Aanmeldprocedure OZA Fier
Het onderwijs-zorgarrangement (OZA) wordt vorm gegeven door SO Fier in samenwerking
met Youké (jeugdzorg). Deze combinatie van speciaal onderwijs en jeugdzorg maakt het
mogelijk om jonge kinderen van 4 tot 7 jaar en hun ouders/verzorgers te helpen om de
gedragsproblemen, die zowel thuis als op school voorkomen, in een vroeg stadium om te
buigen. In de klas werken de leerkracht en pedagogisch medewerker samen, thuis worden
ouders/verzorgers begeleid door een gezinsbegeleider. Het multidisciplinaire team wordt
verder gevormd door de intern begeleider, gedragswetenschapper, en waar nodig de
logopediste en fysiotherapeut. Na een plaatsing van maximaal een jaar op de OZA, worden
de kinderen doorverwezen naar een passende vorm van onderwijs. Dit kan zowel een
plaatsing op een reguliere school als een verwijzing naar een vorm van speciaal onderwijs
zijn.
In dit document wordt beschreven hoe de aanmelding voor een OZA plaatsing verloopt en
welke stappen er ondernomen moeten worden (schuingedrukte termen worden onderaan in
een woordenlijst verder verklaard):
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0.

Ouders en/of gezagsdragers (voor de leesbaarheid wordt in het vervolg gesproken
over ouders) en school of voorschoolse voorziening hebben een zorgvraag. Er is
contact met het buurtteam over de zorgvraag en mogelijke hulp. Ouders willen
samen met het buurtteam hulp krijgen voor het kind in de schoolse situatie en thuis
opvoedondersteuning en zoeken dit in een OZA groep.
In deze oriëntatie fase kunnen ouders kennis maken met school en Youké en geven
ouders toestemming voor het aanleveren van de informatie.

1a.

Ouders vragen in samenwerking met het buurtteam een verleningsbeschikking aan. 1

Buurtteam is een Utrechtse term, in andere gemeentes kan het gaan om het wijkteam, sociaal team,
etc.
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1b.

De school of voorschoolse voorziening van herkomst vraagt in samenspraak met
ouders een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij het samenwerkingsverband (SWV)
in hun eigen woonplaats.

2a.
2b.

Het buurtteam stuurt de verleningsbeschikking naar ouders.
Het samenwerkingsverband geeft een TLV af en stuurt deze naar ouders en
plaatsende school of voorschoolse voorziening.

3.

Ouders en/of buurtteam sturen de verleningsbeschikking naar START van Youké.
Voor de aanmelding vullen ouders het aanmeldformulier van SO Fier en de
akkoordverklaring van Youké in.

4.

SO Fier en Youké bespreken na aanmelding of een leerling geplaatst kan worden in
een OZA groep. 2

Voor de aanmelding zijn naast de TLV en de verleningsbeschikking de volgende documenten
nodig:
- Een officieel BSN document van de leerling die aangemeld wordt: dit kan zijn
 Kleurenkopie ID-kaart (voor- en achterkant) of paspoort van de leerling of
 Kopie van de brief van de belastingdienst waarin het Burger Service Nummer
wordt toegekend of
 Kopie van het Uittreksel van de Gemeentelijke Basis Administratie (GAB). Dit
uittreksel kunt u aanvragen bij de gemeente waar de leerling is ingeschreven, hier
zijn wel kosten aan verbonden. LET OP dat u wel vraagt dat het Burger Service
Nummer op het uittreksel vermeld wordt.
- Kopie van paspoort/identiteitskaart of verblijfsvergunning van de ouders als het gaat om
ouders die in het buitenland geboren zijn
- Kopie zorgpas
- Kopie U-pas indien in bezit
- Medische ontwikkelingsvragenlijst
- Meldingsformulier medicatie / medische bijzonderheden (indien van toepassing)
Documenten voor de TLV
Voor de aanvraag van de TLV heeft het samenwerkingsverband twee
deskundigheidsverklaringen nodig. De eerste deskundigheidsverklaring wordt geschreven
door de school van herkomst als daar een orthopedagoog werkzaam is en anders in
samenwerking met het samenwerkingsverband. De tweede deskundigheidsverklaring wordt
geschreven door SO Fier. Voor het schrijven hiervan levert de school van herkomst, met
toestemming van ouders, informatie aan SO Fier.
In het geval dat het kind nog geen onderwijs volgt zal er geadviseerd worden om contact op
te nemen met het samenwerkingsverband van de woongemeente van het kind voor advies
rondom afgifte van de TLV. Indien een kind naar de voorschool gaat leveren zij het dossier,
met toestemming van ouders, aan het samenwerkingsverband en SO Fier. Het
samenwerkingsverband schrijft deskundigheidsverklaring 1 en SO Fier
deskundigheidsverklaring 2.

Een leerling is aangemeld wanneer de TLV is afgegeven en ouders het aanmeldformulier van SO Fier
volledig hebben ingevuld en ondertekend. Een leerling wordt geplaatst als de CvB van SO Fier in
overleg met Youké besluit dat de leerling geplaats kan worden in een OZA groep.
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Leerlingenvervoer
Mocht u als ouder niet de mogelijkheid hebben om uw kind naar school te brengen, kunt u
leerlingenvervoer aanvragen bij de gemeente. Uw gemeente beslist of uw kind recht heeft
op leerlingenvervoer. Iedere gemeente heeft een andere werkwijze en andere voorwaarden
voor het recht op leerlingenvervoer. Ons advies is daarom om contact op te nemen met uw
eigen gemeente of de website van de gemeente te raadplegen.
De gemeente heeft 6 tot 8 weken de tijd om uw aanvraag te behandelen. Let op dat u de
gevraagde bijlagen meestuurt. De school van herkomst schrijft indien nodig de
schoolverklaring voor het aanvragen van het vervoer. In deze verklaring geeft de school in
een advies aan wat de leerling wel en niet kan om naar en van school te reizen.
Gemeente Utrecht heeft een folder online staat wanneer een leerling recht heeft op vervoer:
http://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/9.digitaalloket/Welzijn/UTRECHT_Leerl
ingenvervoer_A5_DEF.pdf
Begin tijdig met de aanvraag van leerlingenvervoer zodat de aanvraag behandeld is voordat
uw kind start op de OZA.
Begrippen (hierboven schuingedrukt):

Aanmeldformulier

Akkoordverklaring

Buurtteam
Samenwerkingsverband

TLV

Verleningsbeschikking
Zorgvraag

Formulier dat nodig is om een kind definitief aan te melden op SO Fier,
de school die het onderwijs in de OZA groepen verzorgt. Deze moet
worden ingevuld en ondertekend door de gezagsdragers (vaak ouders)
en is te vinden op de website van SO Fier.
Formulier ondertekend door gezagdragende ouder/ verzorger waarmee
toestemming wordt gegeven aan Youké om o.a. informatie op te
vragen en verstrekken aan betrokkenen, foto en video opname te
maken en aanwezigheid van WA verzekering.
Het buurtteam (of sociaal wijkteam, CJG, loket etc) in het
postcodegebied van het kind, ondersteunt bij hulpvragen en kan
verwijzen naar een OZA programma.
Organisatie die verantwoordelijk is voor de extra ondersteuning binnen
het onderwijs van alle leerlingen die in het postcodegebied wonen. Het
samenwerkingsverband kan voor kinderen een
toelaatbaarheidsverklaring afgeven voor een intensievere vorm van
onderwijs, en hiervoor de financiële middelen meegeven. Er is altijd een
samenwerkingsverband verantwoordelijk, de school van herkomst weet
welk samenwerkingsverband betrokken is.
Toelaatbaarheidsverklaring. Deze kan worden aangevraagd door de
verwijzende (voor)school in samenspraak met ouders bij het
samenwerkingsverband. Met de TLV wordt aangetoond dat een kind
behoefte heeft aan extra ondersteuning, bijvoorbeeld een vorm van
speciaal onderwijs.
De toestemming die het buurtteam geeft om een kind op een OZA te
plaatsen waarmee ook het financiële deel wordt geregeld.
Er zijn zorgen over de ontwikkeling van het kind in zowel de schoolse
situatie als in de thuissituatie. Er zijn grotere ondersteuningsbehoeften
waar de reguliere school niet aan tegemoet kan komen, en in de
thuissituatie is er een intensieve ondersteuningsbehoefte en hebben
ouders handvatten nodig om hun kind pedagogisch goed te kunnen
opvoeden.

