Maashorst

Dagbehandeling
Voor kinderen vanaf twee jaar

Dagbehandeling

Als kinderen een langere periode op de dagbehandeling nodig hebben in
een andere omgeving dan hun eigen school of kinderopvang, dan kunnen
ze terecht bij de dagbehandeling van Koraal locatie Maashorst.
De dagbehandeling die wij bieden bij onze twee Multidisciplinair Kinder
Dagverblijven (MKD) is er voor jonge kinderen vanaf twee jaar die in
principe normaal begaafd zijn en die te maken hebben met (ernstige)
ontwikkelings-, gedrags- en/of leerproblemen.

Voordelen van onze dagbehandeling:
• Afzonderlijk traject waarin het kind
en zijn of haar gezin centraal staat.
• Werken aan het opbouwen
van (sociale) en (voor)schoolse
vaardigheden.
• We werken aan het verbeteren
van de interactie tussen ouders/
verzorgers en het kind.
• Ouders krijgen adviezen, tips
en handreikingen die zij kunnen
toepassen in de thuissituatie.
Dagprogramma
Elk kind binnen het MKD krijgt een
programma op maat, afgestemd op de

ontwikkelingsfase van het kind.
Dit programma kan, indien nodig,
worden bijgesteld. Uitgangspunt hierbij
zijn de mogelijkheden van het kind.
In het dagprogramma van het MKD
staan structuur, duidelijke regels en
veiligheid centraal. De kinderen werken
en spelen in groepjes, maar er is ook
aandacht voor de individuele behoeften
van elk kind.
In het dagprogramma komen
verschillende dingen aan bod: samen
spelen en eten, buiten spelen, boekjes
lezen, samen of alleen knutselen
of een werkje maken. De kinderen

leren rekening te houden met andere
kinderen, samen te spelen en zelf te
kiezen wat ze willen gaan doen.
Wanneer een kind de leeftijd van
vier jaar heeft bereikt is het mogelijk
onderwijs op maat te bieden als
onderdeel van het dagprogramma.
Dat gebeurt in samenspraak met
De Vlinder in Reek of SO De Rietlanden
in ’s-Hertogenbosch, beide scholen voor
speciaal primair onderwijs.
Het onderwijs-zorgaanbod gaat uit van
een gezamenlijke verantwoordelijkheid
van onderwijs en hulpverlening voor de
ontwikkeling van kinderen.

Werkwijze
De kinderen bij de dagbehandeling
worden tijdens verschillende
bezigheden geobserveerd, zo krijgen
onze medewerkers een goed beeld
van wat er precies met een kind
aan de hand is. Deze observaties
bespreken ze regelmatig met ouders/
verzorgers. "Hoe gaat het met het kind
op de groep?", "Wat merken ouders/
verzorgers in de thuissituatie?"
Het is belangrijk dat er samenhang
komt tussen de opvoeding thuis en
bij de dagbehandeling.
Plaatsing bij een MKD in combinatie
met gezinsbegeleiding wordt zoveel

als mogelijk bij de start van de
dagbehandeling ingezet. Vaak is er
daarom een gezinsbegeleider betrokken
die bij ouders/verzorgers thuis komt.
Voor een goede afstemming vinden
er gesprekken plaats tussen de
regiebehandelaar, de gezinsbegeleider,
de mentor vanuit de dagbehandeling
en ouders/verzorgers.

De hulpvraag en de samenwerking met
ouders/verzorgers en het kind is ons
uitgangspunt, voortkomend uit de visie
van 'Gezin Centraal'. Maashorst is van
mening dat je een kind niet los kunt
zien van zijn systeem en neemt daarom
het hele gezin mee in de behandeling
van het kind.

Maashorst heeft twee vestigingen
waar dagbehandeling wordt
aangeboden:
• Multidisciplinair Kinder Dagverblijf in
Reek (MKD De Kleine Hoogen).
• Multidisciplinair Kinder Dagverblijf
in ’s-Hertogenbosch (MKD De Kleine
Cauw).

Meer informatie
Voor meer informatie over
Dagbehandeling of over aanmelding
kun je contact opnemen met:
Cliëntenbureau Noordoost-Brabant
0411 - 652 333
clientenbureaunob@koraal.nl

