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3 Behandelen in de klas

Wat is het vraagstuk?
Het is de bedoeling dat kinderen - ook met beperkingen - onderwijs kunnen ontvangen dat bij hun mogelijkheden 

past. Karakter bood vroeger onderwijs in een besloten setting aan voor kinderen die waren opgenomen in één van 

hun klinieken. Scholen waren namelijk niet in staat om een dergelijk zware populatie onderwijs te geven. Toen er een 

afname was van volume intramurale behandeling, was er een alternatief nodig voor het onderwijs in de regio.

De oplossing
Met behandelen in de klas kunnen kinderen met een psychiatrische aandoening worden ondersteund in een schoolse 

omgeving met een onderwijszorgarrangement. In een klas zijn twee professionals aanwezig: een leraar die in dienst 

is van de school en een  sociotherapeut van Karakter. De leraar draagt zorg voor het onderwijs en de sociotherapeut 

zorgt dat de leervoorwaarden vervult zijn (blijven zitten op de stoel, agressieregulatie etc.). In de eerste instantie werd 

behandelen in de klas vooral toegepast in het speciaal  onderwijs. Naarmate daar successen werden geboekt, kwam er 

ook vraag vanuit het speciaal basisonderwijs (regulier onderwijs voor een specifieke doelgroep kinderen met leerpro-

blemen) om daar ondersteuning te bieden, zodat een kind geen zwaardere zorg nodig heeft. Zo draagt de specialisti-

sche ondersteuning van Karakter er aan bij, dat zorg steeds dichterbij gegeven kan worden. School, ouders en omge-

ving (bv. huisarts) worden betrokken bij de ondersteuning.

Wat betekent de oplossing voor de betrokkenen?
• Een aanpak die in de derdelijns zorg is gestart, beweegt steeds dichter naar de ‘voorkant’ van het proces, om kinde-

ren steeds vroeger te kunnen ondersteunen.

• De problematiek van een kind wordt behandeld in een context van school en leren, waarbij professionals met ver-

schillende expertisegebieden samenwerken en elkaar versterken.

• Karakter kan zijn expertise dichterbij kinderen inzetten en zo haar kennis in het netwerk verspreiden, in plaats van 

dat zij kinderen uit de omgeving halen om ze te kunnen behandelen. 
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