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“Thuisnabij onderwijs heeft onze voorkeur”, 
zegt Betty van Heugten, strategisch 
beleidsmedewerker onderwijs bij Koraal, 
“want dan kunnen leerlingen in hun eigen 
sociale netwerk blijven. Vanzelfsprekend past 
dat mooi bij de strategie Jeugd van Koraal, 
die uitgaat van ‘zo thuis mogelijke hulp’. Dat is 
geen toeval. Want dat is waar we voor staan.”

Minder speciale scholen,  
meer gespecialiseerd onderwijs
In het onderwijs zien we vaak grote school-
gebouwen en klassen met een leerkracht 
voor de klas. Maar niet iedereen past in deze 
setting. “Bij Koraal Onderwijs hebben we 
kleinschalige scholen met kleine klassen,  
ook in ons voortgezet onderwijs. We willen 

De werkvloer heeft een stem

nog verder gaan, omdat we het liefst willen 
dat zo min mogelijk leerlingen uitvallen. 
Daarom werken we samen met het regulier 
onderwijs aan vormen die dat mogelijk maken. 
Zo bereiken we bijvoorbeeld dat leerlingen in 
het vmbo een volwaardig diploma halen.  
En werken we samen met het mbo om de 
kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.  

“Koraal Onderwijs staat voor kwalitatief hoogwaardig gespecialiseerd onderwijs.  
We vinden het belangrijk dat onze leerlingen gelijke kansen krijgen om zich te ontwikkelen. 
Ook degenen voor wie dat niet zo vanzelfsprekend is en waarbij dit om heel veel creativiteit 
en doorzettingsvermogen vraagt. Daar zit de kern van onze expertise. We richten ons 
onderwijs zodanig in dat iedereen het programma kan krijgen dat bij hem of haar past.  
Waar dat onderwijsprogramma gegeven wordt vinden we minder belangrijk.”
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De trend in Nederland is dat we steeds meer 
de kant opgaan van inclusief onderwijs: alle 
leerlingen, met of zonder beperking, naar  
hetzelfde schoolgebouw,  met onderwijs op 
maat. Met onze strategie Onderwijs spelen 
wij daarop in.”

Onderwijs met een intersectorale +
Veel van de 2300 leerlingen van Koraal  
hebben niet alleen behoefte aan 
gespecialiseerd onderwijs. Er zijn vaak ook 
vragen over opvoeden en opgroeien. “Door de 
brede expertise van Koraal op het terrein van 
gespecialiseerd onderwijs en jeugd, kunnen  
wij kwetsbare jongeren ondersteunen  
met een integraal aanbod op maat.”

“Dat kan in of naast de school zijn, in de 
vorm van therapie en behandeling van 
gedragsproblemen of thuis om ouders en het 
gezin te helpen bij de opvoeding. Zo zorgen 
we ervoor dat  leerlingen toch zoveel mogelijk 
naar school kunnen. Bij Koraal noemen we dat 
onderwijszorgarrangementen.”

En onderwijs thuis kan ook…
De leerlingen van Koraal worstelen vaak met 
complexe problematiek. “Ze kunnen niet bij 

het reguliere onderwijs en ook niet bij het 
speciaal onderwijs terecht. Ze zitten thuis. 
En dat kan niet de bedoeling zijn. Daarom wil 
Koraal voorop lopen in de ontwikkeling van 
locatie-onafhankelijk onderwijs, zodat ook zij 
kunnen profiteren van onderwijs.” 

Betty: “Dan kun je denken aan allerlei vormen 
van onderwijs op afstand, zoals beeldbellen 
of boeken thuis en alles wat daartussenin 
zit. Ook dat is een manier om te bereiken 
dat niemand uitvalt.” Koraal heeft genoeg 
expertise in huis: 

“Het is een geluk bij een ongeluk dat we 
daar al veel ervaring mee opgedaan hebben 
vanwege corona. Kennis delen en samen 
optrekken is belangrijk. Want wij streven 
ernaar om in de nabije toekomst allerlei 
ontwikkelingen in het onderwijs en de zorg ook 
locatie-onafhankelijk beschikbaar te hebben.”   

…want samen maken we het verschil.
De Strategie Jeugd gaat uit van het liefst 
thuis, de strategie onderwijs zet in op het 
liefst op school. “Daarom wil Koraal beter 
worden in resultaatgerichte samenwerking, 
want we willen graag dat onze leerlingen later, 

net als de meesten van ons, terug kunnen 
kijken op een fijne jeugd en een mooie tijd op 
school. En aan de begeleiders en leerkrachten 
die voor hen het verschil gemaakt hebben.” ■

“De Strategie Jeugd gaat uit van het 

liefst thuis, de strategie onderwijs 

zet in op het liefst op school.”

Het liefst thuis


