
goed 
in je vel 
en gewoon
naar 
school

Ouders, jongeren en professionals; iedereen kan ons benaderen met een hulpvraag of voor meer informatie. 

Neem contact met ons op via 06 21 95 42 52. Kijk voor meer informatie en ervaringen op omdathetkan.nu

meer informatie en aanmelding



Soms loopt een kind of een jongere (bijna) vast

op meerdere gebieden: thuis, op school, op het

werk of in de vrije tijd. Wij, vijf zorg- en onder-

wijspartners in Noord- en Midden-Limburg,

hebben de handen ineengeslagen om com-

plexe onderwijs- en hulpvragen van kinderen en

jongeren goed en snel te beantwoorden. Omdat

we geloven dat het kan!

Wij zijn er voor kinderen en jongeren van 0 tot

23 jaar en hun sociale omgeving (zoals ouders,

leerkrachten, begeleiders) bij wie sprake is van

psychiatrische problematiek, verstandelijke be-

perking, verslaving en/of ernstige gedragspro-

blemen en met wie het niet goed gaat op school

of op het werk. 

Wanneer een ouder, jongere of professional ons

benadert met een hulpvraag, neemt één van

onze kernteamleden meteen contact op en be-

spreekt de vraag. Deze persoon, dit ene ge-

zicht, blijft in het hele traject dichtbij en doet wat

nodig is om de hulpvragen thuis en op school

te beantwoorden. Alles wat we doen, gebeurt

in nauw overleg met ouders of verzorgers. Dat

kan variëren van advies tot begeleiding en be-

handeling. Zo stabiliseren we de situatie en wer-

ken naar een passende oplossing, zodat het

kind of de jongere gauw weer zo zelfstandig

mogelijk kan deelnemen aan het gezinsleven en

de maatschappij. En alles zo snel mogelijk weer

gewoon goed gaat. Daar doen we alles voor. 

Wij werken samen. Snel, flexibel, doel- en resul-

taatgericht. We zijn er zo vroeg en kort mogelijk.

Het kind, de jongere, het gezin en de school

staan centraal in onze aanpak en we werken in

de directe, sociale omgeving van het kind of de

jongere. Ons uitgangspunt is dat, juist in het

geval van meervoudige problematiek, álle le-

vensgebieden onderwerp van aandacht zijn. En

dat een goed afgestemde integrale aanpak

meer oplevert dan de som der delen. 

Omdat het kan! is een alliantie van vijf onderwijs-

en zorgorganisaties werkzaam in Noord- en

Midden-Limburg. Vincent van Gogh, Buro van

Roosmalen, Rubicon, PSW en Onderwijs-

groep Buitengewoon hebben de handen ineen

geslagen. Wij bieden specialistische expertise

zonder schotten. Samen; omdat het nodig is en

omdat het kan!

OMDAT HET KAN! WAT WIJ DOEN onze visie wie we zijn


