
Ken Koraal
Goed om kennis met  
elkaar te maken 



“Door de ondersteuning via MST-ID is de
rust in ons gezin wedergekeerd. Er is 
weer respect voor elkaar.”



Multi Systeem Therapie (MST-ID) is 

bedoeld voor jongeren van 12 tot 18 

jaar met ernstige gedragsproblemen 

bij wie plaatsing dreigt in de 

(gesloten) jeugdzorg. Vaak is er 

sprake van een combinatie van 

verschillende gedragsproblemen, 

zoals schoolverzuim, agressie, 

weglopen, middelengebruik en 

crimineel of ander wetsovertredend 

gedrag. 

De interventies die binnen MST 

worden ingezet richten zich vooral op 

ouders en andere sleutelfiguren uit 

de omgeving van de jongere, maar 

meestal wordt ook gewerkt aan het 

vergroten van vaardigheden van de 

jongere zelf, het functioneren op 

Multi Systeem Therapie voor 
jongeren en/of ouders met een 
licht verstandelijke beperking

school en de omgang met prosociale 

leeftijdgenoten. Daarnaast kan de 

MST-behandeling ook ingezet worden 

voor een succesvolle terugkeer na een 

uithuisplaatsing. 

MST is wetenschappelijk goed 

onderbouwd: het gaat uit van 

bekende risicofactoren, bewezen 

effectieve interventies, integraal 

uitgevoerd in de eigen omgeving 

van de jongere en diens gezin door 

een therapeut die intensief begeleid 

wordt. Onderzoek toont aan dat  

MST ook op lange termijn effectief is 

en daarmee dus duurzaam.

Alvast meer weten? 

Kijk dan op www.koraal.nl



IZEO: zorg en onderwijs 
onder één dak

In alle regio’s biedt Koraal zorg-

onderwijsarrangementen. In Zuid-

Limburg bieden we onder de naam 

IZEO een combinatie van zorg en 

onderwijs in samenwerking met VSO 

St. Jozef. 

IZEO staat voor Integraal Zorg en 

Onderwijs. Door Zorg en Onderwijs 

integraal aan te bieden aan jongeren 

kunnen wij ze begeleiden naar een 

passende plek in de maatschappij. 

Bij IZEO Simpelveld en IZEO Urmond 

werken Koraal en VSO St. Jozef 

samen om te zorgen voor een fijne, 

rustige leeromgeving waar jonge 

‘thuiszitters’ na lange tijd weer 

onderwijs kunnen volgen. 

We richten ons op jongeren met 

een licht verstandelijke beperking 

in de leeftijd van 8 tot 27 jaar. 

Veelal hebben deze jongeren 

complexe gedragsproblemen of een 

psychiatrisch probleem. 

De kracht van het IZEO-team ligt in 

het delen van elkaars expertise, het 

leren van elkaar en het letterlijk en 

figuurlijk samenwerken. 

Zoals de term IZEO al aangeeft, 

maken behandelingen onderdeel 

uit van het persoonlijk onderwijs-

dagprogramma van iedere leerling. 

Het doel is om leerlingen voor te 

bereiden op een volgende stap. 

Denk hierbij aan een 

dagbestedingsplek, regulier 

basisonderwijs of voortgezet 

onderwijs, speciaal onderwijs of 

voortgezet speciaal onderwijs of een 

(begeleide) arbeidsplek.

Alvast meer weten? 

Kijk dan op www.izeo.nl



“Jongeren die zich met hand en tand tegen 
school verzetten, staan hier al voor de deur 
te wachten nog voordat de bel gaat.”



“Het bieden van de juiste ondersteuning 
begint met weten wat er aan de hand is.”



Diagnostiekgroep Gastenhof

Ga er maar aan staan: keer op 

keer geconfronteerd worden met 

onvoorspelbare acties, agressieve 

buien, brutale antwoorden of 

volledige onverschilligheid. Soms is 

het niet eenvoudig om erachter te 

komen wat er achter het onbegrepen 

gedrag van een kind schuilt. En wat je 

als ouder, hulpverlener of belangrijke 

schakel uit het systeem van het kind 

kunt doen om hier hoofd aan te 

bieden. 

Na verloop van tijd dreigen deze 

kinderen volledig vast te lopen in 

de thuissituatie of op school. In dat 

geval is intensieve observatie nodig 

om een juiste diagnose te kunnen 

stellen. Diagnostiekgroep Gastenhof 

kan de negatieve spiraal doorbreken.  

Het bieden van de juiste onder-

steuning begint immers met weten 

wat er aan de hand is.

Vaak is er al een vermoeden van 

autisme-spectrumstoornis of andere 

kinder-psychiatrische problematiek. 

Of lijkt het erop dat een kind een licht 

verstandelijke beperking heeft of 

moeite heeft met het verwerken van 

prikkels. Dit roept allerlei vragen op. 

Wat is er precies aan de hand?  

Hoe complex en ernstig is het?  

Waar kunnen we terecht? En hoe 

kunnen we verder?

Om de juiste diagnose te kunnen 

stellen, komen kinderen gedurende 

zestien weken bij ons wonen in 

een groep met andere kinderen. 

In die periode observeren we het 

doen en laten, zodat we ons een 

goed beeld kunnen vormen van de 

vroegkinderlijke ontwikkeling. 

We betrekken nadrukkelijk de 

ouders bij dit proces en bekijken de 

opvoedingsomgeving. Vervolgens 

brengen we in kaart wat er preces 

aan de hand is. Aan de hand van 

deze zorgvuldige diagnostiek en het 

totaalbeeld zoeken we een passende 

behandeling.

Alvast meer weten? 

Kijk dan op www.koraal.nl



Street-wise brengt rust  
voor tienerouders en  
kwetsbare gezinnen

“Street-wise is mijn redding geweest. 

Ik kan hier mezelf zijn en rustig met 

mijn dochtertje wonen. Ze begeleiden 

me goed en helpen bij zaken die ik 

nog niet zelf voor elkaar krijg. Geloof 

me, ik heb al veel hulpverlening 

gehad, maar niets haalt het bij 

Street-wise.”  

 

Aan het woord is de 24-jarige 

Deborah die met dochtertje Lynn van 

twee jaar op één van de twee locaties 

van Street-wise in Heerlen tijdelijk 

in een kamer woont. Ze woonden 

aanvankelijk bij haar moeder, maar 

vanwege conflicten is dat niet meer 

mogelijk. En een woning in Heerlen  

is op dit moment niet haalbaar.  

“Wij hebben Deborah opgevangen 

toen ze bij ons aanklopte”, zegt Karin 

Schwarz, programmaleider van 

Street-wise. “We wilden voorkomen 

dat ze zonder dochter in de crisis-

opvang zou worden geplaatst. 

Daarvoor gaat het te goed met 

moeder en kind.” 

Street-wise bestaat is op verzoek 

van 18 gemeenten in Zuid-Limburg 

in de steigers gezet door Koraal. 

Deze gemeenten waren ontevreden 

over het ontbreken van opvang van 

tienermoeders in Limburg. “Voor 

tienermoeders boven de 18 was er 

wel iets, maar voor 18- met baby 

helemaal niets. Zij moesten voor 

opvang buiten Limburg worden 

geplaatst. Heel onwenselijk.  

Een team van Koraal heeft toen 

Street-wise bedacht en uitgewerkt.”

 

Alvast meer weten? 

Kijk dan op www.koraal.nl



“Onze cliënten hebben al zo vaak gehoord 
wat niet goed gaat. Wij investeren fors 
in wat ze wél kunnen en benoemen 
voortdurend hun kwaliteiten.”



Regisseur 
van je eigen 
leven



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 

psychiatrische 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 psychiatrischeproblemen 

en/of een ernstige gedrags-

problematiek. 

•	 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 psychiatrische problemen. 

•	 Participatie voor jongeren 

en jong volwassenen met 

leer gedragsproblemen en/of 

ontwikkelingsstoornissen. 

•	 Opvang en hulpverlening aan 

zwerfjongeren.
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Werken vanuit regio’s 

Koraal heeft zijn dienstverlening 

regionaal ingericht. Aansluitend op 

de regio-indeling die gemeenten 

hanteren, hebben wij onze 

organisaties ingedeeld in zes regio’s 

in Limburg en Noord-Brabant en 

een landelijk werkend Expertise 

Centrum waarin alle specialistische 

kennis van Koraal is gebundeld. 

Dat stelt ons nog meer in staat 

mensen met een complexe zorg- 

en ondersteuningsvraag breed, 

integraal en vanuit één regionaal 

aanspreekpunt te ondersteunen. 

In elke regio biedt Koraal een 

compleet pakket ondersteuning. 

Cliënten en leerlingen hebben dankzij 

deze werkwijze één aanspreekpunt 

voor hun vragen op het gebied van 

jeugdhulp, gehandicaptenzorg, 

speciaal onderwijs en participatie.  

Hieronder zie je de indeling van de 

verschillende regio’s. Het Expertise 

Centrum heeft een landelijke functie 

en maakt de specialistische kennis 

die binnen Koraal aanwezig is 

toegankelijk, zowel binnen als 

buiten onze organisatie. 





Meer weten?
Wil je meer weten over het zorg-, onderwijs- en 
ondersteuningsaanbod van Koraal? Je kunt ons bellen 
en mailen. Natuurlijk ben je ook welkom om één van onze 
locaties of website koraal.nl te bezoeken.

Heb je vragen over ons aanbod op het gebied van jeugdhulp in 
Limburg? Neem dan contact op met één van de onderstaande 
cliëntenbureaus.
 

Cliëntenbureau Gastenhof Noord- en Midden-Limburg
0475 - 57 99 41
clientenbureaunml@koraal.nl

Cliëntenbureau Gastenhof Zuid-Limburg
046 - 477 52 93
clientenbureaughf@koraal.nl 


