
ONDERWIJS ZORG ARRANGEMENT
PSYCHIATRISCHE PROBLEMATIEK

OZAPP
voor ouders en jongeren
(primair onderwijs)

INFORMATIE



OZAPP ARRANGEMENT
Een OZAPP-arrangement bestaat altijd uit 
twee onderdelen. Ieder onderdeel wordt  
op maat gemaakt, zodat het goed aansluit 
bij de situatie van de leerling.  
De onderdelen zijn:
1.  Inzet psychiatrische expertise (met  

mogelijk onderzoek en/of -behandeling)
2.  Inzet specialistische onderwijsonder-

steuning
Deze twee onderdelen kunnen worden 
aangevuld met de inzet van:
3.  Ondersteuning van de ouder(s)/het gezin

Eén zorginstelling - Herlaarhof of Buro3o- is 
verantwoordelijk voor het eerste onderdeel. 
De school voor speciaal onderwijs Zuiderbos 
is verantwoordelijk voor de  onderwijson-
dersteuning (zoals het geven van advies aan 
de betrokken school). Deze ondersteuning 
wordt geboden door trajectbegeleiders van 
Zuiderbos.

AANMELDING
Dreigt de leerling vast te lopen vanwege 
(vermoedelijk) psychiatrische problemen, 
dan gaat de intern begeleider in gesprek 
met het ondersteuningsteam. Samen kijken 
zij naar de situatie van de leerling. Zijn zij 
van mening dat een OZAPP-traject de beste 
ondersteuning biedt, dan kan de jeugdarts 
de verwijzing naar één van de genoemde 
GGZ-instellingen op zich nemen. Ook de 
huisarts kan eventueel voor de verwijzing 
zorgen. Uw kind kan uiteraard alleen 
aangemeld worden als u hier als ouder 
toestemming voor geeft.

Let wel: ook tijdens een al lopend behan-
deltraject bij Herlaarhof, Buro3o of de 
Viersprong kan een OZAPP-traject gestart 
worden. Dit is mogelijk wanneer een onder-
wijssituatie problematisch is (geworden) 
en de leerling en ouders instemmen met 
een traject. De behandelaar van Herlaarhof, 
Buro3o of de Viersprong neemt hiervoor 
contact op met een trajectbegeleider van 
Zuiderbos. De trajectbegeleider neemt 
vervolgens contact op met de school.

UITVOERING
Na de aanmelding wordt er een klein 
‘OZAPP-team’ gevormd waarmee de 
leerling, ouder(s) en de school ondersteund 
worden. In principe bestaat dit team uit  
drie deskundigen:
1.  GGZ-behandelaar vanuit één van de 

genoemde zorginstellingen
2.  Ambulante gezinsondersteuner vanuit 

dezelfde zorginstelling
3.  Trajectbegeleider van Zuiderbos

Ieder traject begint met een overleg tussen 
de trajectbegeleider van Zuiderbos en de 
intern begeleider van de betrokken school. 
Samen kijken zij naar de ernst en urgentie 
van de situatie. Aan de hand van dit overleg 
adviseren de behandel coördinator van 
betreffende GGZ-instelling en de traject-
begeleider van Zuiderbos de eerste stap,  
uiteraard altijd in overleg met de ouder(s) 
en school. Wanneer noodzakelijk kan 
nadere diagnostiek en/of behandeling een 
vervolg zijn. Dit gebeurt dan via de reguliere 
wachtlijst van betreffende GGZ-instelling.

OZAPP is een Onderwijs- 
Zorg- Arrangement voor 
jongeren met onbegrepen 
gedrag en/of (vermoedelijk) 
psychiatrische problemen die 
moeilijkheden ervaren  
in het onderwijs. 

WAT IS
OZAPP?

WAT IS OZAPP?
Dreigt uw kind vast te lopen op school en heeft 
dit te maken met onbegrepen gedrag of een 
vermoeden van psychische of psychiatrische 
problematiek, dan kan OZAPP uitkomst bie-
den.  

Een OZAPP-traject combineert onderzoek,  
behandeling en onderwijsondersteuning, 
terwijl de leerling in de eigen omgeving 
blijft. Waar nodig wordt ook ondersteu-
ning geboden in de thuissituatie. OZAPP 
wordt ingezet als de school en u als 
ouder niet goed raad weten met de si-
tuatie. Soms dreigt de leerling uit te 
vallen of gaat hij of zij al niet meer 
naar school. 
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