OZA
Onderwijs-Zorg Ambulant

Voorkomen is makkelijker dan genezen
Onderwijs Zorg Ambulant-trajecten (OZA) zijn bedoeld voor leerlingen
met beginnende schoolproblemen om schooluitval te voorkomen.
Samen met de jongeren, ouders en school maakt de OZA- medewerker
een traject op maat!

Perspectief
Het OZA (Onderwijs Zorg Ambulant) wordt ingezet wanneer het
perspectief helder is. Dit wil zeggen dat een jongere nog voldoende
betrokken is bij de huidige school om daar te werken aan herstel
van de problematiek. Het kan ook zijn dat er al een nieuwe school is
waarbij OZA kan dienen als ondersteuning bij de overgang van een
oude naar nieuwe school. Als dit toch niet lukt of wanneer er geen
perspectief is op een nieuwe school is ons advies om de jongere aan
te melden bij het Onderwijszorgcentrum van Timon of een andere
onderwijszorgvoorziening.

Doelgroep
De Onderwijs Zorg Ambulant-trajecten zijn bedoeld voor jongeren
van 12 tot 18 jaar en hun gezinnen, die dreigen vast te lopen op
school. Vaak is er sprake van een wisselwerking tussen problemen
met leren, concentreren en het sociaal-emotionele functioneren. De
jongere krijgt bijvoorbeeld last van faalangst en meldt zich ziek voor
toetsen, waardoor een leerachterstand ontstaat. Of de jongere heeft
vaak conflicten met docenten, wordt steeds opstandiger en zorgt
voor onveiligheid in de klas.
Ook kan er een wisselwerking zijn tussen de zorgen omtrent school
en de sfeer thuis. Ouders voelen zich genoodzaakt hun kind ziek
te melden en voelen zich machteloos. Of ouders gaan de strijd aan
om hun kind in het gareel te krijgen waardoor de jongere zich niet
begrepen voelt.

Duur/frequentie
Dit is afhankelijk van de problematiek en de hulpvraag van jongere,
ouders en school. Voor iedere jongere maken we een traject op
maat. Deze trajecten kunnen variëren van 6 weken tot 12 maanden.
De omvang kan variëren van 4 tot 10 uur per week. Wanneer nodig
kunnen we de omvang in overleg met het wijkteam uitbreiden. Ook
kan een traject gecombineerd worden met gezinsbegeleiding.

Modules
Het traject start altijd met een korte screening die bestaat uit een
inventarisatie van risico- en beschermende factoren ten aanzien van
dreigende schooluitval. Hiervoor halen we informatie op bij zowel de
jongere, de ouders als school. Ook kan er een observatie in de klas
plaatsvinden.
Vervolgens kan een traject bestaan uit:
1. Consultatie/advies voor docenten:
•
Coaching gericht op de context van de klas: vergroten van 		
de gedragsmatige betrokkenheid van de leerlingen.
•
Coaching gericht op de docent-leerling relatie en het 			
vergroten van de emotionele betrokkenheid van de leerling.
•
Training Geweldloos Verzet.
2. Individuele begeleiding van de jongere:
•
Ondersteuning bij schoolse vaardigheden zoals planning, 		
overzicht, zichzelf overhoren.
•
Oefenen van sociale vaardigheden en weerbaarheid.
•
Vergroten van zelfvertrouwen door opsporen van kwaliteiten en
talenten.
•
Tops training gericht op sociale waarneming/ helpende
gedachten.
3. Ouderbegeleiding:
•
Ondersteuning van de ouders, bijvoorbeeld bij herstel 			
dag-en nachtritme.
•
Vergroten van begrip voor de jongere.
•
Verbeteren van de communicatie.
•
Versterken van de samenwerking met school.
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