
Informatie OZA Specifiek  

Jeugdhulp op (v)so cluster 3 en 4 en praktijkonderwijs  

 

Wat is het? 

Samenwerking tussen jeugdhulpverlener en school, die het mogelijk maakt om laagdrempelig 

jeugdhulp in te zetten, wanneer de onderwijsondersteuning onvoldoende blijkt voor de leerling om 

onderwijs te kunnen volgen. 
 

Voor welke kinderen? 

Kinderen met een meervoudige ondersteuningsbehoefte, die zonder die extra ondersteuning thuis 

zouden komen te zitten. Vanuit de Jeugdwet bestaat de mogelijkheid om jeugdhulp op school te 

bieden. Met OZA Specifiek kan die benodigde extra ondersteuning worden ingezet op scholen voor 

(v)so cluster 3 en 4 en het praktijkonderwijs. 

 

Doel? 

Versterken van leerlingen én school, met als doel vergroten van de zelfredzaamheid, zodat 

problematiek in de toekomst zoveel mogelijk zelf opgelost kan worden. 

 

Welke aanbieder? 

Voor het uitvoeren van OZA Specifiek op scholen is Enver Pameijer Combinatie (EPC) gecontracteerd. 

EPC werkt samen met enkele andere aanbieders. Zo is er voor elke school een passende 

jeugdhulpaanbieder.  

 

Uitgangspunten bij OZA Specifiek: 

- inzet collectief waar het kan, individueel waar het moet. 

- zo lang als noodzakelijk, zo kort als kan. 

- inzet vindt plaats op school. Waar ook sprake is van hulp in het gezin, wordt het wijkteam 

betrokken. 

- inzet sluit aan op de beschikbare en ingezette onderwijsondersteuning, maar kan deze nooit 

vervangen. 

 

Hoe ziet OZA Specifiek eruit? 

Aangeboden in of buiten de klas aan docent/ schoolteam, leerling/ groepje leerlingen. 

School heeft de ondersteuningsbehoefte scherp in beeld en maakt hierover afspraken met EPC, binnen 

beschikbare budget van de school. 

Bij individuele ondersteuning is het ontwikkelingsperspectiefplan van het kind leidend; inzet van EPC 

is erop gericht een bijdrage te leveren aan het realiseren van de benoemde doelstellingen.  

De zorgonderwijsspecialist (ZOS) is bij het maken van afspraken tussen school en EPC en bij 

(tussentijdse) evaluaties betrokken als adviseur.  

Laagdrempelig betekent dat er geen indicatie van het wijkteam of toekenning door de ZOS nodig is.  

 

Wat is het aanbod? 

- Coaching ‘on the job’ van de leraar. 

- Versterken kennis en vaardigheden leraar/schoolteam. 

- Collectieve coaching leerlingen. 

- Individuele ondersteuning, begeleiding leerlingen. 

 

Budget 

Per schooljaar wordt voor elke betrokken school een budget vastgesteld door de gemeente. Basis 

daarvoor is de inzet in schooljaar t-21 én ontwikkelingen op de school die van invloed kunnen zijn op de 

vraag. Verwacht wordt dat het budget toereikend is voor het hele schooljaar, mits de genoemde 

uitgangspunten goed in acht worden genomen.  

 

 
1 Laatste volledige schooljaar waarvan de cijfers bekend zijn. Voorbeeld: voor schooljaar 2022-23 zijn 
de cijfers van schooljaar 2020-21 gebruikt. 



Dit bedrag komt dus níet op de rekening van de school, maar is het bedrag dat EPC in dat schooljaar 

voor de school beschikbaar heeft. Op basis hiervan maken school en EPC afspraken over de 

beschikbaarheid en inzet van de medewerkers van EPC. 

 

Rol van de ZOS 

Op basis van de ervaring in de afgelopen vier jaar blijkt dat school en aanbieder niet altijd alle 

alternatieven voor het inzetten van jeugdhulp in beeld hebben. De ZOS heeft dat wel en zal hierover 

adviseren in de gesprekken tussen school en EPC over de inzet van de beschikbare middelen.  

De ZOS heeft van de gemeente ook opdracht gekregen om te monitoren hoe de inzet van OZA 

Specifiek bijdraagt aan het behalen van doelstellingen. 

 

Wat wordt verwacht van scholen? 

- Bij verzoek om individuele ondersteuning is het OPP up to date en zijn de daarin gemaakte 

afspraken voor onderwijsondersteuning uitgevoerd of bij de te maken afspraken over de inzet 

van EPC wordt ook afgesproken wat de school aan ondersteuning zal bieden. 

- Het ondersteuningsteam van de school is passend bij de doelgroep en op sterkte. 

- De medewerker van de jeugdhulpverlener maakt deel uit van het zorgteam/ 

ondersteuningsteam op school. 

- Scholen (leraren/zorgteam e.a.) staan open voor vergroten van hun kennis en vaardigheden 

door trainingen, coaching on the job en andere door EPC in te brengen werkvormen. 

- Scholen hebben voorafgaand aan de gesprekken over de inzet van hun budget hun 

ondersteuningsvraag in beeld. 

 

Kinderen van buiten Rotterdam 

Met de regiogemeenten zijn afspraken in voorbereiding over de inzet van jeugdhulp voor kinderen die 

niet in hun woonplaats naar school gaan, maar wel jeugdhulp nodig hebben. 

Naar verwachting zijn die afspraken in december 2022 gereed. 

 

Voor de periode augustus – december 2022 geldt:  

- Alle collectieve inzet kan gedaan worden t.b.v. alle kinderen op de school.  

- Voor individuele inzet t.b.v. kinderen van buiten Rotterdam moet contact gezocht worden met: 

Lansingerland: Team Jeugdconsulenten: jeugdconsulenten@lansingerland.nl. Tel. 14010 

Vlaardingen: https://wijkteamsvlaardingen.nl/inwoner/over_de_wijkteams/  

Capelle aan den IJssel: CJG: cjgcapelleaandenijssel.nl. Tel. 0800-0305 

Krimpen aan den IJssel: Sociaal Team: info@krimpenwijzer.nl. Tel. 0180-517590 

Schiedam: https://wotschiedam.nl/waar-vind-ik-mijn-wot  

Maassluis: https://vraagraakmaassluis.nl/contact  

Barendracht: www.barendrecht.nl/wijkteams 

Albrandswaard: www.albrandswaard.nl/wijkteams 

Ridderkerk: www.ridderkerk.nl/wijkteams/  

Nissewaard: algemeen telefoonnummer bureaudienst 0181 237100. 

Voor alle overige gemeenten zoekt u contact met het wijkteam van die gemeente. 
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