Onze oplossingen
worden veel
completer!
IKC+ brengt werelden van zorg
en onderwijs samen

Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn zorg en speciaal onderwijs
(De Rietlanden SO) van Koraal in Den Bosch samengebracht in één gebouw:
het Integraal Kind Centrum Plus (IKC+). Christel Bogers, regiodirecteur
Noordoost-Brabant: “Koraal brengt de werelden van zorg en onderwijs
samen. Het IKC+ is een mooi voorbeeld van het realiseren van onze ambitie
om intersectoraal te werken. Dit is precies zoals we de transformatie van
Koraal hebben bedoeld. Het sluit ook geheel aan bij de gedachte, zoals ook
geformuleerd in de evaluatie van de Jeugdwet, dat onderwijs en zorg veel
meer met elkaar moeten samenwerken ten bate van de cliënt.”

• Ruud Eggink: “De fysieke muren tussen onderwijs en zorg zijn letterlijk weg.
De kans dat we elkaar nu ontmoeten is vele malen groter.”

In het IKC+ werken de gemeente Den
Bosch, het Samenwerkingsverband Primair
Onderwijs (SWV PO) de Meierij, het regulier
onderwijs in Den Bosch, en nog een aantal
partijen met Koraal samen. Christel Bogers:
“Door de realisatie van het nieuwe IKC+
zijn we in staat om veel meer door te gaan
ontwikkelen op de vraag van de leerling en
kunnen we ondersteuning op het gebied van
onderwijs en zorg veel meer op maat geven.”

de Naschoolse Dagbehandeling en het
Team Complexe Scheidingen. “We kunnen
onze ondersteuning veel beter op elkaar
afstemmen nu we samen in één gebouw
zitten”, zegt Ruud Eggink, schoolleider
De Rietlanden SO. “De fysieke muren tussen
onderwijs en zorg zijn letterlijk weg, de kans
dat we elkaar nu ontmoeten is vele malen
groter dan wanneer we in twee aparte
gebouwen waren blijven zitten.”

De Rietlanden SO (circa 115 leerlingen in
de groepen 1 t/m 8) is onlangs verhuisd
naar de Kooikersweg 301 in Den Bosch
waar De Sprankel, een school voor speciaal
basisonderwijs van Signum, al was gevestigd.
Het is de bedoeling dat na de herfstvakantie
de zorgonderdelen van Koraal uit Den Bosch
in het IKC+ worden gehuisvest. Dat zijn
het Multidisciplinair Kinderdagverblijf,

Ruud Eggink werkt in het IKC+ nauw samen
met Lara Kluijtmans, teamleider Maashorst.
Samen zaten ze in een stuurgroep die het
plan over het IKC+ heeft geschreven. “Alle
professionals die in dit gebouw samenwerken
gaan op dezelfde manier een kind benaderen
en behandelen”, zegt hij, “en dat in één en
dezelfde taal. In werkgroepen zullen we
ons de komende tijd buigen over de vraag

hoe we de verschillende werkwijzen naar
elkaar toe willen laten groeien. Het doel is
helder: één kind, één plan.” Lara Kluijtmans:
“De Rietlanden alleen kan een kind met een
bepaalde gedragsproblematiek niet helpen en
zorg kan dat ook niet alleen. Samen kunnen
we kinderen onderwijszorgarrangementen op
maat aanbieden waardoor onze oplossingen
veel completer worden.”
Uiteindelijk is het streven van Koraal dat
het IKC+ de katalysator wordt voor passend
onderwijs voor zoveel mogelijk kinderen op alle
basisscholen in Den Bosch. Lara Kluijtmans:
“Omdat we samen onze expertise inbrengen
kan De Rietlanden, in samenwerking met
zorg, straks ook ondersteunend zijn aan
andere basisscholen in Den Bosch, waaronder
ook De Sprankel, onderdeel van Signum
onderwijs.” Ruud Eggink: “Leerkrachten die
hier voor de klas staan, kunnen naar een
Bossche basisschool gaan om een leerkracht

te ondersteunen in de omgang met een kind
met gedragsproblemen. Daarmee hopen we
dat zo’n kind gewoon op dezelfde school kan
blijven.” Lara Kluijtmans: “We willen niet alleen
uitval in het regulier onderwijs voorkomen,
maar ook de doorstroom naar het speciaal
onderwijs zoveel mogelijk beperken.”
Ze vervolgt: “In de naschoolse dagbehandeling
komen de kinderen in groepen terecht
en wij onderzoeken hoe en waar we hun
problemen het beste kunnen aanpakken.
Meestal gaan we op alle gebieden (zorg,
onderwijs, omgeving) aan de slag met het
inzetten van gezinsbegeleiding, hulp aan huis,
logeeropvang, diagnostiek of therapie.
We willen zo vroeg mogelijk ingrijpen en
inzetten op de verbetering van de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen,
waardoor naschoolse dagbehandeling niet
nodig is of zo kort mogelijk wordt ingezet.” ■

• Lara Kluijtmans: “Samen kunnen we kinderen onderwijszorgarrangementen op
maat aanbieden, waardoor onze oplossingen veel completer worden.”

