
Kinderdienstencentra
0-18 jaar



Vragen en zorgen
Herken je je in één van de ervaringen hieronder 
of in een soortgelijke situatie? Dan kan een 
KDC je kind ondersteunen.
•  ‘ Mijn kind van 3 jaar praat nog niet.  

Klopt dat wel?’
•  ‘ Mijn zoon van 11 jaar vraagt meer 

zorg op school dan de onderwijzers 
kunnen geven.’

•  ‘ Mijn dochter kan waarschijnlijk niet  
naar het (speciaal) onderwijs.’

•  ‘ We hebben het gevoel dan ons kind  
wat achter is en maken ons zorgen’  

Zo goed mogelijk ontwikkelen
Als ouders wil je dat je kind zich kan ontwik-
kelen en zich fijn voelt. Het doel van onze 
behandeling is dat je kind zich zo goed mogelijk 
ontwikkelt in zijn eigen tempo. Daarin zijn 
onze KDC’s gespecialiseerd. Hoe we dat doen 
bepalen we met jou, want als ouder ken je je 
kind als geen ander. We stellen samen doelen 
op voor je kind. Daaraan gaan we op het  
Kinderdienstencentrum werken. Onze behan-
delaars kunnen je ook thuis ondersteunen bij 
hoe je bijvoorbeeld je kind leert om zichzelf 
te verzorgen. 

Een greep uit mogelijke behandeldoelen:
• terugkeer naar school 
• zoeken naar passende dagbesteding 
• leren communiceren met gebaren
• zindelijk worden

• omgaan met gevoelens
• leren fietsen 
• met andere kinderen leren spelen

Wat is een KDC?
Een KDC is het hele jaar vijf dagen per week 
open. Er zijn verschillende kleine groepen. 
Iedere groep heeft een vast groepspro-
gramma. Daarnaast volgt je kind een eigen 
programma, met bijvoorbeeld fysiotherapie. 
Deskundigen ondersteunen de groep én je kind.  
Naast begeleiders en de behandelcoördinator 
hebben we logopedisten, fysio- en ergo-
therapeuten in huis. Ook zijn er allerlei 
materialen en voorzieningen, zoals een  
veilige buitenruimte, een snoezelruimte,  
een binnen-zandbak en gymzaal. Zo wordt 
je kind op een fijne manier uitgenodigd om 
zich te ontwikkelen.
 
Kleine groepen
Onze groepen zijn klein (zeven tot acht  
kinderen) en hebben twee begeleiders.  
Er is veel aandacht voor de ontwikkeling  
van ieder kind. De groepen zijn meestal 
ingedeeld naar leeftijd of zorgvraag.
 
•  Belevingsgroep voor ernstig meervoudig 

beperkte kinderen. Deze kinderen stimuleren 
we met zachte materialen, licht, klank en 
geur. We gaan bijvoorbeeld snoezelen, naar 
buiten of samen wat lekkers bakken. Beleven 
en een goede verzorging staan centraal. 

Heb je het gevoel dat je kind zich anders ontwikkelt dan andere 
kinderen? Of kan je kind bijvoorbeeld (nog) niet goed meekomen 
op school? Op een kinderdienstencentrum (KDC) van Ipse de 
Bruggen kunnen kinderen met een ontwikkelingsachterstand of 
verstandelijke beperking zich op hun eigen manier en in hun eigen 
tempo ontwikkelen.



•  Beleving- en bewegingsgroep voor kinderen 
met een ernstig verstandelijke beperking. 
Door structuur, herhaling en ervaring worden 
de kinderen zo zelfredzaam mogelijk en leren 
ze omgaan met anderen. We bewegen veel. 

•  Vroegbehandelgroep. We onderzoeken 
eerst hoe de ontwikkeling van kinderen van 
0 tot 5 jaar verloopt. In een veilige omgeving 
dagen we hen uit om te spelen en te leren. 
De kinderen wennen zo ook om enkele dag-
delen van huis te zijn.

•  Zorg-onderwijsgroep. Begeleiders van Ipse 
de Bruggen en leerkrachten van scholen 
geven kinderen in deze groep zorg, behan-
deling én (speciaal) onderwijs. We streven 
naar de overstap naar speciaal onderwijs.

•  Schoolvoorbereidende groep. In deze 
groep bereiden we (jonge) kinderen voor  
op (speciaal) onderwijs. 

•  Tienergroep (tot 18 jaar). We bereiden  
tieners (die niet naar school gaan) voor  
op hun toekomst. Waar ligt hun passie  
en welke dagbesteding past daarbij?  
Ook stimuleren we hun zelfredzaamheid 
en sociale vaardigheden.

‘ Vlak na de tweede verjaardag van onze zoon en de diagnose autisme net op zak 
 kwamen wij met hem terecht op het KDC in Alphen aan den Rijn. Inmiddels zijn  
we bijna vijf jaar verder en heeft hij grote sprongen gemaakt in zijn ontwikkeling.  
Het KDC biedt hem een veilige plek. Kleine groepen, een vast dagprogramma en 
 verschillende specialismes. Het KDC ontzorgt ons als ouders en geeft mijn zoon  
een plek waar hij kan en mag zijn wie hij is.’ - Melanie Kastelein

•  Ouder-Kindgroep. Ouders en kinderen doen 
samen activiteiten en leren zo hoe ze de 
ontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren. 
Ze zien wat hun kind fijn vindt en wat hij kan. 
Deze serie bijeenkomsten organiseren we 
een aantal keer per jaar.

 



Meer informatie?
Wil je meer weten over wat Ipse de Bruggen 
voor jouw kind kan betekenen of wil je je  
kind aanmelden? Neem dan contact op met 
de Servicedesk via telefoonnummer 0800- 
99 88 777 (maandag tot en met  vrijdag van 
8.00 tot 17.00 uur) of  info@ipsedebruggen.nl.

De Servicedesk brengt je in contact met een 
trajectbemiddelaar in jouw regio. Deze weet 
welke zorg Ipse de Bruggen in je regio kan 
bieden en denkt graag met je mee. 

We bieden kinderen en hun gezin gespeciali-
seerde jeugdhulp, die wordt gefinancierd 
 vanuit de Jeugdwet (gemeente) of de Wet 
 langdurige zorg (Centrum Indicatiestelling Zorg). 

Ipse de Bruggen is de grootste zorgorganisatie in Zuid-Holland voor kinderen,  
jongeren en volwassenen met een anders verlopende ontwikkeling of verstandelijke 
beperking. Op bijna 400 zorglocaties bieden ruim 5500 medewerkers 5000 cliënten 
zorg en ondersteuning bij wonen, werken, leren en ontspannen. Dit doen wij in nauwe 
samenwerking met ouders/wettelijk vertegenwoordigers en andere zorgorganisaties. 
Onze missie is: zorgen dat cliënten een goed leven hebben en zich kunnen blijven 
ontwikkelen. Wij geloven dat er altijd meer mogelijk is. Hoe klein het stapje ook is.

www.ipsedebruggen.nl
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