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Vervolgtrajecten voor jongeren
bij proeftuin ACIC (18+)
Op donderdag 20 januari vond er een werkbezoek
plaats bij Autisme Centrum In Contact om te praten
over mogelijke vervolgtrajecten voor jongeren vanaf
18 jaar. Onder de deelnemers bevonden zich
afgevaardigden van de ministeries OCW en VWS en
(onderwijs)partners uit de regio. Het bezoek start met
een rondleiding door ACIC, waarna oprichter Audrey
Maeder en Marjan Maarschalkerweerd vertellen over
hun visie en de aanpak binnen het centrum. Elk kind
heeft een eigen plan voor de toekomst. ACIC probeert
dit plan samen met de jongeren en hun ouders en
partners te realiseren. In gesprek met elkaar kwamen
aanwezigen tot aanbevelingen in twee actuele
casussen en ontstonden er mooie gesprekken met
interesse in elkaars standpunten. Een inspirerende
morgen die zich laat kenmerken door de
betrokkenheid van alle deelnemers bij een gedeelde
opdracht.

LINKS
Overzicht van de
deelnemende initatieven
Website BMC proeftuinen
FAQ proeftuinen OZA

AGENDA
22-03-2022: bijeenkomst
kennisdeling proeftuinen
19-05-2022: bijeenkomst
kennisdeling proeftuinen

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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Terug naar leren:
samenwerking en
regie bij OZA's
helpen kinderen die
uitvallen
De Inspectie van het Onderwijs en de
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
brachten de diversiteit van OZA’s in
beeld en onderzochten welke factoren
tot succes leiden bij OZA’s. Bij de
betreffende 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.

Proeftuin Onder één
Dak in het
Oplossingenlab
In Oplossingenlab8 wordt
kinderdagcentrum en tevens proeftuin in
Amersfoort Onder één Dak uitgelicht.
Begeleider Peter Hulsen vertelt vanaf
pagina 17 samen met de proeftuin over
het aanbod en de ambities van Onder één
Dak en hoe hier gezocht wordt naar de
samenwerking tussen zorg en onderwijs.

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.

Webinar experiment
onderwijszorgarrangementen
Op 7 april 2022 vindt van 10.00 tot 11.30 uur
een online webinar over het experiment
onderwijszorgarrangementen plaats voor
medewerkers van scholen en zorginstellingen
die interesse hebben in deelname aan dit
experiment. Tijdens dit webinar informeren het
ministerie van OCW en het ministerie van VWS
over de inhoud van het experiment, de
aanmeldvoorwaarden en selectiecriteria. Zie
voor meer informatie over het experiment
onderwijszorgarrangementen hier en hier. Er
zijn geen kosten verbonden aan deelname.
Aanmelden kan via deze website.

Bekijk hier Oplossingenlab8.
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