
 
 

Waarvoor is OOV? 

Vraagstukken waar leerlingen op de OOV aan 

kunnen werken, zijn: 

• Hoe kan ik er voor zorgen dat ik beter in        

mijn vel zit? 

• Hoe zorg ik dat ik uit de problemen blijf? 

• Ik durf nu niet naar school, maar ik zou wel 

weer graag willen 

• Waarom ben ik zo verdrietig de laatste tijd? 

• Hoe blijf ik rustig als een leraar boos op me is? 

 

Al deze situaties kunnen ertoe leiden dat het met 

de leerling even minder goed gaat op zijn of haar 

eigen middelbare school. Het zijn allemaal 

situaties, waarbij de OOV kan helpen. Op die 

manier zorgen we er samen met de leerling voor 

dat hij of zij een nieuwe kans krijgt op school. 

 

Voor wie is de OOV? 

• De OOV is voor leerlingen van middelbare 

scholen uit de regio Midden-Holland en 

Rijnstreek. Dit gebied loopt ongeveer van Gouda, 

Schoonhoven, Waddinxveen, Alphen aan den Rijn 

tot en met Leimuiden. 

• De OOV is voor leerlingen met wie het tijdelijk 

niet zo goed gaat op school. Dit kan bijvoorbeeld 

komen door veel gedoe op school, zoals uit de 

klas verwijderd worden, problemen hebben met 

leraren, maar ook door problemen thuis of op 

straat. Ook wanneer de leerling niet goed in zijn 

vel zit, waardoor hij of zij minder of mogelijk zelfs 

helemaal niet naar school gaat, kan de OOV 

helpen. 

 

Aanmelding 

Samen met ouder(s)/verzorger(s) geeft de 

leerling in een zogenaamd Flex-ZAT op de eigen 

middelbare school toestemming om aangemeld te 

worden bij de OOV. Na die aanmelding wordt er 

binnen het samenwerkingsverband Midden-

Holland en Rijnstreek een beslissing genomen 

over de aanvraag voor de OOV. Voordat een 

leerling kan starten, heeft het 

samenwerkingsverband een positief besluit 

genomen over de plaatsing. 

 

Samenwerking op drie locaties 

De OOV is een aanbod van onderwijs en 

jeugdhulp. Het wordt aangeboden door het 

Samenwerkingsverband V(S)O Midden-Holland en 

Rijnstreek in samenwerking met de gemeenten 

uit deze regio. Bij de uitvoering zijn de volgende 

onderwijs- en jeugdhulppartners nauw betrokken: 

Horizon, Enver, Cardea, Sociaal Teams Midden-

Holland, Jeugd- en Gezinsteams Rijnstreek. 

 

    

De Onderwijsopvangvoorziening (OOV) 

De Onderwijsopvangvoorziening (OOV) is een plek waar leerlingen uit 

het voortgezet onderwijs tijdelijk naartoe kunnen gaan. De leerling 

volgt op de OOV het onderwijsprogramma van zijn of haar eigen 

school en werkt daarnaast aan zichzelf en zijn of haar persoonlijke 

doelen. 
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De OOV heeft drie locaties in de regio: 

• Drie klassen in Gouda 

• Twee klassen in Alphen aan den Rijn 

• Eén klas in Schoonhoven 

 

Meer informatie? 

Meer informatie over de OOV vindt u op de 

website van de onderwijsopvangvoorziening: 

https://www.onderwijsopvangvoorziening.nl/. Als 

u of de leerling het fijn vindt om langs te komen 

om zelf de medewerkers te spreken en de sfeer 

te proeven, dan kan dat. Neem dan contact op 

met de OOV waarvoor uw kind, of jij als leerling 

bent aangemeld. 

 


