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SAMENWERKING REGULIER EN SPECIAAL

5. 

INTEGRAAL 
ONDERWIJS 

MET OZAPP
In Vught werken zorg en onderwijs nauw samen 
in OZAPP: een onderwijszorgarrangement voor 
leerlingen met psychiatrische problematiek of een 
vermoeden daarvan. Inzet is om de leerling zo lang 
mogelijk op de eigen school te laten functioneren. 
Louis van Waaijenburg (onderwijs) en Wim 
Dortmans (zorg) leggen uit hoe ze dat doen. 

In het Zorgpark Voorburg in Vught zijn allerlei 
zorginstellingen gevestigd, waaronder Herlaarhof, 
centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, 
en Zuiderbos, specialist in onderwijs aan 
kinderen en jongeren met ernstige onderwijs-
beperkingen die zijn gerelateerd aan 
psychiatrische problemen. Herlaarhof en 
Zuiderbos werken sinds een jaar of vijf nauw 
samen in OZAPP: een onderwijszorgarrangement 
voor jongeren met psychiatrische problemen. 
Nog drie andere instellingen zijn aan OZAPP 
verbonden: Buro3o, een zorgaanbieder 
voor kinderen en jongvolwassenen, GGZ 
Oost-Brabant en De Viersprong, GGZ-
specialist in persoonlijkheidsstoornissen en 
gedragsproblemen.

Wim Dortmans, gz-psycholoog bij Herlaarhof en 
Buro3o, vat als volgt kernachtig samen wat OZAPP 
is: “Een integraal arrangement, waarin onderwijs 
en zorg samen optrekken, en waarin een driehoek 
wordt gemaakt tussen school, ouders en zorg, 
met het kind centraal.” Kenmerkend voor de 
aanpak is dat reguliere scholen de specifieke 
expertise  van OZAPP in huis halen, waardoor 

leerlingen in de meeste gevallen niet hoeven te 
verkassen naar het speciaal onderwijs.

DE DRIEHOEK  
GESLOTEN KRIJGEN

De samenwerking is een rechtstreeks gevolg van 
de invoering van passend onderwijs, vertelt 
Van Waaijenburg, trajectbegeleider van 
Zuiderbos: “Er waren in ons samenwerkings-
verband veel thuiszitters, en omdat een aantal 
van hen bij ons bekend was,  hebben we dit 
integrale arrangement opgezet om te kijken hoe 
we die ongewenste situatie weer vlot kunnen 
trekken: door middel van behandeling en 
onderzoek, door een gerichte aanpak op school 
en door ondersteuning in de thuissituatie. Zo 
willen we de driehoek waar Wim het over heeft 
weer gesloten krijgen.”

De Meierij is overigens niet het enige samen-
werkingsverband dat gebruikmaakt van OZAPP. 
Ook de aangrenzende regio’s Waalwijk en Oss/
Uden/Veghel kunnen een beroep doen op dit 
arrangement.

Er gelden twee criteria voor de deelname 
aan OZAPP. “Het eerste criterium is dat we 
constateren dat er  handelingsverlegenheid 
op school is”, vertelt Dortmans. “Wat is er al 
ingezet? En welke vragen blijven er desondanks 
bestaan bij de leerkracht, de interne begeleider of 
zorgcoördinator en het samenwerkingsverband? 
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Het tweede criterium is dat er een vermoeden 
moet zijn van psychiatrische problematiek, 
bijvoorbeeld als de leerling in kwestie door 
de huisarts of jeugdarts is verwezen naar een 
GGZ-instelling. Als alles erop wijst dat het 
gaat om ernstige opvoedproblemen, is het 
wijkteam vanzelfsprekend eerst aan zet.”

SCREENING

Ook in Noord-Brabant zijn er lange wachtlijsten 
voor mensen met psychische problemen. 
Dat is vervelend, omdat het bij dreigende 
uitval nou juist essentieel is dat er snel wordt 
geïntervenieerd. “Als je een half jaar moet 
wachten, dan zit dat kind ondertussen al lang 
thuis”, zegt Dortmans. “Daarom hebben we iets 
bedacht om snel interventies te kunnen plegen: 
directe aanmelding bij OZAPP, met instemming 
van de ouders dat er problemen zijn waar we 
anders niet uit komen. Vervolgens plan ik een 
screeningsgesprek met het kind en zijn ouders. 
Dat zou je ‘specialistisch preventief werken’ 
kunnen noemen. Die screening is immers nog 
geen gedegen diagnostiek. Ik geef een indicatie 
van de kwetsbaarheid en de belastbaarheid van 
het kind. Wat zijn zwakte én wat zijn kracht is.” 

Van Waaijenburg vult aan: “Ik breng ondertussen 
de situatie op school in kaart: hoe gedraagt de 
leerling zich daar? Wat heeft de school al gedaan, 
en wat heeft dat opgeleverd? We nemen daarbij 
ook de sterke kanten van de leerling mee. Na 

de eerste screening hebben we overleg in het 
OZAPP-team, waar de lijntjes kort zijn en we 
snel dingen met elkaar kunnen afstemmen.”

TIME-OUT

Binnen OZAPP zoeken de vertegenwoordigers 
van de driehoek samen naar oplossingen. Van 
Waaijenburg geeft een aantal voorbeelden 
uit de dagelijkse praktijk: “Een kind kan 
zo overprikkeld raken, dat het even uit een 
bepaalde situatie gehaald moet worden. Dan 
kan een school een time-out-ruimte inrichten, 
waar rust en regelmaat heerst en waar de 
leerling op adem kan komen.” Ander voorbeeld: 
“Als uit nader onderzoek blijkt dat het voor een 
leerling te zwaar is om hele dagen naar school 
te gaan, kijken we samen met leerplicht of hij 
misschien halve dagen naar school kan. Omdat 
dit natuurlijk consequenties heeft voor het op 
tijd verwerken van de leerstof, bekijken we of 
het bijvoorbeeld mogelijk is om die over de 
jaren te spreiden. Maar in een andere situatie 
kan uit onderzoek blijken dat het voor een 
leerling juist wél passend is om hele dagen naar 
school te gaan in plaats van een deel van de 
lesdagen. We kunnen dan, naast ondersteuning 
op school, ook hulp thuis inzetten, bijvoorbeeld 
door ouders te ondersteunen in hoe zij 
hun zoon of dochter kunnen bewegen op 
tijd op te staan en naar school te gaan.” 
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GERICHTE OBSERVATIE

Op die manier kan een leerling, zo nodig met 
aanpassingen, in z’n eigen reguliere schoolklas 
blijven. Maar soms is het probleem zo groot, dat 
de school de leerling geen passend onderwijs 
kan bieden.  Van Waaijenburg kijkt dan samen 
met de school, het samenwerkingsverband en 
de ouders waar zo’n leerling wel terecht zou 
kunnen: op een andere reguliere school, op een 
school voor speciaal onderwijs of op Zuiderbos.

Voor de duidelijkheid: Zuiderbos is in principe 
tijdelijk, het is in de meeste gevallen geen 
verblijfsschool. Het verschil met een ‘reguliere’ 
vso-school is dat er integraal wordt gewerkt: 
er is altijd een verbinding met behandeling 
en onderzoek. Van Waaijenburg: “Zuiderbos 
is er voor gerichte observatie: wat doet een 
leerling en hoe reageert hij op interventies? 
De zorg zit bij Herlaarhof naast de deur, dus 
we kunnen snel schakelen. Ook de lijntjes met 
de andere zorgpartners zijn kort, waardoor 
we samen kunnen bepalen waar deze leerling 
het best tot zijn recht komt, op een reguliere 
school of toch in het speciaal onderwijs?’ 

TIPS

•  Zorg dat je de driehoek ouders-
zorg-school gesloten houdt.

•  Houd de lijnen kort.
•  Kijk ook naar de sterke kanten 

van een leerling.
 

MEER INFORMATIE

Louis van Waaijenburg
l.vanwaaijenburg@zuiderbos.nl

Wim Dortmans
w.dortmans@reiniervanarkel.nl
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