
Webinar Experiment 
onderwijszorgarrangementen

7 april 2022



Welkom en opening 

Bea van Heukelom 

Steunpunt Passend Onderwijs



Programma 7 april 2022

10.00 – 10.05    Welkom en programma door Bea van Heukelom (SPO) 

10.05 – 11.00   Preston Henshuijs (OCW) en Nienke Schaar (VWS) 
informeren de deelnemers over de inhoud van het 
experiment, de aanmeldvoorwaarden en selectiecriteria.

Ruimte om vragen te stellen via de chat over het experiment.

11.00 Afsluiting



Experiment 
onderwijszorgarrangementen

Door:

Preston Henshuijs (OCW)

Nienke Schaar (VWS)
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Inhoud van de presentatie

• Achtergrond

• Welke ruimte biedt het experiment?

• Internetconsultatie

• Vrijgestelde jongeren

• Doelgroep

• Financiering

• Rol van de inspecties in het 
experiment

• Aanmeldprocedure 

• Selectieprocedure

• Deelname

• Monitoring en evaluatie
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Achtergrond

In de derde onderwijs- en zorgbrief (november 2020) zijn drie stappen 
aangekondigd:

• Communicatie over huidige maatwerkmogelijkheden

o Toegankelijke informatie: Nji, SPO, Rijksoverheid

o Handreiking: Handreiking

o Informatie over het afwijken van onderwijstijd

• Begeleiding van 15 proeftuinen

• Experiment onderwijszorgarrangementen

https://www.nji.nl/onderwijs-zorgarrangementen
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/document/samenwerking-en-regie-bij-onderwijszorgarrangementen-helpen-kinderen-die-uitvallen/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/onderwijs-en-zorg
https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-06/Gesprekskader%20oza_CoP.pdf
https://ingrado.nl/media/files/kennisbank/aanwezigheid_in_het_onderwijs/verzuim_18_min/praktijk_en_instrumenten/Handreiking%20onderwijs%20zorg%20mei%202021.pdf


Welke ruimte biedt het experiment?

In het experiment wordt ruimte geboden om af te wijken van 
wetgeving omtrent: 

• Onderwijstijd

geen minimum of maximum aantal uren en geen tijdelijkheid 
t.o.v. beleidsregel afwijking onderwijstijd

• Inhoud van het onderwijs

afwijking van onderwijsprogramma (kerndoelen) 

• Locatie van het onderwijs

onderwijs op de zorglocatie

• Bekostiging

SWV kunnen max. 2,5% van hun ondersteuningsbudget flexibel 
inzetten voor activiteiten op snijvlak onderwijs en zorg
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Internetconsultatie

• Naar aanleiding van de internetconsultatie zijn enkele aanpassingen doorgevoerd, onder 
andere:

Naast bevoegd gezag van een school kan ook het samenwerkingsverband de aanvraag 
voor het experiment indienen

Leeftijdsgrens is in experiment losgelaten, waardoor aangesloten wordt bij 
leeftijdsgrenzen in V(S)O.

• Verder zijn veel vragen gesteld over impact op vrijgestelde kinderen. 

Dit is in de toelichting verduidelijkt (zie ook volgende sheet).

Gesprek met Ingrado en ouderorganisaties over communicatie richting ouders
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Vrijgestelde jongeren

• Ook vrijgestelde jongeren kunnen deelnemen aan het experiment.

• Hun vrijstelling van de leerplicht 5 onder a vervalt hiermee NIET.

• Zij dienen gedurende het experiment ingeschreven te worden op de school die bij de 
oza betrokken is.

• Voordeel van de schoolinschrijving: het zorgt voor onderwijsbekostiging.

• Deelnemende scholen hebben in het experiment voor deze jongeren geen zorgplicht 
m.b.t. inschrijving en verwijdering. De zorgplicht m.b.t. begeleiding blijft wel bestaan.
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Doelgroep

• Jongeren die door een psychische beperking of (chronische) ziekte 
niet het gehele onderwijsprogramma kunnen volgen.

• Gemeenschappelijk kenmerk is dat zij allen een complexe 
(intensieve) ondersteuningsbehoefte of ondersteuningsvraag 
hebben en dat deze zich uitstrekt over de domeinen zorg en 

onderwijs.

• De oorzaak van hun ondersteuningsvraag is in veel gevallen een 
optelsom van factoren. Het gaat om een diverse problematiek die 
bredere oorzaken kan hebben dan alleen onderwijs of zorg. 

• Vanwege hun ondersteuningsvraag is hun deelname aan het 
onderwijs problematisch, op de achtergrond geraakt of zelfs 
volledig uit het zicht verdwenen.
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Doelgroep

Het kan hierbij gaan om:

o jongeren die normaal tot hoogbegaafd zijn met psychische problematiek, bijvoorbeeld 
ASS, AD(H)D, ODD of traumagerelateerde stoornissen;

o jongeren met matig tot lichte verstandelijke beperking (IQ tussen 35 en 70) in 
combinatie met te reguleren gedragsproblematiek door ernstige psychiatrische 
stoornissen;

o jongeren met een matig tot lichte verstandelijke beperking (IQ tussen 35 en 70) en 
ernstige, complexe lichamelijke beperkingen;

o jongeren die langdurig of chronisch ziek zijn;
o jongeren met een laag ontwikkelingsperspectief door een ernstige verstandelijke 

beperking (IQ < 35), vaak met moeilijk te ‘lezen’ gedrag en ernstige sensomotorische 
problematiek, zoals ontbreken van spraak, of bijna niet kunnen zitten of staan;

o jongeren met een lage intelligentie (IQ 70 – 80) en gedragsproblemen.

Deze opsomming dient slechts als voorbeeld en is niet-uitputtend.
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Financiering

• Doordat samenwerkingsverbanden 2,5% van hun ondersteuningsbudget flexibel kunnen 
inzetten, ontstaat ruimte voor een gezamenlijke financiering van een oza.

• Hierbij blijft de verantwoordelijkheid ook bij de financiers van zorg (gemeenten, 
zorgkantoren of zorgverzekeraars) liggen om inzet van de zorg in een oza te financieren.

• Er is in zorgwetgeving voldoende ruimte om dit te doen.

• Het is van belang om in de regio goede afspraken hierover te maken. Deze dienen ook 
vastgelegd te worden in een samenwerkingsovereenkomst.

• Het experiment voorziet niet in één financiering voor de oza.

• Er wordt geen extra financiering tbv het experiment beschikbaar gesteld.
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Rol inspecties in het experiment

• Op een oza is zowel toezicht door de IvhO als door de IGJ van toepassing.

• Bij de uitvoering van het toezicht aan deelnemende initiatieven werken de inspecties zo 
veel mogelijk samen. 

• In de voorbereiding op een onderzoek stellen de inspecties vast welke onderzoeksvragen 
zij hebben.

• Afhankelijk van de onderzoeksvragen wordt een selectie gemaakt van normen en 
standaarden uit de onderzoekskaders van één of beide inspectie(s).

• Een deelnemende oza wordt niet per definitie door de inspecties bezocht. 
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Aanmeldprocedure: wie en wanneer

• Het bevoegd gezag van een school of het samenwerkingsverband kan de 
minister toestemming vragen voor deelname aan het experiment.

• De aanvraag kan tussen 15 november en 15 december 2022 worden 
ingediend.

• Hiervoor zal op de website van DUO een aanmeldpagina komen.
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Aanmeldprocedure: wat wordt gevraagd

Bij de aanmelding wordt gevraagd om de volgende documenten aan te 
leveren:

1. Samenwerkingsovereenkomst 

➢ Afspraken tussen de school, het samenwerkingsverband, de 
betrokken zorgaanbieder en financier van deze zorgaanbieder (de 
gemeente, de zorgverzekeraar of het zorgkantoor) over:

o Financiering van activiteiten in de oza

o Verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

2. Projectplan

➢ Omschrijft doel en visie van de oza

➢ Vast format wordt beschikbaar gesteld
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Projectplan inhoud
1. Beschrijf het doel en de visie van het onderwijszorgarrangement, waaronder in elk geval 

de doelgroep op wie het onderwijszorgarrangement betrekking heeft. (maximaal 250 
woorden)

2. Beschrijf van welke wettelijke voorschriften, bedoeld in de artikelen 3 en 4, in het 
onderwijszorgarrangement wordt afgeweken. (maximaal 250 woorden)

3. Beschrijf in hoeverre door afwijking van de desbetreffende wettelijke bepalingen het 
doel kan worden bereikt. (maximaal 250 woorden)

4. Geef een uitwerking van de wijze waarop het onderwijszorgarrangement wordt 
vormgegeven, waarbij in elk geval wordt ingegaan op (max. 500 woorden):

a. de organisatorische en onderwijskundige inrichting van het 
onderwijszorgarrangement, waaronder de betrokken docenten en zorg- of 
jeugdhulpverleners;

b. de waarborgen voor de kwaliteit van het onderwijs en de zorg;

c. de locatie van het onderwijs;

d. de wijze van samenwerking met in ieder geval de ouders, het 
samenwerkingsverband, gemeenten, zorgaanbieders, jeugdhulpaanbieders, 
zorgverzekeraars of zorgkantoren;

e. de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het ontwikkelingsperspectief, het 
jeugdhulpverleningsplan of het zorgplan van de jongeren.



Selectieprocedure

Er kunnen maximaal 80 onderwijszorgarrangementen deelnemen aan het experiment. 
Selectie vindt plaats op basis van:

• Verwachte bijdrage aan het doel van het experiment

• Evenwichtige verdeling tussen de soorten oza, de onderwijssectoren en de doelgroepen

• Regionale spreiding van deelnemende oza

• Spreiding over de samenwerkingsverbanden

• Eventueel: loting

NB. aanvragen waarbij bij de oza een niet-bekostigde school (particulier onderwijs) is 
betrokken worden afgewezen
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Deelname

• In januari 2023 wordt bekend gemaakt welke oza deel kunnen nemen aan het experiment.

• Dit biedt ruimte om leerlingen in het po en (v)so nog voor de teldatum van 1 februari in te 
schrijven waardoor zij meetellen voor de bekostiging van het jaar daarop.

• Experiment duurt vijf jaar, waarbij na één jaar gestart wordt met wetgeving.
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Monitoring en evaluatie

• Het experiment wordt gedurende drie jaar gemonitord en geëvalueerd.

• Hiervoor wordt een extern onderzoeksbureau aangetrokken.

• Jaarlijkse tussenrapportage en na drie jaar eindrapportage.

• Op basis van deze rapportages vindt besluitvorming plaats over definitieve aanpassing van 
wet- en regelgeving.

• Deelnemers aan het experiment moeten bereid zijn om gegevens aan te leveren tbv de 
monitoring en evaluatie.
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Monitoring en evaluatie

In de monitor worden de volgende punten meegenomen:

• of het aantal jongeren met een complexe ondersteuningsbehoefte dat onderwijs volgt 
toeneemt;

• of het aantal jongeren met een complexe ondersteuningsbehoefte dat uitvalt van school 
afneemt;

• of het onderwijs en de zorg beter aansluiten bij de behoeften van jongeren met een 
complexe ondersteuningsbehoefte.
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Vragen en polls


