
 
 

OplossingenLab 6 
  

Verbinding onderwijs-zorg: Een verantwoord vervolg! 
  

Hierbij nodigen we u van harte uit voor OplossingLab 6. Hieronder treft u de agenda van- en 
praktische informatie over de bijeenkomst. 

Datum: Woensdag 3 maart 9.30-11.30 uur 

De bijeenkomst vindt plaats in Teams via deze link. Om u goed te kunnen voorzien van informatie 
voor en na de bijeenkomst, verzoeken we u wel aan te melden via deze link.  

Wij zorgen ervoor dat u de laatste informatie krijgt over de ontwikkelingen van de landelijke pilot 
‘zorg in onderwijstijd’[1]. Die pilot werkt toe naar die ene pot met geld om ondersteuning en zorg op 
school te organiseren. Daarnaast delen we met u belangrijke ontwikkelingen vanuit de praktijk. 
En, zoals u wellicht inmiddels van ons verwacht, gaat u natuurlijk over dit alles op een dynamische 
manier met elkaar in gesprek. We delen graag wat u zoal verwonderd heeft in samenwerking 
onderwijs-zorg. In deze zesde editie worden we geïnspireerd door de verhalen vanuit de regio 
Twente en Noord Limburg. 
  
9.30     Wees welkom samen met collega’s uit uw regio (pauze wordt ingelast) 
  
9.40     Vertellen 1:  
We beginnen deze bijeenkomst met het vervolgverhaal van De Mozarthof in Hilversum : hoe is het 
verder gegaan met de organisatie van de financiering sinds november? Een narratieve route om te 
spiegelen aan het eigen traject. 
  

9.50     Verhalen 1 : Praktijkvoorbeeld uit de pilotregio Twente 
Op de pilotscholen in de regio Twente wordt rechtstreeks contact gelegd tussen zorgkantoor en 
scholen. Samen verkennen zij de mogelijkheden om onderwijs en langdurige zorg beter te 
combineren. Op VSO ’t Korhoen gaat daarbij speciale aandacht gaat uit naar de mogelijkheden voor 
een onderwijszorggroep van leerlingen die allen een wlz-indicatie hebben.  
Gemma Brinks (directeur ’t Korhoen) & Richard Trigg (Beleidsadviseur Menzis). 
  
Na de inleiding vervolgen we in gespreksgroepen. Wat kan dit verhaal voor uw situatie betekenen? 
Aan de hand van een viertal vragen voeren we het gesprek. 
  
10.30   Verpozen 
  
  

 
[1]

 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/30/kamerbrief-over-voortgang-onderwijs-zorg 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWFlMzQxNmUtODdkYy00OTQ0LTg0NjItMGQ1MzJhZmI1ODdh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276fa1445-7b3b-499c-a990-2c580eddc138%22%2c%22Oid%22%3a%22f20aaea4-04f8-4e96-8e74-6e80838643bb%22%7d
https://www.formdesk.com/nji/Oplossingenlabmaart2021
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/30/kamerbrief-over-voortgang-onderwijs-zorg


 
 
 
 
10.35   Vertellen 2 :  
De laatste ontwikkelingen vanuit het project ‘zorg in onderwijstijd’ (Michiel van der Grinten en 
Yvonne Wagenaar) 
  
10.40   Verhalen 2 ; Praktijkvoorbeeld Noord Limburg 
De Maaskei onderdeel van de Heikei (centrum voor Zorg, Onderwijs en Revalidatie)   

biedt onderwijs aan leerlingen in het primair en voortgezet speciaal onderwijs. Sinds dit schooljaar 

zijn er kleinschalige onderwijs-zorggroepen (ZON-groepen). Daarin wordt nauw samengewerkt 

tussen onderwijs (Maaskei), zorg (PSW) en revalidatie (Adelante). Hierdoor kan er 

een integraal aanbod worden geboden aan de soms complexe ontwikkelvragen van deze 

leerlingen. Marjolein Dohmen – PSW, Peter van der Laar – Onderwijsgroep Buitengewoon en Paul 

Leentjes – Adelante Zorggroep gaan in op de organisatie en voorwaarden waaronder deze aanpak tot 

stand is gekomen.  
Aansluitend is er ruimte voor vragen en verdieping in groepsgesprekken. 
  
11.20   Verzamelen 
Terugblik op de opbrengsten 
  
11.25   Vervolgen! 
De blik voorwaarts: waar gaan we verder mee aan de slag. 
  
11.30   Voorbij 
  
  
Voor wie? 
Het OplossingenLab is voor partners die betrokken zijn bij de inhoud, organisatie en financiering van 
zorg in onderwijs of onderwijs in zorg voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking. Deze 
bijeenkomst is gericht op de samenwerking en ontwikkeling in de regio. Nodig daarvoor ook uw 
samenwerkingspartners uit. U kunt ook andere betrokkenen als samenwerkingsverbanden, 
zorgverzekeraars en -kantoren (CIZ) uitnodigen.  
  
Deelnemen en meer informatie 
Aanmelden voor het OplossingenLab kan via deze link 
  
  
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Vincent Fafieanie (V.Fafieanie@nji.nl), Jasper Swuste 
(j.swuste@gespecialiseerdonderwijs.nl) of Willemijn Verhave (wverhave@vgn.nl), Desiree Capiteijns 
(Desiree.Capiteijns@VNG.NL) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oplossingenlab 6 wordt georganiseerd door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), de Vereniging 
Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Sectorraad GO 
en in samenwerking met de zorgconsulenten en DSP/Oberon. 
  
Wilt u geen informatie meer ontvangen rondom dit onderwerp, meld u dan af via deze link. 
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