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Overzicht van de
deelnemende initatieven

LINKS
Einde project Proeftuinen OZA
In de periode mei 2021 t/m mei 2022 heeft een
projectteam van BMC in opdracht van de ministeries
van OCW en VWS vijftien geselecteerde 'proeftuinen'
onderwijszorgarrangementen (OZA’s) begeleid. Het
doel hiervan is het verbeteren van het
ontwikkelingsaanbod op het gebied van onderwijs en
zorg voor kinderen met een specifieke onderwijs- en
ondersteuningsbehoefte die op dit moment binnen de
onderwijs- en zorgstelsels niet of onvoldoende
bediend worden. Het project Proeftuinen OZA is
inmiddels afgerond en de leerpunten zijn verwerkt in
een eindevaluatie en een toolbox. 

Deze laatste nieuwsbrief van het project Proeftuinen
OZA bevat links naar de eindevaluatie en toolbox en
een terugkoppeling van de laatste
kennisdelingsbijeenkomst over samenwerken met
ouders. 

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.
 

FAQ proeftuinen OZA

Website BMC proeftuinen

Q& A experimenteer-
regeling

Toolbox

Eindevaluatie

https://www.bmc.nl/binaries/content/assets/bmcnl/pdfs/overzicht-proeftuinen.pdf
https://www.bmc.nl/actueel/bmc-begeleidt-proeftuinen-onderwijszorgarrangementen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/onderwijs-en-zorg
https://www.bmc.nl/binaries/content/assets/bmcnl/pdfs/bmc-actueel/vragen-en-antwoorden-ten-behoeve-van-informatievoorziening-geinteresseerden-oza-.pdf
https://www.bmc.nl/actueel/bmc-begeleidt-proeftuinen-onderwijszorgarrangementen
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/terugblik/webinar-experiment-onderwijszorgarrangementen/
https://www.bmc.nl/binaries/content/assets/bmcnl/pdfs/bmc-actueel/toolbox-proeftuinen-oza.pdf
https://www.bmc.nl/binaries/content/assets/bmcnl/pdfs/bmc-actueel/eindevaluatie-proeftuinen-oza.pdf


De in de Proeftuinen OZA's opgedane
ervaringen zijn vertaald naar
handelingsperspectieven voor andere
praktijken en handzame instrumenten
voor de praktijk. Deze zijn terug te
vinden in de OZA-toolbox. De
perspectieven en instrumenten dragen
bij aan het doel dat centraal staat: recht
doen aan de ontwikkelingskansen van
ieder kind.

Klik hier om de toolbox te openen.

OZA-toolbox

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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Proeftuinen OZA: 
Eindevaluatie
De vijftien initiatieven zijn begeleid in hun
zoektocht naar het realiseren van een passende
en duurzame ontwikkelplek voor deze kinderen.
Hun ervaring vertelt het verhaal van het
ontwikkelen van een OZA vanuit deze
praktijkplekken. Velen lopen aan tegen
knelpunten die al uit andere contexten bekend
zijn. Met onze begeleiding hebben we ze vooral
geholpen om een volgende stap of stappen te
zetten. Met de beschikbaar gemaakte tools
proberen we te voorkomen dat toekomstige
initiatieven in de valkuilen trappen van de
veelal weerbarstige praktijk.

Deze eindevaluatie is bedoeld om inzichtelijk te
maken wat binnen de proeftuinen is geleerd en
gerealiseerd. We doen dat door de geleerde
lessen proeftuinoverstijgend in kaart te brengen,
geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit
de praktijk. Hoewel ervaringen en opbrengsten
uit de begeleiding van deze vijftien initiatieven
niet zonder meer generaliseerbaar zijn, hebben
ze een belangrijke illustratieve waarde en
bieden ze inzichten voor (vergelijkbare)
initiatieven die een combinatie van onderwijs en
zorg (willen) aanbieden.

Klik hier om de eindevaluatie te openen.
Op de hoogte blijven?
Dit is de laatste nieuwsbrief over de
proeftuinen onderwijszorgarrangementen.
De aanmeldperiode van het experiment
onderwijszorg-arrangementen is van 15
november tot 15 december 2022. Wil je
op de hoogte blijven? Schrijf je dan in
voor de nieuwsbrief van het Nederlands
Jeugdinstituut en Steunpunt Passend
Onderwijs en houd hun kanalen in de
gaten. 

Samenwerken met
ouders
De laatste kennisdelingsbijeenkomst
met de proeftuinen en hun
netwerkpartners stond onder andere in
het teken van samenwerken met ouders.   
Begeleiders Peter Hulsen en Ellen
Broersma gingen het gesprek aan met
twee ervaringsdeskundige ouders over
wat wel en niet helpend is in de
samenwerking. Zij gaven mee de
inbreng van ouders echt serieus te
nemen en direct samen te werken naar
een oplossing.

https://www.bmc.nl/binaries/content/assets/bmcnl/pdfs/bmc-actueel/toolbox-proeftuinen-oza.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/onderwijs-en-zorg
https://www.bmc.nl/binaries/content/assets/bmcnl/pdfs/bmc-actueel/eindevaluatie-proeftuinen-oza.pdf

