
        

 

Aanmeldprocedure OZAPP 

Inleiding 
 
Met de komst van passend onderwijs wordt getracht meer leerlingen binnen het regulier onderwijs 

de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. Dat maakt dat er ook leerlingen met psychiatrische 

problematiek op het regulier onderwijs blijven. Het samenwerkingsverband wil scholen faciliteren 

om bij psychiatrische problematiek de juiste stappen te zetten en passende partners en oplossingen 

te vinden.  

OZAPP (OnderwijsZorgArrangement voor leerlingen met Psychiatrische Problematiek) is een traject 

waarbij trajectbegeleiders de school komen ondersteunen en die aansluit op de expertise zoals al 

aanwezig is binnen de scholen vanuit de ambulante diensten. Belangrijk is om de afstemming goed 

met elkaar in het oog te houden.  

Aanvragen verlopen via het samenwerkingsverband, die vervolgens weer contact legt met de 

trajectbegeleiders. De trajecten worden via het TAC-budget bekostigd. Daarom is het ook van belang 

dat het swv in control en regie blijft.  

Deze aanmeldprocedure verheldert in stappen wie wat wanneer zal doen. De namen en adressen zijn 

opgenomen. Vooraf wordt uiteengezet wat OZAPP nu precies inhoudt.  

 

  



        

 

Inhoudelijke kern  
Onderwijs-zorgarrangement psychiatrie: (OZAPP) 
Herlaarhof in samenwerking met Zuiderbos 
 

Inleiding 

Het onderwijs-zorgarrangement psychiatrische problematiek (OZAPP) biedt een specialistisch aanbod 
gericht op het voorkomen van schooluitval bij kinderen met psychiatrische problematiek of met het 
vermoeden van psychiatrische problematiek1. Bij deze jongeren is de inzet van school, het SWV en 
zorg op het niveau van eerstelijns jeugdhulp2 niet toereikend gebleken. Het gaat dus om 
psychiatrische problematiek op het niveau van specialistische zorg waarbij (ernstig en langdurig) 
schoolverzuim dreigt dan wel een ernstige stagnatie in de schoolloopbaan. Binnen de school is 
sprake van handelingsverlegenheid bij deze specifieke problematiek. Doelstelling is het zo snel 
mogelijk verhelderen van oorzaken, stabiliseren van de situatie, adviezen voor uit te voeren 
interventies, schoolverzuim voorkomen en terug- of doorverwijzing. 
Het team wat het OZAPP uitvoert bestaat uit een gz-psycholoog en ambulant ondersteuner van 
Herlaarhof en trajectbegeleiders van Zuiderbos. 
 
De trajectbegeleiders van Zuiderbos kunnen op verschillende manieren ondersteuning bieden. 
Afhankelijk van de route, de vraag en de zwaarte gaat het om: 
1. Consultatie & advies door het team van de OZAPP.  

Hiervoor is nog geen aanmelding nodig bij het ACH (het aanmeld- en consultatieteam) van 
Herlaarhof. Een consultatie gebeurt op advies van de zorgteams binnen de school of als eerstelijns 
jeugdhulp / huisarts / Herlaarhof deze consultatie wenselijk vinden. 
De verwijzer (huisarts, eerstelijns jeugdhulp, specialistische zorg), intern begeleider, cliënt en 
ouders worden geholpen d.m.v. advies en kunnen hiermee zelf de problematiek oplossen. Er is 
sprake van een milde problematiek, waarbij een vermoeden is van een psychiatrische 
problematiek. Het kind wordt niet ingeschreven als cliënt van Herlaarhof. 
Indien er al sprake is van ondersteuning door een AB-er, vindt er afstemming plaats tussen deze 
AB-er, de intern begeleider en de Trajectbegeleider van Zuiderbos. 

 
2. Kortdurende ondersteuning = OZAPP 

Het kind wordt kortdurend ingeschreven als cliënt van Herlaarhof.  
De trajectbegeleider van Zuiderbos neemt contact op met school. De ambulant begeleider van 

                                                           
1 Een onderwijs-zorgarrangement richt zich op een leerling en zijn omgeving met een specifieke onderwijs- en 
ondersteuningsbehoefte waar de school niet alleen in kan voorzien. Doel is het realiseren van het 
ontwikkelingsperspectief c.q de schoolloopbaan van de leerling te bevorderen door een integrale aanpak voor 
school, vrije tijd en thuis. Het gaat om een arrangement waarin (regulier- en/of speciaal) onderwijs en één (of 
meerdere) instelling(en) integraal samenwerken met ouders en leerling op basis van één gezin, één kind, één 
plan en één regisseur.  
Uitgangspunt is het versterken van de eigen kracht van de leerling en zijn omgeving in het omgaan met de 
ondersteuningsbehoefte van de jeugdige.(Bron: Kennisnetwerk Onderwijs- en zorgarrangement, NJI, 2013). 
 
2 Te denken valt aan SMW, het wijkteam, schakelfunctionarissen, e.d. 



        

 

Herlaarhof gaat naar het gezin toe om de ondersteuningsbehoeften te inventariseren, informatie 
te vergaren over eerdere hulpverlening en de schoolloopbaan. Daarna volgt er een screening 
(korte intake) met GZ-psycholoog en (eventueel) de ambulante gezinsbegeleider van Herlaarhof. 
Er wordt een behandelplan opgesteld. In dit behandelplan worden passende interventies binnen 
school en/of de thuissituatie vastgesteld, waarbij de onderwijs- en zorgdoelen op elkaar worden 
afgestemd.  
De trajectbegeleider van Zuiderbos richt zich op het versterken van de handelingsbekwaamheid 
van de school. De ambulante gezinsbegeleider van Herlaarhof richt zich op het opheffen van 
eventuele problemen in de aansturing thuis (maximaal 5 contacten). De eerstelijns jeugdhulp 
wordt (met toestemming van ouders) geïnformeerd, zodat het onderwijs-zorgarrangement 
afgerond kan worden op het moment dat de situatie op school en in gezin gestabiliseerd is. Indien 
geïndiceerd kan de jeugdarts worden ingezet voor medicatie. Een psychiater is op de achtergrond 
voor het team beschikbaar. De cliënt wordt z.s.m. weer terugverwezen naar verwijzer en school. 
Uitgebreide inzet reguliere poli Herlaarhof wordt voorkomen. 
 

3. Intensieve specialistische hulp door de reguliere onderzoeks- en behandelpoli van Herlaarhof, 
eventueel in combinatie met schoolaanbod van Zuiderbos. Dit traject kan opgestart worden als 
opties 1 en 2 niet (meer) voldoen, als er sprake is van ernstige GGZ- problematiek die 
specialistische diagnostiek en/of behandeling vereist. 
De behandelcoördinator van de cliënt stemt behandeling en begeleiding af met de 
trajectbegeleider van Zuiderbos. Aanmeldingen voor dit traject kunnen dus rechtstreeks worden 
gedaan (door gecertificeerde) verwijzers bij ACH, het aanmeldpunt van Herlaarhof. Maar ook 
vanuit OZAPP zelf (die dus geen specialistische diagnostiekmiddelen heeft) zullen vragen naar de 
onderzoeks- en behandelpoli worden doorgelegd, mocht dit wenselijk zijn. Er gelden dan dezelfde 
wachttijden als bij de andere aanmeldingen. Het is overigens niet zo dat aanmelding voor OZAPP 
automatisch leidt tot plaatsing bij Zuiderbos.  

 

Aanmelding 

Het kind wordt door een erkende verwijzer (huisarts, eerstelijns jeugdhulp) aangemeld bij het 
aanmeld- en consultatieteam Herlaarhof (ACH). Deze is dagelijks bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur, 
telefoonnummer 0900 2020700.  
Met ondersteuning van de verwijzer melden ouders hun kind aan bij Herlaarhof met hun hulpvraag 
over het gedrag van hun kind en het vermoeden van psychiatrische of psychosociale problematiek. 
Het is zeer aan te bevelen om de verwijzer ook expliciet in de verwijsbrief te laten vermelden dat er 
sprake is van (ernstige) schoolproblematiek of (dreigende) schooluitval 
 
Nadat er aangemeld is bij Herlaarhof kan de intern begeleider van school een email sturen naar 
voorzitter van de TAC (Daniëlle Kloosterman: dkloosterman@samenwerkingsverbandlha.nl)  voor 
aanmelding van OZAPP onder vermelding van de naam en geboortedatum van de leerling, de naam 
van de school, de toestemming van de ouders en een korte probleemomschrijving met hulpvragen.  
 
Daarnaast is het ook mogelijk voor intern begeleiders om consultatievragen te stellen aan de 
contactpersonen van Zuiderbos. Ook dit verloopt via de voorzitter van de TAC (zie mailadres 

mailto:dkloosterman@samenwerkingsverbandlha.nl


        

 

hierboven). Indien er anoniem over een leerling overlegd moet worden om te zien of een consultatie 
of OZAPP iets zou kunnen betekenen, kan direct contact opgenomen worden met Dirk van Kleef 
(073-6847060) of bij afwezigheid vragen naar een andere beschikbare trajectbegeleider. 
Een verzoek om consultatie of korte screening bij vermoeden van ernstige onbegrepen problematiek, 
waarbij een vermoeden is van een psychiatrische problematiek, wordt via het ACH doorgelegd naar 
Zuiderbos. Voorwaarde voor inschrijving hier is altijd dat ouders instemmen met bemoeienis van 
Zuiderbos. 
 
  



        

 

 

Stappenplan OZAPP (onderwijszorgarrangement) 
 
Er is sprake van een grote onderwijs- en ondersteuningsbehoefte en met een vermoeden dat er 
sprake is van een psychiatrische problematiek. 
 

Optie 1: 
Consultatie en 
advies 

Een consultatie gebeurt op advies van het zorgteam binnen de school, de 
TAC (adviesvraag) of als eerstelijns jeugdhulp / huisarts of Herlaarhof deze 
consultatie wenselijk vinden. 
Aanmelding gebeurt bij de voorzitter van de TAC (Daniëlle Kloosterman: 
dkloosterman@samenwerkingsverbandlha.nl)  

Optie 2-stap 1: 
OZAPP 
Aanvraag 

• verwijzing van huisarts/ kinderarts/ jeugdarts 
o Herlaarhof in combinatie met Zuiderbos 

• toestemming ouders om contact op te mogen nemen met school 

• OZAPP wordt aangevraagd bij de voorzitter van de TAC (Daniëlle 
Kloosterman: dkloosterman@samenwerkingsverbandlha.nl) 

Optie 2-stap 2: 
OZAPP 
Voorbereiding  

• trajectbegeleider Zuiderbos neemt contact op met school 
o kunnen zelf verder: wordt enkel genoteerd. OZAPP wordt niet 

opgestart. Eventueel aanmelding reguliere poli Herlaarhof 
o (dreigend) handelingsverlegen: trajectbegeleider gaat naar school. 

OZAPP wordt opgestart  

Optie 2-stap 3: 
OZAPP 
Werkwijze  
 

• er volgt een intake/screening door de gz-psycholoog/ 
gedragswetenschapper. Indien nodig is er op de achtergrond een 
jeugdarts/psychiater aanwezig 

• de trajectbegeleider heeft contact met de school en levert daar maatwerk 

• de ambulant gezins-begeleider neemt contact op met ouders en levert 
daar maatwerk 

• de gegevens van de drie medewerkers worden verzameld en onder 
verantwoordelijkheid van de gz-psycholoog/ gedragswetenschapper komt 
er een integraal plan: er worden passende interventies binnen school en 
de thuissituatie vastgesteld, waarbij de onderwijs- en zorgdoelen op elkaar 
afgestemd worden 

Optie 2-stap 4: 
OZAPP 
Afsluiten 

Twee mogelijkheden: 

• de interventies zijn voldoende gebleken, de ontwikkeling is vlot getrokken. 
De casus kan worden afgesloten 

• er is meer nodig dan wat binnen het OZAPP geboden kan worden. Er vindt 
een verwijzing plaats naar: 
o een van de reguliere poliklinieken (in geval van Herlaarhof). Indien 

nodig kan de trajectbegeleider in beeld blijven = optie 3 
o naar een andere zorginstelling: OZAPP stopt. 
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