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Koraal 
Consultatie 
Team 
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Snelle en tijdelijke 
expertise op maat 
bij complexe 
problematiek!
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Soms is de problematiek van een cliënt of
leerling met (een vermoeden van) een verstandelijke 
beperking en bijkomende gedrags- en psychische 
problematiek zo complex dat je behoefte hebt aan de 
kennis en ervaring van een specialist. Of je bent op 
zoek naar een goede second opinion. Een deskundige 
die jou vanuit zijn eigen expertise kan helpen en 
adviseren. Het Koraal Consultatie Team (KCT) biedt 
snel ‘schaarse’ gespecialiseerde kennis in diagnostiek, 
behandeling en ondersteuning van cliënten en
leerlingen met een complexe problematiek.

• Koraal Consultatie Team
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Wie we zijn

Het KCT biedt snel en op maat, 
tijdelijke expertise voor complexe 
psychische, systeem - en gedrags-
therapie. We zijn een multidisciplinair 
kernteam dat onder meer bestaat uit 
een gespecialiseerde (KJ)psychiater, 
een GZ-psycholoog of Orthopedagoog- 
Generalist en een Systeemtherapeut. 
We ondersteunen professionals in 
casussen waar complexe vragen over 
zijn. De behandel verantwoordelijkheid 
blijft bij de aanvrager liggen. 

Als in samenspraak blijkt dat 
aanvullende expertise nodig is,  
streven we ernaar om die in te 
schakelen vanuit een zogenoemde 
expertiseschil. Denk daarbij aan een 
schoolpsycholoog, verpleegkundig 
specialist, gespecialiseerde diagnostici, 
vaktherapeuten, teamcoach en 
specialisten op gebied van diverse 
therapieën.

Voor wie wij werken 
Het KCT maakt deel uit van Koraal en 
biedt zijn dienstverlening zowel intern 
(binnen Koraal) als extern aan. Zorg- 
en onderwijsinstellingen kunnen 
gebruik maken van de diensten van het 
KCT. Met de meeste van onze samen-

werkingspartners hebben we al een 
raamcontract. Mocht deze er nog niet 
zijn, dan wordt eerst een raamcontract 
overlegd en ondertekend voordat de 
casus verder wordt opgepakt. 

Wat wij bieden 
Wij bieden een integraal aanbod van 
diensten op maat. Dat kan door kort 
intercollegiaal te sparren over een 
casus of thematiek rond behandel-
beleid. Men kan ook meteen een casus 
of thematiek aanmelden en dan vindt 
er binnen vijf werkdagen een verdere 
vraagverheldering, dan wel intake 
plaats. Hierop volgt een plan van 
aanpak op maat, welke geleverd wordt 
door het KCT dan wel professionals 
vanuit de expertiseschil. Hierbij kan 
gedacht worden aan:

•	 Psychiatrische consultatie en 
adviezen ten aanzien van 
psychofarmaca

•	 Analyse van en advisering over 
begeleiding, behandeling en 
bejegening 

•	 Systeem-taxatie 
•	 Persoonlijkheidsonderzoek en  

andere psychologische diagnostiek
•	 Advisering over pedagogisch 
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•  Het KCT werkt continu 
aan onderzoek en innovatie 
om de dienstverlening te 
blijven verbeteren.

leefklimaat en beleid op 
groepsniveau

•	 Second opinion over eigen 
behandelplan 

•	 Deskundigheidsbevordering 
•	 Versterken van advies- en 

motiveringsvaardigheden van 
regiebehandelaar

•	 Inzet van specialistische therapeuten 
of trainingen

•	 Begeleiden van intervisiegroepen, 
geven van supervisie

•	 Team coaching bij complexe 
vraagstukken van teams rondom 
teamdynamiek 

Onze werkwijze
Op basis van het plan van aanpak 
wordt een indicatie gegeven van de 
tijdsinvestering van het KCT. Op basis 
hiervan wordt een globale offerte 
opgesteld. Na accordering van de 
offerte wordt de vraag door het KCT 
opgepakt.



6



7

Over Koraal

Wie je ook bent en wat je ook kunt... 
wij vinden dat iedereen regisseur moet 
kunnen zijn van zijn eigen leven en 
waar mogelijk actief deel moet kunnen 
nemen aan de maatschappij.  
 
Omdat wij binnen elk van de 
levensdomeinen (zorg, onderwijs en 
arbeid) werkzaam zijn, helpen we 
onze cliënten en leerlingen het beste 
uit zichzelf te halen. Samen zetten we 
ieder in zijn kracht. 

Bij Koraal werken we voor mensen
van alle leeftijden met ernstige
(verstandelijke) beperkingen en
complexe gedrags- en/of psychische 
problemen. Wij bieden zowel zorg als 
onderwijs en arbeid.
 
Dit integrale aanbod is uniek.  
Het stelt ons in staat om cliënten en 
leerlingen altijd die ondersteuning te 
bieden die zij op een bepaald moment 
in hun leven nodig hebben. We doen dat 
gedeeltelijk vanuit onze eigen scholen 
en instellingen en gedeeltelijk aangevuld 
door samen te werken met onze 
ketenpartners.

Koraal biedt: 

•	 Jeugdhulp aan kinderen en 
jongeren met een ernstige 
gedragsproblematiek en aan 
kinderen en jongeren met een (licht) 
verstandelijke beperking al dan 
niet gecombineerd met psychische 
problemen en/of een ernstige 
gedragsproblematiek. 

•	 Gehandicaptenzorg, hoofdzakelijk 
in de vorm van verblijf en 
ambulante dienstverlening voor 
mensen met een verstandelijke en/
of meervoudige beperking.  

•	 Speciaal Onderwijs voor kinderen 
en jongeren met ernstige gedrags 
en/of psychische problemen. 

•	 Participatie voor jongeren 
en jong volwassenen met 
leer gedragsproblemen en/of 
ontwikkelingsstoornissen. 

•	 Opvang en hulpverlening aan 
zwerfjongeren.



Neem tijdens kantooruren  
contact op met het secretariaat 
van het KCT. Het telefoonnummer 
is 06 - 13 23 55 93. Of via de mail 
kct@koraal.nl 

koraal.nl

Meer weten  
over het KCT?


