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Ondersteuning bij leven, leren, 
wonen en werken.

De Boxtelse Praktijk
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Koraal Groep

onderwijszorg werk



Bruggencongres 10 mei 2007 3

Full-service

• Verschillende ondersteuningsvormen
• Verschillende domeinen
• Verschillende levensfasen

• Omdat iedere ontwikkelfase andere 
vragen stelt en dus andere antwoorden 
behoeft
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Eén kind, één plan.

• Gemeenschappelijk einddoel 
(perspectief)

• Meerdere werkdoelen (‘tussen’ of ‘deel’-
doelen)

• Eén integraal (handel)plan
• Meerdere (werk)plannnen
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‘Boxtelse Praktijk’

• Drie leefsferen
• Waardering voor elkaars deskundigheid 
• Gevoelde noodzaak voor samenwerking 
• Ervaring elkaar te kunnen aanvullen
• Vooruit kijken

• Durven zien van eigen beperkingen
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‘Wat bepaalt het 
succes van de zorg’

• Het hebben en houden van sociale 
relaties

• Het hebben en houden van werk
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‘Niet met zorg alleen’

• Optimale persoonlijke ontwikkeling
• Maximale maatschappelijke participatie

Centrale vraag:
• Wat heb jij nu nodig om later ‘zo goed 

mogelijk’ te kunnen ‘meedoen’?
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Met Onderwijs en 
Arbeid

• CAV wordt zelfstandig
èn 
• onderdeel van onderwijs, zorg, 

arbeidstrajecten.
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Wat betekent dit 
voor onderwijs?

• Herijking
– (eind)doelen formuleren
– doelgroepdifferentiatie
– perspectieven richting arbeidstoeleiding 

vaststellen
– herinrichting van het onderwijs
– professionaliseren
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Einddoel

• Hebben en houden van werk

• Hebben en houden van sociale 
netwerken
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Doelgroep-
differentiatie

• omschrijving per doelgroep                    
“wie zijn en worden mijn klanten”

• afstemming zorg en onderwijs
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Programma van 
Eisen

• “wat wil mijn klant?”
• format met 15 items, o.m.:

– kenmerken
– kennis en vaardigheden leraren
– lokaliteit, onderwijsprogramma
– in- en doorstroom op school

• uitvoering: o.a. gedragswetenschappers
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Programma van 
Uitvoering

• “wat kan ik mijn klant bieden?”
• PvE van actie voorzien

– concreet maken 
– toetsen aan haalbaarheid
– keuzes maken

• toedeling van middelen
• uitgevoerd door management
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Gevolgen 

• Leerlingen: naar doelgroep ingedeeld
• Leraren:  werken met PvE en PvU
• Clusterindeling 
• Zelfsturing van clusters
• Inhoudelijke criteria sturen de school
• Periodiek evalueren
• Dynamisch werkdocument
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Afstemming

• met onderwijs, zorg en arbeid

• bij nieuwe diensten / producten                 
dit systeem toepassen
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Perspectieven 
richting arbeid

• Perspectief en doel formuleren:         
“hebben en houden van werk en                 
van sociale netwerken”

• Persoonlijke ontwikkeling relateren aan 
deze doelen 

• Onderwijs inrichten en organiseren  op  
deze doelen                     
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Herininrichten van 
het onderwijs

• Onderbouw: kennismaken en oriënteren

– kennismaken met 2 praktijkvakken
– basistechnieken
– vergroten sociale redzaamheid
– psychologisch onderzoek t.b.v. stagemap
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Herinrichten van 
het onderwijs

• Middenbouw: verbreden en verdiepen 

– beheersing van 3 tot 4 praktijkvakken
– theorie in dienst van praktijk
– bewustwording van een realistisch 

toekomstperspectief
– benoemen trajectcoach
– assessment voor stage
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Herinrichten van 
het onderwijs

• Eindgroepen: overdragen en naar 
buiten

– Theorie nodig voor praktijk: praktijktheorie
– Certificering
– Portfolio
– Oriëntaties , stage
– Afstemming met arbeidstoeleiding
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Professionaliseren 

• Methodiek

• Medewerkers 
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Doelgroep :
jongeren, jongvolwassenen en volwassenen 

met ontwikkelingsstoornissen, leer- en/of 
gedragsproblemen

Doel :
Volwaardige arbeidsparticipatie

Sterk in Werk
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Van project tot stichting

Jaren 80 :
• Centrum voor Arbeidstraining en - vorming
• Stagetrajecten vanuit Michaëlschool 

Jaren 90 :
• ESF-middelen t.b.v. project Arbeid
• Oprichting Stichting Sterk in Werk

Jaren 2000 e.v.:
• Partner onderwijs en zorg
• Jobcoachorganisatie - Reintegratiebedrijf
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onderwijs

arbeidsscholing

best passende werkplek

wonen vrije
tijd
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Ouder/verzorger Trajectbegeleider arbeid

leerkracht

jongere

Samenwerking en 
afstemming
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onderwijs

Eindgroepen
Programma : theorie en praktijk

Certificering
Portfolio

Oriëntatie
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arbeidsscholing

Methodiek :

Ontwikkeling - doorstroom

Arbeidsdiagnostiek / assessment / portfolio

Werkervaring :

stage – leerwerkplekken / bedrijven



Bruggencongres 10 mei 2007 27

Best passende werkplek

- Arbeidsmatige dagbesteding

- Beschermde arbeidsmarkt

- Reguliere arbeidsmarkt

Jobcoaching – begeleid werken 
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duurzaam succesvol

door:
• samenwerking 
• delen expertise
• inzet erkenningen 
• opdrachten / middelen
• delen faciliteiten
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Koraal Groep

Onderwijs - Zorg - Werk

“ Samen beter ”
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Nu verder

• vrije tijdsbesteding 
• culturele en lichamelijke vorming
• non-formal en informal education

Te ontginnen gebied voor sociale 
participatie en persoonlijke ontwikkeling
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En nog beter

• Zorg richten op toekomstplannen
• Samen optrekken
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