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Minister en staatssecretaris bezoeken proeftuinen
ABA Huis en Goudseplein
Maandag 28 maart brachten minister voor Primair en Voortgezet
Onderwijs Dennis Wiersma en staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport Maarten van Ooijen een bezoek bij de gezamenlijke
proeftuinen Goudseplein en ABA Huis in Rotterdam. In beide
“leerrechtpilots” wordt onderwijs toegevoegd aan de zorg en wordt
een doelgroep bediend van kinderen/jongeren met veelal autisme in
combinatie met een gemiddeld IQ.
De bezoekers werden meegenomen in de wereld van zorg en
onderwijs. Er werd verteld over wat de kinderen en jongeren nodig
hebben en hoe dat er in de praktijk uit ziet. Vervolgens kwamen
ouders en een jongere aan het woord. Zij vertelden in rakende
woorden hoe de zoektocht naar een passende plek en passend
onderwijs er in de praktijk uitziet.
Ook het netwerk van gemeente, onderwijs, samenwerkingsverbanden
en zorglocaties vertelden in een pakkende pitch over leerrecht. Het
was mooi om te zien wat er voor kinderen en jongeren bewerkstelligd
kan worden als alle partijen de handen in één willen slaan. Het
gesprek werd door alle aanwezigen gevoerd met veel gevoel van
urgentie om te werken aan optimale ontwikkelkansen.

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

AGENDA
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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OCW & VWS op
bezoek bij ‘proeftuin’
Linawijs

Samenwerken in
de praktijk
Op dinsdag 22 maart vond alweer de
vijfde kennisdelingsbijeenkomst plaats.
Dit keer mochten we elkaar voor het
eerst live ontmoeten. Verschillende
vertegenwoordigers van de proeftuinen
en hun netwerkpartners waren
aanwezig op deze zonnige middag.
In een collegetour namen Brenda
Perfors (St. Milo), Marieke Stolte &
Anne-Marie Wijffels (Linawijs) ons mee
in hun eigen praktijk en wat daarin
volgens hen bijdraagt aan goede
samenwerking. Vervolgens hebben we
in gesprek met elkaar kennis,
ervaringen en lessen met betrekking tot
samenwerking en maatschappelijk
rendement gedeeld.

Ogenschijnlijk twee ‘rijtjeshuizen’ aan de rand
van Culemborg, met uitzicht op de Lek en het
pondje. Linawijs verzorgt voor nu 11 en straks
15 kinderen uit verschillende regio’s een
ontwikkelarrangement. De kinderen zijn naar
huis. Binnen zijn vertegenwoordigers van de
ministeries OCW en VWS in gesprek met de
initiatiefnemer, de onderwijspartner,
begeleiders, specialisten en ouders. Er wordt
veel verteld en doorgevraagd, om het écht te
begrijpen. Wie zijn deze kinderen? Wat maakt
dat ze niet (meer) in een onderwijssetting
kunnen functioneren? Wat is voor hen nodig om
tot ontwikkeling te komen? Hoe krijgt onderwijs
en zorg hier integraal vorm? en wat maakt het
complex om dit (duurzaam) te organiseren?
Vooral het verhaal van ouders heeft impact. Hun
zoektocht naar een passende plek voor hun kind
(wanneer anderen er soms niet meer in
geloven), kastje-naar-muur ervaringen,
doorzettingsvermogen en uiteindelijk trots op
de ontwikkeling die zij hun kind zien
doormaken. Kleine stapjes, maar stapjes in
zelfredzaamheid en in het
ontwikkelingsperspectief.
Meer weten? Kijk op www.linawijs.nl.

Met elkaar concludeerden wij aan het
eind van de dag:
- Weet goed wat je toevoegt voor het
kind (de 'why').
- Probeer weg te blijven van overtuigen,
dat kan averechts werken.
- Ken het speelveld: de rollen en
opdrachten van netwerkpartners.
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Geleerde lessen uit de proeftuinen
Elk kind heeft recht op onderwijs
Voor een deel van de kinderen is ondersteuning
vanuit jeugdhulp of zorg een voorwaarde om tot
maximale ontwikkeling te komen. Aan de
behoeften van deze kinderen om onderwijs te
volgen wordt in de praktijk nog niet altijd voldaan.
Maatwerkoplossingen in de combinatie van
onderwijs en zorg laten zich moeilijk organiseren
en uitvoeren. Per regio en per doelgroep gaat het
bovendien om kleine aantallen kinderen.
Proeftuinen onderwijszorgarrangementen
Om te leren hoe zorg en onderwijs voor kinderen met een (grote)
ondersteuningsbehoefte beter kunnen worden geregeld, zijn de ministeries van OCW en
VWS proeftuinen onderwijszorgarrangementen gestart. Bij de 15 geselecteerde
initiatieven zijn belemmeringen in kaart gebracht en worden, binnen de huidige stelsels
van onderwijs en zorg, maatwerkoplossingen gezocht om een zo passend en duurzaam
mogelijk oza te realiseren voor deze kinderen. In dit bericht worden de ervaringen tot nu
toe belicht.
Een onderwijszorgarrangement ontstaat niet vanzelf
Een duidelijke gemene deler bij de proeftuinen is dat het bewerkstelligen van een OZA
veel van initiatiefnemers vraagt. Veel van de initiatieven zijn gestart vanuit een
inhoudelijke betrokkenheid bij, en urgentiegevoel voor een groep kinderen die tussen
wal en schip (dreigt te) vallen. Een arrangement berust op afspraken met instanties als
schoolbesturen, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, gemeenten en soms het
zorgkantoor, dat de Wet langdurige zorg uitvoert. Diverse essentiële netwerkpartners
dus, met een heel scala aan wet- en regelgeving achter hen. Vaak ook in aantal
omvangrijk, doordat veelal (boven)regionaal gewerkt wordt ivm de complexe (en
daarmee kleine) doelgroep en het specifieke integrale aanbod wat nodig is. Daarmee
start een uitdaging om aan de (juiste) gesprekstafels te komen, de toegevoegde waarde
voor de doelgroep en voor de regio over het voetlicht te brengen en tot (duurzame)
afspraken te komen. Dit vraagt veel overleg, kennis over de rol en opdracht van de
partners (en hun maatwerkmogelijkheden), investeren in relaties, aandacht voor taal en
bedoeling (om het met elkaar over hetzelfde te hebben) en ook een bedrijfsmatige blik
voor een balans in kosten en baten. Begeleiding van initiatiefnemers blijkt in deze van
meerwaarde, omdat de initiatiefnemers deze kennis en vaardigheden vaak niet paraat
hebben. Hun urgentie is eerst en vooral om zich in te zetten voor kinderen en jongeren.

Lees verder op de volgende pagina.
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Maatwerk binnen wettelijke kaders
Maatwerk wordt ook bevorderd door kennis van wet- en regelgeving. Wetten stellen vaak
kaders in termen van niet mag, soms in termen van hoe iets kan. Daarmee wordt ook de
ruimte gespecificeerd waarbinnen er mogelijkheden zijn voor onderwijs en zorg op maat,
en voor het gebundeld organiseren van onderwijs en zorg. Het onderwijs is strikt geregeld,
bijvoorbeeld in termen van op welke plekken werken aan de ontwikkeling van kinderen
telt als onderwijs, en ook voor wat betreft de inpassing van het maatwerk dat individuele
kinderen behoeven. Er kan veel, maar maatwerk komt niet vanzelf tot stand, deels
doordat mogelijkheden om ruimte bieden voor maatwerk onbekend zijn.
Om de (randen van) maatwerkmogelijkheden op te zoeken, is lef nodig en werken vanuit
de bedoeling: de kinderen en hun ontwikkeling. Belangrijk is dat alle partners
verantwoordelijkheid nemen om met elkaar tot een passende oplossing en afspraken te
komen, open staan voor de ruimste interpretatie van een opdracht of regel en om
toezichthouders (zoals inspecties) bijtijds en actief te laten meedenken. Met zicht op
ruimte voor mogelijkheden komt ook aan de orde om te proberen in samenspraak te
komen tot een antwoord op wie er in een regio of stad in the end verantwoordelijkheid
voor neemt dat het recht op onderwijs van elk kind wordt geëffectueerd. Want als
meerdere actoren een verantwoordelijkheid hebben en mogelijkheden deels impliciet zijn
en pas zichtbaar worden als creativiteit aan de dag wordt gelegd, is niemand
verantwoordelijk, zo laat de praktijk nogal eens zien.
Begeleiding door een neutrale makelaar
De ervaring bij de proeftuin initiatieven is dat een neutrale makelaar zeer bevorderlijk is
bij het versterken van netwerksamenwerking en toewerken naar (duurzame) afspraken.
Een dergelijke makelaar- de begeleider in de afgelopen maanden - is zelf geen
belanghebbende partij, en daarmee voor zowel de initiatiefnemer(s) als de instanties als
gesprekspartner acceptabel. Hij of zij draagt bij door netwerk te ontsluiten, plek aan de
juiste tafel/agenda te krijgen, steeds te spiegelen en te bevragen, door verbindingen te
zoeken (in relaties, in taal, in perspectieven en ambities), door zicht te bieden op
mogelijkheden binnen wettelijke kaders en door bij te dragen aan een gedragen
projectplan en business case.
Planmatige en gestructureerde aanpak
In de begeleiding van de 15 initiatieven in de afgelopen maanden blijkt ook de
werkzaamheid van een planmatige en gestructureerde aanpak van het bewerkstelligen
van een OZA. Vanuit BMC hebben we daar een Stappenplan voor ontwikkeld. Dit
stappenplan helpt om planmatig te werken en de blik scherp te houden op de realisatie
van het onderwijszorgarrangement. We delen het stappenplan aangevuld met publicaties
per stap binnenkort, zodat deze door andere initiatieven kan worden benut.
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