Onderwijs-zorg arrangementen
Algemeen
Onderwijs (scholen en samenwerkingsverbanden) en zorg (jeugdteams en
gemeente) werken samen om kinderen de juiste ondersteuning te bieden.
Ieder kind heeft namelijk recht op passend onderwijs en passende
ondersteuning. Onderwijs en zorg zijn samen inhoudelijk en financieel
verantwoordelijk voor de onderwijs-zorg arrangementen (oza). Daarin
nemen de samenwerkingsverbanden en gemeente de
verantwoordelijkheid voor het organiseren van een integraal aanbod voor
kinderen die jeugdhulp nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen (of
om een startkwalificatie te kunnen behalen).
Wet- en regelgeving
 Leerlingen moeten minimaal 50% van de verplichte lestijd per
week onderwijs volgen om voor onderwijsbekostiging in
aanmerking te komen. Zit een leerling onder deze 50% dan wordt
dit momenteel gekenmerkt als zorg. Onderwijsgelden mogen niet
besteed worden bij zorginstellingen waar de leerlingen geplaatst
zijn.
 Ook een pgb mag niet ingezet worden voor onderwijsactiviteiten of
materialen. Wel voor begeleiding.
 De inkoop van jeugdhulp voor begeleiding bij problematiek mag
wel op de onderwijsplek.
 De school blijft verantwoordelijk voor het onderwijsprogramma.
Onderwijs op een andere locatie dan school is mogelijk. In dat
geval maakt de school afspraken met de ouders + leerling en de
instelling waar het onderwijs wordt uitgevoerd.
 Afwijking van de onderwijstijd kan gemeld worden bij de
onderwijsinspectie.
 Binnen de Leerplichtwet is ook ruimte voor gedeeltelijke
ziekmelding. Kinderen kunnen onderwijs volgen aangepast aan
hun behoeften (in uren of op locatie).

Soorten onderwijs-zorg arrangementen
Onderwijs blijft verantwoordelijk voor het parttime onderwijs of het
opbouwen naar fulltime onderwijs voor leerlingen, die tijdelijk geen fulltime
onderwijs kunnen volgen. Jeugdhulp is verantwoordelijk voor de
begeleiding en het zorgtraject, dat de leerling doorloopt om weer fulltime
onderwijs te kunnen genieten. In afstemming is dit het jeugdteam of een
specialistische aanbieder.
In de meeste gevallen hebben zowel de school als het jeugdteam een taak
in de vormgeving van een onderwijs-zorgarrangement. Daarbij wordt
zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het onderwijsaanbod in de
Zaanstreek en het ingekochte zorgaanbod. De ouders – en waar mogelijk
de leerling - worden altijd betrokken bij de inrichting van een oza. In
overleg met ouders wordt samen met het jeugdteam en de school een
gezamenlijk plan opgesteld. Het gezamenlijke plan bestaat uit een
handelingsplan, tijdspad en evaluatiemomenten. Voor het jeugdteam is dit
gezamenlijke plan onderdeel van het perspectiefplan en de scholen is het
onderdeel van het ontwikkelingsperspectiefplan.
Partijen die betrokken kunnen zijn bij het inzetten van een onderwijszorgarrangement: Ouders worden altijd betrokken!
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