
Naschoolse dagbehandeling
7-16 jaar



Vragen en zorgen
Herken je je in één van de ervaringen hier-
onder of in een soortgelijke situatie? Dan kan 
naschoolse dagbehandeling zowel jou als je 
kind ondersteunen.
•  ‘ Onze zoon zit alleen maar te gamen.’
• ‘ Mijn kind wordt om het kleinste dingetje 

heel boos.’
• ‘ Onze dochter speelt nauwelijks met 

andere kinderen. Als ze dat wel doet, is het 
gelijk ruzie.’

• ’ Het lukt ons niet meer om met onze zoon 
te praten. Hij lijkt onbereikbaar.’ 

Behandeling op maat
Je kind krijgt een eigen behandelplan met 
doelen, waaraan hij of zij gaat werken. Die 
doelen stellen we samen met je op, want als 
ouder ken je je kind het allerbeste. De behan-
deling blijft niet beperkt tot de naschoolse 
dagbehandeling. Als ouder krijg je begeleiding 
van onze gezinswerker en de persoonlijk 
begeleider van je kind onderhoudt contact 
met de school. Zo zorgen we er samen voor 
dat het thuis en op school beter gaat.

Wat is naschoolse dagbehandeling?
Kinderen komen direct na schooltijd naar de 
naschoolse dagbehandeling. Dan drinken we 
eerst iets en nemen de begeleiders de dag 
met de kinderen door. 

Een belangrijk onderdeel van het vaste 
 programma is de behandelactiviteit, die is 
afgestemd op de persoonlijke doelen van je 
kind. Daarin werken we aan vaardigheden die 
voor je kind belangrijk zijn. Voorbeelden zijn: 
voor jezelf opkomen, omgaan met emoties 
(zoals boosheid), samenwerken, zelfstandig 
werken, eerst nadenken voor je iets doet, 
jezelf verzorgen, het vergroten van zelfver-
trouwen, seksuele voorlichting of een training 
over sociale media. Vaak gebeurt dit in een 
klein groepje, maar soms ook individueel.  

‘ Mijn kind ging in eerste instantie vier 
dagen in de week naar de naschoolse 
dagbehandeling. Dit gaf mij ook wat 
meer rust. Tijdens de gesprekken met 
de gezinsbegeleider ging ik het gedrag 
van mijn dochter beter begrijpen. De 
avonden thuis zijn weer gezellig. We 
kunnen beter luisteren naar elkaar en 
een gesprek voeren.’

Heeft je kind problemen op school, thuis of in het contact met 
andere kinderen? En dreigt je kind vast te lopen? Dan kunnen we 
op de naschoolse dagbehandeling zijn vaardigheden versterken. 
Hier behandelt Ipse de Bruggen kinderen en jongeren met een  
licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen na schooltijd.

‘ We merken dat onze zoon minder vaak 
boos is. En wanneer hij boos is kunnen 
we er samen over praten.’



Hierna maken kinderen huiswerk of doen  
ze iets anders voor zichzelf of met een paar 
groepsgenoten. Ook van de omgang met 
elkaar leren ze veel.
 
Praktisch
Als ouder breng je je kind na schooltijd en 
haal je hem na het eten weer op. ’s Avonds 
eet je kind warm bij de dagbehandeling en 

‘ Eerder kon mijn zoon na schooltijd uren achter elkaar gamen. Bij de naschoolse dag-
behandeling heeft hij geleerd om buiten te spelen met andere kinderen. We hebben  
goede afspraken kunnen maken over wanneer en hoe lang hij mag gamen.’

op woensdagmiddag eten we uit school ook 
samen een boterham. De openingstijden 
van de naschoolse dagbehandeling 
 verschillen per locatie. In vakanties  
gelden er aangepaste openingstijden.
 
 



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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