-en-antwoorden-ten-behoeve-van-informatievoorziening-geinteresseerden-oza-.pdf
https://www.bmc.nl/actueel/bmc-begeleidt-proeftuinen-onderwijszorgarrangementen


Terug naar leren:
samenwerking en
regie bij OZA's
helpen kinderen die
uitvallen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport creëren meer ruimte voor
onderwijszorgarrangementen voor kinderen met een complexe ondersteuningsbehoefte. BMC begeleidt 15 initiatieven als proeftuin en deelt de kennis

en ervaringen met andere geïnteresseerden. Meer informatie? Kijk op de Rijksoverheid website.
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Digitaal platform
voor informatie,
publicaties en tools
De afgelopen periode is bekeken waar alle
informatie, publicaties en tools die voortkomen
uit het project te vinden moeten zijn wanneer
de proeftuinen aflopen. Uitkomst is dat al deze
kennis gaat landen op de websites van het
Steunpunt Passend Onderwijs en het
Nederlands Jeugdinstituut. In de tussentijd
verwijzen we graag naar de pagina van BMC. 

Proeftuin in beeld:
Megakids
Onlangs verscheen er een interview in het
online magazine Zorg Voor de Jeugd over de
proeftuin Megakids uit Haarlem. Begeleider
Ellen Broersma vertelt samen met de proeftuin
over het project en over Megakids. 

Lees hier het interview. 
De Inspectie van het Onderwijs en de
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
brachten de diversiteit van de OZA’s in
beeld en onderzochten welke factoren
tot succes leiden bij de OZA’s. Bij deze
OZA’s worden leerlingen opgevangen
die uit dreigen te vallen uit het
reguliere onderwijs. In de OZA’s worden
zorg en onderwijs gecombineerd met de
bedoeling dat een kind of jongere weer
voldoende welbevinden en
zelfvertrouwen krijgt om weer aan het
onderwijs deel te nemen.

Bekijk hier het rapport. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/onderwijs-en-zorg
https://www.bmc.nl/actueel/bmc-begeleidt-proeftuinen-onderwijszorgarrangementen
https://magazines.voordejeugd.nl/tothierennuverder/8-proeftuinen-onderwijszorgarrangementen/
https://magazines.voordejeugd.nl/tothierennuverder/8-proeftuinen-onderwijszorgarrangementen/
https://www.bmc.nl/binaries/content/assets/bmcnl/pdfs/bmc-actueel/bmc-terug-naar-leren.pdf
https://www.bmc.nl/binaries/content/assets/bmcnl/pdfs/bmc-actueel/bmc-terug-naar-leren.pdf

