
MARLEEN VAN BERKUM SANDRA VOOREND

14



SAMENWERKING KINDEROPVANG – ONDERWIJS

2. 

DE KOZA-GROEP: BRUG TUSSEN 

VOORSCHOOL EN 
BASISONDERWIJS

Op Goeree-Overflakkee hebben het onderwijs en 
de gemeente de handen ineen geslagen: kleuters 
met onderwijs-zorgbehoeften kunnen sinds 
januari 2019 terecht in de zogenoemde KoZa-
groep (Kleuteronderwijs Zorgarrangement) in 
Middelharnis. Inzet is dat de kinderen thuisnabij 
adequate ondersteuning krijgen, zodat ze 
binnen een jaar kunnen uitstromen naar een 
passende plek in het onderwijs. Het project wordt 
gefinancierd door het samenwerkingsverband 
Passend onderwijs en de gemeente Goeree-
Overflakkee. Marleen van Berkum en Sandra 
Voorend zijn vanuit verschillende posities 
nauw betrokken bij de KoZa-groep.

Van Berkum is directeur-bestuurder van het 
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 
Goeree-Overflakkee en mede-initiator van 
de KoZa-groep. Voorend is als jeugdarts 
van CJG Rijnmond lid van het externe 
ondersteuningsteam van de KoZa-groep.

THUISNABIJ

De eerste grote winst van de KoZa-groep is wel 
dat jonge kinderen met onderwijs-zorgbehoeften 
niet meer met een busje naar een behandel- en 
onderwijsgroep in Hellevoetsluis hoeven worden 
gebracht, zoals voorheen het geval was. Nu 
kunnen deze kinderen op het eiland, thuisnabij 
worden begeleid en worden toegeleid naar 
een school. Dat gemeenschappelijke belang 

maakte dat de schoolbesturen op het eiland 
zich hebben gecommitteerd aan dit initiatief 
van het samenwerkingsverband Passend 
onderwijs en de gemeente Goeree-Overflakkee.

Dat klinkt eenvoudiger dan het is, want doordat er 
in het onderwijs op het eiland grote ideologische 
verschillen zijn, ging dit niet vanzelf, vertelt Van 
Berkum. “Maar uiteindelijk hebben alle scholen 
voor gespecialiseerd onderwijs en de grote 
schoolbesturen de samenwerkingsovereenkomst 
ondertekend omdat ze allemaal het belang van 
het kind voorop stellen. Schoolbesturen bepalen 
zelf hoe ze zich aan dit project verbinden. 
Zo is er een bestuur dat alleen meedenkt, en 
zijn er besturen die personeel of ruimte ter 
beschikking stellen. Het gaat erom dat iedereen 
meedoet, zodat het echt een project is van ons 
allemaal. De gemeente speelt hierin natuurlijk 
een belangrijke rol: de gemeente investeert in 
de KoZa-groep door passende jeugdhulp in te 
zetten en nauw samen te werken met onderwijs. 
Door dit vroegtijdig te doen, kan zwaardere 
jeugdhulp later mogelijk worden voorkomen.”

GROTE KRACHT

De KoZa-groep, waar maximaal 12 kinderen 
terechtkunnen, is ondergebracht bij een cluster 
3-school in Middelharnis, en richt zich op jonge 
kinderen met onderwijs-zorgbehoeften (van 4 
tot 7 jaar), waarvan nog niet duidelijk is wat voor 
hen een passende onderwijsplek is. De meeste 
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kinderen stromen in vanuit de voorschool, 
maar er zijn ook kinderen die vanuit een 
basisschool in de KoZa-groep terechtkomen. 
Het is de verwachting dat de instroom vanuit het 
basisonderwijs zal afnemen, omdat de partners 
er gezamenlijk op inzetten dat alle kinderen na de 
voorschool op een passende plek in het onderwijs 
terechtkomen, al of niet via de KoZa-groep.

Daarbij speelt het zogenoemde Voorschools 
Ondersteuningsteam (VOT) een belangrijke rol. 
Het VOT, in 2016 in het leven geroepen door 
het samenwerkingsverband en de gemeente 
Goeree-Overflakkee, is een multidisciplinair 
team dat zich inzet voor een goede overgang van 
voorschool naar basisonderwijs voor kinderen 
met onderwijs-zorgbehoeften. Het team bestaat 
uit een orthopedagoog, een jeugdarts, een 
specialist jonge kind en een medewerker uit het 
wijkteam. Peuters worden door de voorschool of 
de jeugdarts aangemeld bij het VOT, dat samen 
met de ouders de behoeften van het kind en 
de ouders in kaart brengt en op grond daarvan 
de ouders een advies geeft voor een passende 
onderwijsplek en zo nodig hulp in de thuissituatie.

“Als niet duidelijk is welke ondersteuning 
het kind precies nodig heeft en als de ouders 
opvoedvragen hebben, geven we ouders het 
advies om het kind aan te melden voor de 
KoZa-groep”, vertelt Voorend, die als jeugdarts 
deel uitmaakt van het VOT. “KoZa steekt in op 
de behoeften van het kind én op de hulpvraag 
van de ouders. Observatie, onderzoek en 

begeleiding op maat moeten inzicht geven in de 
problematiek en de ondersteuningsbehoeften, 
zodat het kind na maximaal een jaar kan 
uitstromen naar een passende plek op 
een speciale of reguliere school.”
 
De ouders worden nadrukkelijk meegenomen 
in het proces. Zij zijn regelmatig aanwezig in 
de groep en worden ook thuis bezocht. “Dat is 
onder meer belangrijk om duidelijk te krijgen in 
hoeverre problemen kind- of systeemgebonden 
zijn”, zegt Voorend. “Maar ook om de aanpak en 
de interactie met het kind af te stemmen. Dat de 
ouders zo intensief worden betrokken, is al met 
al een hele grote kracht van de KoZa-groep.”

 
UITSTROOMPERSPECTIEF

Dagelijks zijn er in de KoZa-groep een leerkracht 
en een pedagogisch medewerker aanwezig. Een 
intern begeleider en een ontwikkelingspsycholoog 
zijn voor twee dagen per week aan de groep 
verbonden. Daarnaast is er een multidisciplinair 
extern ondersteuningsteam dat waar nodig 
wordt ingezet. Naast Voorend, bestaat dit team 
uit een jeugdhulpverlener uit het wijkteam.

Als een kind start in de KoZa-groep worden 
er allereerst doelen gesteld op basis van de 
input van het VOT. Leerkrachten, pedagogisch 
medewerkers en specialisten gaan daarmee 
samen met de ouders aan de slag. Op een 
gegeven moment wordt, in samenspraak met het 
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ondersteuningsteam, een uitstroomperspectief 
vastgesteld. “Helaas kan het kind niet altijd 
meteen op die plek terecht”, vertelt Van Berkum. 
“Daardoor verblijven kinderen ook wel eens 
langer in de KoZa-groep dan nodig is.”
Niet dat ouders dat betreuren. Want het gebeurt 
regelmatig dat ouders vragen of hun kind langer 
in de KoZa-groep mag blijven. Ze zien dat hun 
kind er goed gedijt en hebben er moeite mee 
dat het kind naar een andere school moet. “Dat 
is natuurlijk ook wel een spanningsveld”, zegt 
Van Berkum. “Doordat KoZa een tussenstation 
is, moeten kinderen vaker van plek veranderen. 
Het is logisch dat ouders daar moeite mee 
hebben, vooral als het goed gaat.”

ENORME SPRONGEN

Het nog te vroeg om conclusies te trekken over de 
effecten van de KoZa-groep, want sinds de start 
zijn er drie kinderen uitgestroomd. De ervaringen 
zijn echter veelbelovend, vindt Voorend. 
“We zien dat de kinderen over het algemeen 
enorme sprongen maken in hun ontwikkeling. 
En de ouders zijn betrokken en enthousiast, 
omdat ze zien dat het hun kind goed doet.”

TIPS

•  Formuleer voor elk kind duidelijke 
doelen. Dan is het helder wanneer 
het kind klaar is voor uitstroom.

•  Richt de aanpak op het kind én op de ouders. 
Neem de ouders goed mee in het proces.

•  Streef ernaar dat alle schoolbesturen zich 
committeren aan het project en geef ze 
de ruimte om zelf invulling te geven aan 
hun betrokkenheid. Leg de afspraken vast 
in een samenwerkingsovereenkomst.

MEER INFORMATIE

Marleen van Berkum
m.vanberkum@swvgo.nl 

Sandra Voorend
s.voorend@cjgrijnmond.nl 
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