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1. Programma van eisen pilot OZA Avonturijncollege

Kennisnemen van
OZA (onderwijs- zorg arrangement) Avonturijncol lege
De pilot van het Avonturijncollege is erop gericht om op groepsniveau jeugdhulp én onderwijs te
bieden. De doelgroep is jongeren met externaliserend gedrag (extreme manier van emoties uiten

Te denken aan: schreeuwen, schelden, dreigen, agressie) die niet mee kunnen in het reguliere
onderwijssysteem. Deze jongeren zitten nu thuis of dreigen thuis komen te zitten. ln het huidige
stelsel arrangeren we jeugdhulp op individueel niveau. Het groeps arrangeren en de combinatie
onderwijs én jeugdhulp maakt deze pilot bijzonder.

lnleiding
Vanuit de 9 jeugdhulp gemeenten in West Brabant West is het vezoek gekomen om gezamenlijk

de pilot OZA (onderwijs zorgarrangement) te financieren. Hierbij wordt 7Oo/o vãn de kosten door
het onderwijs betaalt en 30% van de kosten door de gemeenten.
Het Aventurijncollege heeft twee onderwijszorgarrangement klassen ingericht waarbijzij de zorg in

de school laten komen om deze jeugdigen te begeleiden en te behandelen. Op dit moment zijn
vaak de leraren degene die deze jeugdigen proberen te begeleiden en orde proberen te houden in

de klassen, waardoor men niet aan leren in de klassen op de gewenste wijze toekomt.

Om dit te kunnen bewerkstelligen hebben zij een programma van eisen voor een pilot bekostiging
zorg in onderwijstijd opgesteld, met het vezoek om een groepsfinanciering (vanuit de regio)te
doen voor deze twee klassen.

I nformatie/kern boodschap
Met het bekostigen van de Pilot zorg in onderwijstijd op het Aventurijncollege willen we
schooluitval verder terugdringen. Thuiszitten en duurderc zorg voorkomen door jeugdigen de
mogelijkheid te bieden zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Door het (tijdig) bieden van
kwalitatief goed onderwijs en passende zorg wanneer dit nodig blijkt te zijn.

Gonsequenties
We hebben het college gevraagd in te stemmen met:
1.ln te stemmen met de pilot Avonturijncollege. (september- december 21)
2. De kosten (€ 13.588,41)le dekken uit jeugdhulp.(zorg in natura)

Gemiddeld aantal leerlingen uit de gemeente Roosendaal is 4.5 (schooljaar 20191 2020,5
leerlin gen. Schooljaar 2020 I 2021 4 leerli ngen )
Dit komt neer op het volgende bedrag: € 13.588,41
Het bedrag zal betaalt worden vanuit jeugdhulp (zorg ín natura). Dit bedrag is incidenteel voor de
periode september t/m, december 2021.

Na de evaluatie in november 2021wordt een voorstel voorgelegd aan het college om wel of niet
door te gaan met bekostigen van de onderwijszorgarrangement klassen op het Aventurijncollege.



Communicatie
De gemeente Woensdrecht heeft vanuit de regio (9 gemeenten) gecommuniceerd met het
Avonturijncollege, de desbetreffende samenwerkingsverbanden en overige gemeenten waarvan
leerlingen op het Avonturijncollege zitten.

Vervolg(procedure)
Na de evaluatie in november 2021wordt een voorstel voorgelegd aan het college om wel of niet
door te gaan met bekostigen van de onderwijszorgarrangement klassen op het Aventurijncollege
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Programma van eisen
Pilot bekostiging zorg in onderwijstijd op Het Aventurijncollege

Dit Programma van Eisen (PvE) is opgesteld t.b.v. het creëren van zorg in onderwijstijd in een tweetal
klassen van Het Aventurijncollege. De inzet van jeugdzorg in onderwijszorgarrangementen (OZA) 
werkt preventief. Door de inzet van vroegtijdige lichte jeugdhulp worden leerlingen eerder in het 
proces geholpen, is de kans op verbetering groter en voorkomen we de inzet van zware jeugdhulp. 
De gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeenten en de samenwerkingsverbanden vanuit het
thuiszitterspact is erop gericht om jeugdigen te laten leren. Ook kinderen waarbij de ontwikkeling 
bemoeilijkt wordt, verdienen goed onderwijs en daarmee een passend toekomstperspectief. Om te 
voorkomen dat deze kinderen thuis komen te zitten en om te voorkomen dat er sprake is van 
vroegtijdig schooluitval heeft Het Aventurijncollege diverse onderwijszorgarrangementen 
ontwikkeld. Hierdoor wordt ook de instroom in duurdere voorzieningen van dagbesteding zoveel 
mogelijk voorkomen, dan wel de mate dat hierop een beroep wordt gedaan, verminderd. 

De doelgroep waar het PvE voor is opgesteld, betreft aan de ene kant de jeugdigen die in hun 
ontwikkeling belemmerd worden door een problematisch gezinssysteem en/of externe invloeden op 
hun ontwikkeling in de ene klas. In de andere klas betreft het jongeren die door gebeurtenissen in 
hun leven bepaalde psychiatrische problematiek hebben ontwikkeld, zoals hechtingsstoornis en 
PTSS. Beide groepen vertonen fors externaliserend gedrag, waarmee ze onveilig zijn voor zichzelf en 
anderen en dreigen uit het schoolsysteem te vallen. Velen zijn ook al uitgevallen en komen in deze 
groepen met een opbouwschema weer stapsgewijs naar school. Ze voldoen niet (langer) aan de 
voorwaarden om klassikaal tot leren te komen en zijn onvoldoende gebaat bij het groepsgewijze 
aanbod zoals binnen het VSO aangeboden wordt. De inzet van jeugdzorg zorgt ervoor dat deze 
groepen, van zo’n 6 tot 10 leerlingen per klas, weer echt aan leren toekomen. Als er juiste 
begeleiding is vanuit zorg en onderwijs, dient de leerling in staat te zijn om in kleine groepen te 
functioneren en zijn/haar schoolse ontwikkeling weer op te pakken. Wanneer de leerling niet in staat
is te kunnen functioneren in deze setting, zal er uitgeweken moeten worden naar andere vormen van
hulpverlening waar mogelijk i.c.m. onderwijs. 

Opbrengsten
Middels dit onderwijszorgarrangement…
 Wordt schooluitval teruggedrongen;
 Wordt thuiszitten zoveel als mogelijk voorkomen;
 Werken we meer preventief voor jongeren met complexe problematiek i.p.v. curatief;
 Voorkomen we instroom in duurdere voorzieningen.

Samenwerking gemeenten
Het Aventurijncollege wil samen met de gemeenten waar de jeugdigen wonen kijken naar een 
collectieve bekostiging van de jeugdhulpondersteuning binnen de twee onderwijszorgarrangement 
klassen op haar school. In deze notitie staat beschreven hoe we daar vorm aan willen geven door het 
stellen van doelen, voorwaarden en hoe dit gemonitord gaat worden. Dit alles is vastgelegd in een 
financieringsovereenkomst waarbij de financiën vanuit de gemeenten worden uitbetaald aan Het 
Aventurijncollege die op haar beurt zorg draagt voor het binnen halen van de juiste ondersteuning. 

Daarnaast willen we de samenwerking tussen school, samenwerkingsverbanden en gemeenten goed 
borgen, daarom wordt er een regiegroep samengesteld. In deze regiegroep nemen deel: Directeuren 
SWV Brabantse Wal en Roos VO, schoolleider Het Aventurijncollege, beleidsmedewerker Jeugd die 
de gemeenten vertegenwoordigd. 



Algemene eisen ten aanzien van hulpverlening en professionele standaard
● SKJ- of BIG-geregistreerde medewerkers
● Verschillende disciplines actief in de school:
o Pedagoog met kennis van trauma en vaardigheden hoe hiermee om te gaan. (OZA C)

o Pedagoog met kennis van agressieregulatie en vaardigheden hoe hiermee om te gaan. (OZA A)

o Psycholoog die individueel gericht cognitieve gedragstherapie kan bieden passend bij de 

problematiek. 
o Pedagogen gericht op beweging als middel om problematiek af te zwakken. 

o Hoofdbehandelaar – BIG-geregistreerd (met name voor OZA C), mag ook gekoppeld worden 

aan de cognitieve gedragstherapeut. 
o Psychiater op afroep beschikbaar wanneer problematiek (binnen met name OZA C) om 

supervisie van deze discipline vraagt. 
o In alle gevallen dienen de jeugdzorgmedewerkers om te kunnen gaan met jongeren met 

persoonlijkheidsproblematiek (in ontwikkeling). 
● In elke klas een fulltime pedagoog gedurende de week (inclusief de beweging). De overige 

disciplines verspreid over de week. Cognitieve gedragstherapie 1x per week 3 uur aanwezig. 
● Maximaal 3 verschillende medewerkers per klas, welke bij afwezigheid langer dan 1 dag, 

automatisch tijdig vervangen wordt. 

Eisen ten aanzien van de te leveren jeugdhulp
● Actieve aanwezigheid tijdens vrije momenten. Ondersteunend aan de leerlingen, niet gericht op 

surveilleren. 
● Actief deelnemen aan evaluatiemomenten met school, ouders/verzorgers en leerling (en evt. 

andere betrokkenen). 
● Mogelijkheid tot opschalen n.a.v. geobserveerde problematiek. (valt qua financiering buiten de 

OZA-indicatie)
● Ondersteunend aanwezig in de klas t.b.v. het onderwijsproces, zodat de leerlingen tot leren 

komen. 
o Pedagogische ondersteuning in de klas naar zowel de groep als het individu. 

o Sociaal-emotioneel groepsaanbod door de pedagoog in de klas. 

o Individuele ondersteuning als leerling overspoeld raakt. 

o Activiteiten t.b.v. terugkeer naar rust voor de leerling. 

o Bewegingsactiviteiten met de groep of kleine groepjes t.b.v. agressieregulatie en spanning 

loslaten. 
o Individuele begeleiding/therapie om problemen te verwerken en ermee om te leren gaan. De

cognitieve gedragstherapeut ziet alle leerlingen voor een intake en zal op basis van deze 
kennismaking een inschatting maken van de frequentie van de gesprekken. 

o Oudercontact, advisering vanuit de schoolsituatie. Als er meer nodig is, dan op basis van 

individueel arrangement samenwerken met zorgprofessional gezin om gezamenlijk aan 
hetzelfde doel te werken. (Verbinding leggen tussen ontwikkelingsperspectief school en 
gezinsplan gemeente)   

o De uiting van het gedrag in de twee klassen lijkt hetzelfde, maar het heeft een andere aanpak

nodig om de leerlingen te begeleiden in hun ontwikkeling. De ene groep heeft meer 
ondersteuning nodig in het omgaan met hun angsten, het omgaan met hun emoties en hier 
meer veerkracht in krijgen. De andere groep heeft meer ondersteuning nodig in 
weerbaarheid t.o.v. onveilige situaties in de thuissituatie en op straat. 

● Als er meer zorg nodig is dan dat op school geboden kan worden, dient de hulpverlener van het 
gezin of de jeugdprofessional van het gezin betrokken te worden om dit als individueel 
arrangement op te pakken.



● De hoofdbehandelaar is met name de gesprekspartner voor de Commissie voor de Begeleiding 
(CvB) van Het Aventurijncollege om in samenspraak tot afstemming onderwijs/zorg te komen 
wanneer de complexiteit van de problematiek het klassenniveau overstijgt. 

Duur en einde van een plaatsing in een Onderwijs-Zorg klas
Zo lang de Commissie voor de Begeleiding (CvB) van Het Aventurijncollege in afstemming met de 
jeugdzorgaanbieder en jeugdprofessional gekoppeld aan de school de plaatsing in de OZA-klas het 
meest passend vindt in het onderwijsproces, maakt de leerling op individueel niveau gebruik van het 
aanbod. Zodra leerling in een andere klas of op een andere school geplaatst wordt, maakt de leerling 
geen gebruik meer van het aanbod zorg in onderwijstijd. Wanneer ondersteuning vanuit jeugdhulp 
nog nodig is vindt doorverwijzing plaats volgens de reguliere weg, voor de jeugdhulpregio West-
Brabant West is dit het arrangementensystematiek.
De pilot wordt in oktober/november geëvalueerd. Naar aanleiding van de evaluatie zal worden 
besloten of er op dezelfde wijze doorgegaan wordt in het nieuwe kalenderjaar of dat er nieuwe 
afspraken nodig zijn.

Bekostiging
Zoals eerder aangegeven willen we overgaan tot groepsbekostiging voor het organiseren van 
jeugdhulp binnen de 2 OZA-klassen op Het Aventurijncollege. Zowel het onderwijs als gemeenten 
worden gevraagd mee te financieren.

De kosten voor de OZA klassen op Het Aventurijncollege bedragen € 227.697 voor de periode 
september t/m december 2021. Dit zijn kosten voor passend onderwijs, personeel, materiaal en inzet
vanuit de jeugdhulp. 

Financiële bijdrage samenwerkingsverbanden en Het Aventurijncollege:
Kosten voor 2 OZA klassen voor passend onderwijs, personeel en materiaal zijn voor een heel 
schooljaar € 430.000. Omgerekend naar de periode september t/m december 2021 komt dit neer op 
een bedrag van € 161.250 (€ 430.000 gedeeld door 40 weken school keer 15 weken)

Financiële bijdrage vanuit jeugdhulp:
Op basis van bovengenoemde eisen is volgende aan bekostiging vanuit de Jeugdwet nodig voor 2 
klassen, uitgaande van de bedragen van de huidige zorgaanbieder:

- Pedagoog fulltime (30 uur x 2 klassen x 15 weken x € 69,58)                       € 62.622
- Gedragstherapeut (3 uur x 15 weken x € 85)                               €   3.825
- Totaalbekostiging voor 2 klassen voor de periode sept t/m dec 2021        € 66.447

Gemeenten worden gevraagd op basis van het gemiddeld aantal leerlingen op de OZA-klassen over 
de afgelopen 2 schooljaren bij te dragen. In de tabel hieronder de berekening per gemeente.

Gemeenten Aantal
leerlingen
Schooljaar
2019-2020

Aantal
leerlingen
Schooljaar
2020-2021

Gemiddeld
aantal

leerlingen

Percentage
o.b.v.

gemiddeld
aantal

leerlingen

Bekostiging
o.b.v.

gemiddeld
aantal

leerlingen

Bergen op Zoom 7 5 6 27.27% € 18.120,10

Middelburg 0 2 1 4.55% € 3.023,34

Moerdijk 1 1 1 4.55% € 3.023,34

Reimerswaal 0 1 0.5 2.28% € 1.514,99

Roosendaal 5 4 4.5 20.45% € 13.588,41

Steenbergen 2 3 2.5 11.36% € 7.548,38



Tholen 4 2 3 13.64% € 9.063,37

Woensdrecht 5 2 3.5 15.90% € 10.565,07

24 20 22 100% € 66.447,00

Afgesproken wordt om de bekostiging op de huidige aantallen te laten lopen tot 1 januari 2022. Dit 
omdat dan ook het nieuwe woonplaatsbeginsel ingaat en dit gevolgen heeft voor de verdeling van de
bekostiging over de gemeenten.

Mochten leerlingaantallen dermate afwijken van de huidig vastgestelde 6-10 leerlingen per klas, zal 
in de evaluatie van oktober/november bepaald worden of de bekostiging zorg in onderwijstijd op- of 
afgeschaald dient te worden. 

Uitwisseling gegevens
De jeugdzorgmedewerkers krijgen een Koraal-account waarmee ze enkel toegang krijgen tot de 
leerlingen uit OZA A en C en doen hier hun verslaglegging t.a.v. de ontwikkelingen van de leerlingen 
in de school. Zo wordt er samengewerkt aan gezamenlijke doelstellingen. 

Informatie en archivering en privacy
De zorgaanbieder hanteert bij de verwerking van persoonsgegevens de uitgangspunten van de 
Jeugdwet, de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet Geneeskundige 
Behandelingsovereenkomst en respecteert de rechten van jeugdigen en vertegenwoordigers op basis
van die regelgeving. 

Borging kwaliteit
 Regiegroep komt in het eerste jaar 4x bij elkaar. 
 Evaluatie met alle inhoudelijk betrokkenen in december en april/mei van elk jaar. 
 Afstemmingsoverleggen op groepsniveau door GW, IB, leerkracht en jeugdzorgmedewerkers. 
 Evaluatiebesprekingen op leerlingniveau door GW, IB, leerkracht en jeugdzorgmedewerker. Bij 

deze evaluaties sluiten tevens alle betrokkenen aan, zoals de jeugdige, de ouders en eventuele 
andere zorgaanbieders. 

 In het SchoolOndersteuningsTeam (SOT), het overleg met het SWV, gemeente, 
leerplichtambtenaar en jeugdarts GGD worden (dreigende) thuiszitters besproken. Hierdoor 
hebben alle betrokken disciplines zicht op het tijdig inzetten van passende zorg. 

 Voor alle overleggen geldt dat de frequentie van de overleggen waar nodig aangepast kan 
worden. 

De jeugdprofessionals die gekoppeld zijn aan Het Aventurijncollege leggen daar waar van toepassing 
contact met de jeugdprofessional die gekoppeld is aan het gezin om zo afstemming te hebben over 
de inzet van zorg. Deze afstemming is overeenkomstig vastgelegd in het ontwikkelingsperspectief 
van school en het gezinsplan wat door het gezin in samenwerking met de gemeente is opgesteld. 
Hierdoor wordt geborgd dat de zorg op school en thuis aanvullend aan elkaar is. 

N.b. De jeugdzorgaanbieder garandeert dat hij voldoet aan de eisen en verplichtingen voortvloeiend 
uit dit programma van eisen en afspraken in de samenwerkingsovereenkomst. Indien dit niet aan de 
orde is, behoudt de gemeente het recht om de overeenkomst vroegtijdig te beëindigen. 

Monitoring en verantwoording
In schooljaar 2018 – 2019 is Het Aventurijncollege op kleinschaligere manier gestart met het 
vormgeven van een onderwijszorgarrangement in samenwerking met jeugdzorgpartner Stichting 
Open Door. In dat jaar bleek de schooluitval op de doelgroep waar het om gaat nog 17%, waar dit in 



schooljaar 2017 – 2018 nog 44% was, toen er nog geen samenwerking met zorg was. In schooljaar 
2019 – 2020 is dit nog iets verder gedaald naar 15%. 

Bovenstaande cijfers tonen aan dat de inzet van jeugdzorg voor deze specifieke doelgroep tot een 
goed resultaat leiden. De ambitie is dat door intensievere inzet van jeugdzorg deze cijfers nog verder 
te laten dalen. We zullen tevens monitoren door tot 2 jaar na schoolverlaten de jongeren te volgen in
hun ontwikkeling, wat de mate van succes is in het vervolgonderwijs en/of breed in de maatschappij. 

De monitoring van de opbrengsten kan op verschillende manieren plaatsvinden:
 Bestendigingsonderzoek, zoals Het Aventurijncollege voor alle oud-leerlingen uitvoert. 
 Evaluatie aan het einde van het traject t.a.v. de hulpverlening. 
 Blijvend onderzoeken wat de mate van schooluitval is in deze specifieke doelgroep, zoals de 

eerdergenoemde cijfers. Dit wordt verwerkt in een verantwoordingsoverzicht van Het 
Aventurijncollege. 

 Rondetafelgesprek met oud-deelnemers/leerlingen over hoe het traject heeft bijgedragen in hun 
ontwikkeling. 

Toezicht
De jeugdzorgaanbieder conformeert zich aan de regels en afspraken die gelden binnen Het 
Aventurijncollege. 

Materiële controle
Is opgenomen in het standaardcontract met de zorgaanbieder. 

Innovatie
Door de inzet van zorg op groepsniveau t.o.v. individuele arrangementen is de gemeente zeer 
innovatief in het huidige jeugdzorgstelsel. Deze werkwijze zal leiden tot een aanzienlijke 
vermindering van de totale kosten voor jeugdzorg, omdat bundelen van jeugdzorg altijd goedkoper is
dan losse arrangementen. Tijdens evaluatiemomenten wordt besproken waar de collectieve zorg in 
onderwijstijd nog beter, efficiënter en vernieuwender kan worden ingezet dan dat al was. 


