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Overzicht van de
deelnemende initatieven

LINKSEerste fase van het
project proeftuinen OZA
In mei 2021 is in opdracht van de ministeries OCW en
VWS een projectteam van BMC gestart met het
begeleiden van 15 geselecteerde initiatieven waar de
verbinding wordt gezocht tussen onderwijs en zorg. De
eerste fase van het project stond met name in het
teken van het ophalen van wettelijke knelpunten en
uitvoeringsvraagstukken. De focus van de volgende
fase is het begeleiden van de proeftuinen in hoe zij de
bestaande ruimte in wet- en regelgeving en het
integrale netwerk van (samenwerkings)partners zo
maximaal mogelijk kunnen benutten. Dit alles met als
uiteindelijke doel om het ontwikkelingsaanbod voor
kinderen en jongeren met een ondersteuningsbehoefte
op het gebied van onderwijs en zorg te verbeteren. 

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

AGENDA

29-11-2021: bijeenkomst
kennisdeling 3

24-01-2022: bijeenkomst
kennisdeling 4

https://www.bmc.nl/binaries/content/assets/bmcnl/pdfs/overzicht-proeftuinen.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/onderwijs-en-zorg
https://www.bmc.nl/binaries/content/assets/bmcnl/pdfs/vragen-en-antwoorden-ten-behoeve-van-informatievoorziening-geinteresseerden-oza-.pdf
https://www.bmc.nl/actueel/bmc-gaat-proeftuinen-onderwijszorgarrangementen-begeleiden


Kennisdeling

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.
 

Nieuwsbrief proeftuinen OZA 1 - oktober 2021

Overzicht
vraagstukken
In onderstaande afbeelding is een eerste
overzicht te zien van de tot nu toe opgehaalde
belangrijkste wettelijke knelpunten en
uitvoeringsvraagstukken. Dit overzicht is nog
volop in ontwikkeling en wordt tijdens de
looptijd van het project continu aangevuld en
aangescherpt. Binnenkort volgt een eerste
publicatie over de wettelijke knelpunten. Op de
hoogte blijven kan d.m.v. deze nieuwsbrief. 

Interview Ingrado
In het septembernummer van Ingrado magazine
is een artikel te vinden over de proeftuinen
waarin onder andere twee deelnemende
initatiatieven geïnterviewd zijn: zorgboerderij
Natuurkr8 en orthopedagogische praktijk de
Regenboog. Tevens vertellen begeleiders Hilde
Jorna en Maryse Schuijt meer over het project.
Lees meer.

De proeftuinen en de vraagstukken
waar zij tegenaan lopen vormen de
basis voor de kennisdeling binnen het
project. Er hebben inmiddels twee
kennisdelingssessies met de betrokken
proeftuinen plaatsgevonden. De eerste
stond in het teken van kennismaken en
uitwisselen. Tijdens de tweede
bijeenkomst zijn de tot nu toe
opgehaalde wettelijke knelpunten en
uitvoeringsvraagstukken
teruggekoppeld (zie ook het overzicht
hieronder). Deze vraagstukken hebben
een aantal elementaire stappen in het
tot stand brengen van een duurzaam
OZA inzichtelijk gemaakt. Tijdens de
sessie zijn de elementen afbakenen van
de doelgroep en het opbouwen en/of
bestendigen van het netwerk verder
verdiept. In de komende sessies staan
andere elementen centraal.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/onderwijs-en-zorg
https://ingrado.nl/kennisbank/items/proeftuinen-onderwijs-zorg-ieder-kind-wil-zich-ontwikkelen?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=05okt21

