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In de Regio West-Brabant organiseren
wij de ondersteuning dichtbij cliënt
en leerling. In een persoonlijk gesprek
vertelt regiodirecteur Eric Starmans
u graag hoe wij dat doen! Wilt u
een afspraak maken? Bel dan met
076 - 502 59 92 of 06 - 51 80 14 68.
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Regio West-Brabant

Koraal Groep heet vanaf nu
Koraal. Naast onze naam
hebben we onze werkwijze
aangepast. Vanaf 1 juli
2017 werken we vanuit
zes regio’s in Limburg en
Noord-Brabant en één
landelijk Expertise Centrum,
waarin we onze kennis en
expertise hebben gebundeld.
Maak kennis met onze
vernieuwde organisatie en
met de regiodirecteur!

Bij Koraal werken we voor mensen
van alle leeftijden met (verstandelijke)
beperkingen en complexe gedragsen/of psychiatrische problemen.

Eric Starmans is regiodirecteur van
deze Koraal-regio.

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 door samen
te werken met onze ketenpartners.
Samen helpen wij cliënten en leerlingen
in hun eigen kracht te komen.
Wij hebben onze dienstverlening
regionaal ingericht. Dat stelt ons nog
meer in staat mensen met een complexe
zorg- en ondersteuningsvraag breed,
integraal en vanuit één regionaal
aanspreekpunt te ondersteunen.

‘In West-Brabant zijn we vooral actief
op het gebied van speciaal onderwijs.
We hebben daarin een sterke positie
en een goede naambekendheid. Voor
langdurige zorg, jeugdzorg en arbeid
werken we samen binnen Koraal en
met ketenpartners in de regio. Er zijn
in de regio al mooie voorbeelden van
samenwerking tussen onze scholen en
verschillende zorgaanbieders. Ik wil die
markt verder ontginnen en nog meer
regionale zorgonderwijs-zorg arrangementen ontwikkelen en aanbieden.
Het belangrijkste is, dat wij dit samen
doen én daarbij uitgaan van de integrale
benadering van Koraal. Integraal en
holistisch, waarbij de hele leerling
centraal staat en vanuit dat perspectief
ook wordt ondersteund en begeleid.
Daar staan voor mij de woorden
‘samen op eigen kracht’ voor.

In de regio West-Brabant is Koraal
sterk vertegenwoordigd door de
scholen van Het Driespan. Er zijn zes
scholen voor Speciaal Onderwijs (SO)
die onderwijs verzorgen aan leerlingen
van ongeveer 4 tot ongeveer 13 jaar.
Daarnaast zijn er ook zes scholen voor
Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).
Bestemd voor leerlingen vanaf ongeveer
12 jaar tot ongeveer 18 jaar. Een
bijzondere plek neemt het Ginneken
college in. Een orthopedagogische
onderwijsinstelling voor gespecialiseerde
onderwijszorg binnen de Justitiële
Jeugdinrichting Den Hey-Acker in Breda.

• Eric Starmans
Regiodirecteur West-Brabant

‘Er zijn in de regio al mooie
voorbeelden van samenwerking
tussen onze scholen en
verschillende zorgaanbieders.’

