
• Integrale zorg en ondersteuning in Heerlen

  

Wanneer er bij jongeren naast een licht verstandelijke beperking 
ook sprake is van complexe problematiek, kan het zijn dat het 
volgen van speciaal onderwijs vroeg of laat niet meer haalbaar is. 
Voor deze groep jongeren is er IZEO: Integraal Zorg en Onderwijs. 
Een dagprogramma waarbij zorg en onderwijs met elkaar worden 
gecombineerd, zoveel mogelijk afgestemd op de individuele behoefte 
van elke jongere. IZEO is dus echt maatwerk. Koraal regio Parkstad 
biedt deze combinatie van onderwijs en zorg sinds schooljaar 2019-
2020. Daarbij verzorgt Stichting Alterius het onderwijs en Koraal 
locatie Gastenhof de zorg en ondersteuning. Het doel? Jongeren 
begeleiden richting een eigen, passende plek in de samenleving. 
Zowel op het gebied van wonen, werk of onderwijs als vrije tijd.

IZEO biedt onderwijs en 
zorg onder één dak 

• Luciano, Sabrina Krahmer, Marijke Conen en Maurice Mollenbeck. 

nog klassen bij. Die houden we bewust klein.” 
Sabrina legt uit: “Binnen de kleine klassen is 
er de mogelijkheid dat elke leerling zijn eigen 
lesstof krijgt. Maar er zijn ook dagen waarop 
die lesstof helemaal niet centraal staat. Als 
een jongere hoog in zijn spanning zit of een 

“Niet alleen de jongeren en de juf, maar 
ook de groepsleiders komen elke schooldag 
naar de IZEO-locatie in Heerlen”, vertelt 
senior groepsleider Sabrina Krahmer. “Op dit 
moment hebben we twee klassen. Eén klas 
voor leerlingen in de basisschoolleeftijd en een 

klas voor leerlingen ouder dan 13 jaar. Elke 
klas telt maximaal zes leerlingen. Omdat er 
dagelijks een juf en minimaal twee begeleiders 
aanwezig zijn, is er veel persoonlijke aandacht 
en kunnen we zoveel mogelijk een programma 
op maat bieden. In de toekomst komen er 
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moeilijke dag heeft, dan kijken we eerst naar 
hoe we weer rust kunnen creëren. En welke 
stappen we kunnen zetten, zodat de jongere 
op een later moment weer aan de slag kan 
met het volgen van onderwijs. De juf zet dan 
even een stapje opzij en de begeleiders kijken 
samen met de jongere wat er op dat moment 
nodig is. Draait het in het reguliere onderwijs 
hoofdzakelijk om het overbrengen van de 
lesstof, bij IZEO staat de behoefte en de 
vraag van de jongere altijd voorop.”

“We beginnen de dag altijd met een briefing 
tussen docenten en begeleiders”, vult Marijke 
Conen aan. “Als begeleider vind ik dat we 
bij IZEO Heerlen een mooi klimaat hebben 
neergezet. Niet alleen voor de jongeren, maar 
ook voor onszelf. Als we tijdens de briefing 
bespreken hoe we de vorige dag hebben 
ervaren en hoe we de aanstaande schooldag 
willen vormgeven, dan is er echt de ruimte 
om alles te delen. Als iets niet fijn voelt, dan 
maken we dat gelijk bespreekbaar. 

En volgens mij is dat de essentie om ook aan 
de jongeren een veilige en stabiele omgeving 
te bieden. Je ziet dat onze rust dan ook op 
hen afstraalt. En als je niet met andere 
dingen bezig bent in je achterhoofd, 
sta je open om dingen te leren.”

Ook Maurice Mollenbeck staat met 
vertrouwen in de klas als begeleider:  
“Voor mij is de basis dat jongeren hier elke 
dag een goede dag hebben. Dat zorgt voor 
een bepaalde basisveiligheid. Vanuit die 
stand kunnen ze aan opdrachten werken 
en die opdracht ook afronden, zodat ze 
een succeservaring beleven. En daarna 
nog een keer. Voor ons is dat wellicht heel 
vanzelfsprekend, maar op het leven van onze 
jongeren heeft dat echt een grote impact. 
Voor de lange termijn is het doel om de 
jongeren te laten doorstromen naar iets waar 
ze blij van worden. Wat dat precies is, verschilt 
van jongere tot jongere. Voor de één is het 
een bepaalde vorm van dagbesteding, voor 
de ander aansluiting op een andere vorm van 
onderwijs. Ook kunnen jongeren via ons op 
stage bij een leerwerkbedrijf. Dat doen we 
dan in samenwerking met een jobcoach van 
Koraal.”

“Uitgangspunt is altijd dat we werken aan 
perspectief”, besluit Sabrina Krahmer.  
“De juf, de begeleiders én de jongere zelf. 
En als we dat perspectief verder kunnen 
vergroten door ook anderen bij het integrale 
programma te betrekken, dan zorgen we 
ervoor dat dat wordt geregeld. Alleen ga je 
snel, samen kom je verder.” ■

Leerling Ritchy 
(17) zegt dat hij 
het binnen IZEO 
Heerlen leuker 
vindt dan op zijn 
vorige school. 
En dat hij nu al 
meer positieve 
ervaringen heeft opgedaan dan 
voorheen. Hij is de eerste leerling van 
IZEO Heerlen die officieel stage loopt. 
“Ik weet alleen niet of ik het na vier  
keer nog leuk vind, maar de eerste  
dag was leuk.”

Leerling Luciano 
(12) zegt dat hij 
IZEO leuk vindt: 
“De hulp die ik 
krijg vind ik fijn.  

Ik vind de juf 
grappig en ze helpt 

mij goed. Ik vind de Chromebooks en 
het werken op de computer heel leuk. 
Groepsleiding pakt mij apart als ik 
dit nodig heb en daar ben ik blij mee. 
Iedereen wil voor mij het goede doen.”
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