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Welkom bij de dagbehandeling
Bij alle kinderen gaan groei en ontwikkeling gepaard met kleine en soms
grote zorgen. Sommige kinderen ondervinden meer problemen in hun
ontwikkeling dan andere kinderen.
Die problemen kunnen remmend werken op de groei van het kind. Ook
moeilijkheden in de directe leefomgeving van het kind beïnvloeden de
ontwikkeling van het kind.
Meestal is er sprake van een combinatie van genoemde factoren.
Tijdelijke behandeling bijvoorbeeld bij Kompaan en De Bocht, kan dan
noodzakelijk zijn.
Uw kind komt binnenkort naar de Dagbehandeling 0-7 jaar in Goirle. Dat
is niet alleen voor uw kind, maar ook voor uzelf een hele nieuwe situatie.
We kunnen ons daarom voorstellen dat u graag meer wilt weten over de
omgeving waar uw kind straks is. In dit boekje hebben wij een aantal
zaken op een rijtje gezet. Hebt u na het lezen van dit boekje vragen,
neemt u dan gerust contact met ons op.
Dit boekje is geschreven voor ouders en verzorgers.
Voor de leesbaarheid spreken we in de tekst over ouders maar dan
bedoelen we tevens verzorgers.
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De dagbehandeling
Behandeling in de groep
De groepen
Voor jonge kinderen is het belangrijk dat de ruimte en mensen om hen
heen zekerheid en vertrouwen geven. Dat proberen we te bereiken door
de kinderen in kleine, overzichtelijke behandelgroepen te plaatsen met
vaste pedagogisch medewerkers. Kinderen kunnen bij de
dagbehandeling indien passend bij hun ontwikkeling en leeftijd ook
onderwijs volgen.
Er zijn binnen de dagbehandeling vijf groepen.
Kangoeroe:
De groep Kangoeroe is er voor ouders en kinderen van 0 tot 2 jaar, bij
wie er sprake is van (ernstige) problemen met het kind in de relatie
tussen de ouder en het kind. Jonge kinderen komen samen met hun
ouder(s) naar de groep of komen soms enkele dagdelen zonder ouder(s)
naar de groep.
Daarnaast biedt Kangoeroe ook behandeling aan jonge kinderen met
problemen in hun ontwikkeling van 2 en 3 jaar. De groep bestaat uit
maximaal 8 kinderen per dagdeel.
Boterbloem:
Binnen deze groep staat behandeling van kinderen met problemen in
hun ontwikkeling centraal. De groep wordt geleid door pedagogisch
medewerkers van Kompaan en de Bocht. De groep bestaat uit maximaal
8 kinderen per dagdeel in de leeftijd van 2 t/m 4 jaar. Een combinatie
met dagdelen onderwijs is mogelijk voor kinderen vanaf 4 jaar.
Pelikaan en Duizendpoot:
De groepen Pelikaan en Klaproos bieden zowel behandeling als
onderwijs aan kinderen met problemen in hun ontwikkeling. Pedagogisch
medewerkers van Kompaan en de Bocht werken samen met een
leerkracht van scholengemeenschap De Keyzer, een school voor
speciaal onderwijs. Er worden enkele dagdelen onderwijs gegeven aan
kinderen die daar aan toe zijn. De behandelklas bestaat uit maximaal 10
kinderen in de leeftijd van 3 t/m 6 jaar.
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Zebra:
Binnen deze groep staat behandeling van kinderen met problemen in de
ontwikkeling in combinatie met onderwijs centraal. De groep wordt geleid
door pedagogisch medewerkers van Kompaan en de Bocht en een
leerkracht van scholengemeenschap De Keyzer. Bij Zebra staat een
veilige en geleidelijke doorstroom naar onderwijs op de voorgrond. In de
beginfase ligt het accent op het creëren van een veilige speel- en
leeromgeving. Gedurende de plaatsing zal de nadruk steeds meer
verschuiven van behandeling richting onderwijs. Kinderen kunnen bij
Zebra waar mogelijk volledige dagen kleuteronderwijs volgen. De
behandelklas bestaat uit maximaal tien kinderen in de leeftijd van 4 t/m 7
jaar. Kinderen die volledig onderwijs volgen in de taakgerichte fase,
blijven (net als de leerlingen van De Keyzer) op vrijdagmiddag thuis.
Het dagprogramma
In iedere groep is een vast dagprogramma met allerlei verschillende
activiteiten. Deze kunnen zowel individueel als in groepsverband zijn.
Binnen spelen de kinderen afwisselend op de mat of aan tafel. De ene
keer mag het kind zelf iets kiezen, de andere keer krijgt het kind iets
aangeboden. Ook “werken” aan tafel is een onderdeel van het
programma.
De kinderen worden hierbij begeleid door de pedagogisch medewerkers.
Op een aantal groepen is het gebruik van pictogrammen een belangrijk
hulpmiddel voor het dagprogramma. Elke dag is er minstens een
groepsactiviteit zoals knutselen, muziek maken, spelletjes doen.
De kinderen spelen geregeld buiten en ook hier krijgen de kinderen
iedere dag verschillende materialen aangeboden.
Tijdens alle activiteiten is er aandacht voor het individuele behandelplan.
Tussen de middag eten we samen brood en aan het eind van de dag
eten we samen fruit. Dit alles wordt verzorgd door de dagbehandeling. U
hoeft uw kind dus geen eten en drinken mee te geven.

Sterk Huis

●

Dagbehandeling 0 – 7 jaar

●

8-2014

●

4

Video Interactie Begeleiding
In de groep gebruiken we regelmatig de videocamera.
Er worden opnames gemaakt om beter te zien op welke wijze uw kind
contact maakt en communiceert met andere kinderen en de pedagogisch
medewerkers. De beelden worden tijdens een overleg met elkaar
besproken en dienen ter ondersteuning van de behandeling. De beelden
worden enkel bekeken door medewerkers ten behoeve van de
behandeling en worden na het vertrek van uw kind gewist.
Onderwijs
Binnen de dagbehandeling kan onderwijs aangeboden worden aan
kinderen vanaf 3 jaar en 9 maanden. Vanaf 5 jaar zijn kinderen
leerplichtig. Er is een samenwerking tussen Kompaan en de Bocht en
Scholengemeenschap De Keyzer, waarbij De Keyzer zorg draagt voor
het stukje onderwijs. Alle kinderen die onderwijs volgen worden officieel
ingeschreven bij SO De Keyzer.
Onderwijs is voor kinderen die:
- een indicatie hebben voor dagbehandeling;
- (binnen 3 maanden) 4 jaar zijn;
- binnen een korte tijd (3 maanden) schoolrijp zijn;
- een intensieve behandeling nodig hebben, waardoor ze niet in
staat zijn om een volledig onderwijsprogramma te volgen.
Uitgangspunten van de onderwijsgroepen:
- Onderwijs en zorg vullen elkaar aan en werken met gezamenlijke
doelen: één kind, één plan!
- Het aantal verschillende leefwerelden van een kind wordt beperkt.
- Het aanbod van onderwijs en behandeling moet worden afgestemd
op de mogelijkheden van het kind.
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Doelstelling van de onderwijsgroepen:
Binnen de Pelikaan, Duizendpoot en Zebra willen we kinderen de beste
kansen bieden door de kinderen optimaal op alle ontwikkelingsgebieden
te stimuleren.
We hechten groot belang aan:
- de ontwikkeling van sociale vaardigheden;
- de bevordering van gezonde emotionele ontwikkeling;
- de didactische ontwikkelingsmogelijkheden.
Het uitgangspunt is om toe te werken naar een succesvolle plaatsing
binnen een passende vorm van vervolgonderwijs.

Sterk Huis

●

Dagbehandeling 0 – 7 jaar

●

8-2014

●

6

Begeleiding van het gezin
Ouderbegeleiding
De inbreng van ouders is onmisbaar bij een goed verloop van de
behandeling. U houdt de zorg en verantwoordelijkheid. U vertrouwt die
enkel voor een gedeelte van de dag toe aan de medewerkers van
Kompaan en De Bocht. We spreken dan ook het liefst van gedeelde
zorg: onze hulp is voor u een steun in de rug bij uw opvoedingstaak.
Naast de onderlinge samenwerking is een goede samenwerking met
ouders noodzakelijk. Daarom zijn er met regelmaat
begeleidingsgesprekken met de pedagogisch medewerker en/of de
ambulant hulpverlener bij u thuis of op de groep. Ook kan u gevraagd
worden aanwezig te zijn in de groep.
Samenwerking
Voor u is het belangrijk te weten wat er in de groep gebeurt en voor ons
is het belangrijk te weten hoe het thuis gaat. U bent van harte welkom op
de groep.
De gezinsbegeleiding wordt uitgevoerd door een ambulant hulpverlener
van Kompaan en De Bocht, soms samen met de pedagogisch
medewerkers.
De doelen kunnen zijn:
 het vergroten van de opvoedkundige vaardigheden
 het vergroten van de algemene draagkracht
 het verbeteren van communicatieve- en sociale vaardigheden
Aan de doelen wordt onder andere gewerkt door gesprekken.
Ook de ambulant hulpverlener maakt in de thuissituatie, indien nodig,
gebruik van de videocamera. Dit om te zien op welke wijze het contact
en de communicatie tussen u en uw kind verloopt. De ambulant
hulpverlener bespreekt deze opnames met u.

Praktische Pedagogische Thuisbegeleiding
Pedagogisch medewerkers van de behandelgroep geven indien nodig
praktische pedagogische begeleiding in de thuissituatie. Het is een
middel om ouders te ondersteunen zodat zij de opvoeding beter aan
kunnen. Met thuisbegeleiding probeert de mentor de alledaagse situaties
in het gezin op opvoedingsgebied te ondersteunen en te begeleiden.
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Bijvoorbeeld bij het leren opruimen, aan tafel blijven zitten tijdens het
eten, bij het luisteren naar wat het kind moet van de ouders of bij het
spelen met broers en zussen. Tijdens de huisbezoeken wordt gewerkt
aan haalbare doelen op korte termijn, als stapjes op weg naar een
einddoel. Om aan die stapjes te werken, is er tijdens de huisbezoeken
veel aandacht voor het samendoen; niet alleen praten maar vooral ook
handelen.
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Dagbehandeling van begin tot eind
Indicatie
Voor de Dagbehandeling 0-7 jaar is een indicatie van Bureau Jeugdzorg
nodig. Bij Bureau Jeugdzorg maakt een medewerker samen met u een
indicatie voor hulp. Deze indicatie stuurt Bureau Jeugdzorg naar
Kompaan en de Bocht. Bureau Jeugdzorg kan u ook uitleg geven over
de ouderbijdrage (L.B.I.O.).
Kennismakingsperiode
Zodra Kompaan en de Bocht de indicatie heeft ontvangen, wordt er door
de betrokken gedragswetenschapper binnen 15 werkdagen per brief
contact met u opgenomen over de mogelijke wachttijd. Wanneer er
plaats is op de dagbehandeling voor uw kind, wordt u uitgenodigd door
de ambulant hulpverlener of pedagogisch medewerker voor een
kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek informeren wij u over de
dagbehandeling en krijgt u een rondleiding. Er is dan gelegenheid om
vragen te stellen.
Er worden afspraken met u gemaakt over uw hulpvraag ten aanzien van
de behandeling, aan welke doelen er gewerkt gaat worden en met welke
middelen.
In dit gesprek maken we afspraken die we vastleggen in een eerste
hulpverleningsplan.
Als onderzoek of specifieke therapie (zoals logopedie, fysiotherapie,
speltherapie) nodig is, dan vragen we dat aan. U laat weten of u akkoord
bent met het hulpverleningsplan.
Evaluatie
Ieder half jaar bespreken wij met u de ontwikkeling van uw kind in de
behandelgroep en de ontwikkelingen in de thuissituatie.
We evalueren de doelen die u heeft geformuleerd. Er worden opnieuw
afspraken gemaakt over de voortgang van de hulpverlening voor de
komende periode als vervolg op het hulpverleningsplan.
Bij de afsluitende bespreking evalueren we de totale
hulpverleningsperiode en geven we zonodig een advies voor het vervolg.
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Met wie heeft u te maken?
Met wie heeft u te maken?
- Bureau Jeugdzorg: vraagt de indicatie aan.
- De gedragswetenschapper: is inhoudelijk eindverantwoordelijk
voor de behandeling. De gedragswetenschapper is op afstand bij
de behandeling betrokken.
- De pedagogisch medewerkers: dit zijn de medewerkers in
de behandelgroep waar uw kind dagelijks mee te maken heeft.
- De ambulant hulpverlener: dit is de hulpverlener die u
ondersteunt en begeleidt bij de opvoeding.
- Overige medewerkers: Kompaan en De Bocht heeft diverse
therapeuten en (para)- medisch personeel en psychologen in
dienst die indien nodig worden ingeschakeld.
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Praktische zaken
Bereikbaarheid
Van maandag tot en met vrijdag van 8.45 tot 17.00 uur.
Tussen 11.30 tot 13.00 uur komt het in de groep minder goed uit om u te
woord te staan in verband met de lunch samen met de kinderen. Wilt u
daar rekening mee houden?
Diëten
Wanneer uw kind een dieet heeft, houden we hier rekening mee. Indien
nodig maken wij, bij de opname, met u en eventueel de medische dienst
afspraken over het dieet.
Wanneer er getrakteerd wordt zorgen wij, in overleg, voor een
aangepaste/vervangende traktatie.
Foto’s en video-opnames
Het maken van video opnames door ouders op de groepen is niet
toegestaan. Foto’s kunnen alleen gemaakt worden als er geen bezwaar
is gemaakt door ouders van andere kinderen.
Bij de start van de behandeling wordt u om toestemming gevraagd.
Kleding
Het is fijn als er voor uw kind wat reservekleding in de behandelgroep
aanwezig is. Zeker als uw kind nog niet zindelijk is. U kunt hierover
afspraken maken met de pedagogisch medewerker.
Openingstijden van de behandelgroepen
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag start de groep om 9:00 tot
15:15. Op deze dagen eten kinderen op de groep. Op woensdag start de
groep ook om 9:00, maar zijn de kinderen in de middag vrij. De groep
sluit dan om 12:15 en de kinderen mogen thuis lunchen.
Kinderen van de Zebra die in de taakgerichte fase zitten, zijn tevens op
vrijdagmiddag vrij vanaf 12:15.
Verjaardagen en afscheid
De verjaardag van elk kind vieren we in de groep. U bent hierbij ook
welkom. De dag waarop dit zal plaatsvinden, wordt met u afgesproken.
Als u iets wilt trakteren doet u dat dan in overleg met de pedagogisch
medewerkers. Trakteren kan, maar we hebben dan het liefst dat u
“gezond” snoep en niet te grote hoeveelheden trakteert. Ook het
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afscheid wordt gevierd. Ook hierbij bent u van harte welkom. Voor de
traktatie geldt hetzelfde als bij de verjaardag.
Vervoer
Het uitgangspunt van de dagbehandeling is dat u zelf verantwoordelijk
bent voor het brengen en halen van uw kind. U kunt uw kind ‘s-morgens
tussen 8:45 uur en 9:00 uur brengen en om 15:15 uur weer ophalen. Op
woensdag haalt u uw kind om 12:15 uur op. Is het door bepaalde
omstandigheden niet mogelijk dat u uw kind zelf brengt en/of haalt, dan
kunnen wij helpen met het zoeken van een oplossing. Daarnaast kunnen
kinderen van de dagbehandeling in bepaalde gevallen gebruik maken
van een vervoersregeling. Of u hiervoor in aanmerking komt, wordt na
overleg met u besloten door de unitmanager.
Ziek
Als uw kind ziek is, dan vragen wij u dit om vóór 9.00 uur door te geven
aan de groep. Dat kan telefonisch of mondeling. Wanneer uw kind
tevens dagdelen onderwijs volgt en daarvoor ingeschreven staat bij De
Keyzer, dan moet u ook aan De Keyzer doorgeven dat uw kind ziek is
(graag tussen 8.00-8.30).
Ziek en vervoer: zie infoblad vervoersregeling.
Als uw kind bij de dagbehandeling ziek wordt, proberen wij u telefonisch
te bereiken. Het is daarom ook fijn om een tweede telefoonnummer te
hebben van u.
We overleggen dan met u wat er verder gedaan moet worden. Het kan
zijn dat we u vragen om uw kind op te komen halen. Moet uw kind direct
naar een dokter of ziekenhuis, dan proberen we u te bellen om zelf met
uw kind naar de (huis-)arts of ziekenhuis te gaan.
Als wij u niet kunnen bereiken gaat er iemand van de dagbehandeling
mee. We hopen u later te kunnen bereiken zodat u uw kind van ons kunt
overnemen.
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Unitmanager:
Gedragswetenschappers:

Telefoonnummer:

Mariëlle Linnemans
Ellis Lazaroms
Daphne Remmers
Marjolein van Mullekom
Frederiek van Kuijk
013-5309400

Scholengemeenschap De Keyzer
Telefoonnummer:
013-5324550
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