
180222 ontmoetingsdag Dichterbij met het onderwijs kind en jeugdzorg 
 

 

Voor de leesbaarheid van dit stuk wordt gesproken over “kind”. Hiermee worden alle kinderen 

en jongeren bedoeld, die vallen onder Kind – en Jeugdzorg van Dichterbij. 

 

1. Een kind groeit op in een gezin. Als Dichterbij willen we er alles aan doen om dat 

mogelijk te maken, door zoveel als mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van dat 

gezin, zodat het ook haalbaar is om in het eigen gezin op te groeien. Als om welke 

reden dan ook dit niet haalbaar blijkt, bieden we een alternatief dat zo veel als mogelijk 

op een gezinssituatie lijkt. Zo kan een pleeggezin of een gezinshuis een goed alternatief 

bieden. Als ook dit niet haalbaar blijkt zullen we in de woonsituatie die we bieden een 

kind zoveel mogelijk een “gewoon leven” bieden.  

 

2. Ouders zijn de belangrijkste mensen in het leven van een kind. Zij kennen het 

kind vanaf dat het ter wereld kwam, en kennen alle facetten van het kind. Samen met 

de ouders creëren we de wereld rondom het kind, zodat het een mooi leven kan 

ervaren. 

 

3. Een kind ontwikkelt zich. De kinderen, die een beroep zullen doen op Dichterbij, 

zullen een bijzondere ontwikkeling doormaken. Samen met ouders gaan we 

grensverleggend op zoek naar de talenten van hun kind. We knippen competenties 

zodanig op in kleine stapjes, dat ieder kind een stapje kan halen. En net als ieder kind 

wordt een mijlpaal in het leren afgesloten met een certificaat, waar het kind en de 

ouders trots op kunnen zijn. Het kind ontwikkelt zich niet alleen tijdens de schooluren 

of de uren op het orthopedagogisch dagcentrum (OPD), maar vanaf het moment dat 

het zijn ogen opent, totdat het in slaap valt. Daar sluiten we bij aan.  

We zetten in de dagelijkse ondersteuning technologische hulpmiddelen in, die 

aansluiten bij de te nemen stapjes van het kind. Op deze manier krijgt het kind 

maximaal de kans om te leren, ontdekken en ontwikkelen op een tijd en een manier die 

bij hem past. 

 

4. Een kind heeft naast begeleiding, verzorging en ondersteuning ook opvoeding 

nodig. Ouders zijn de belangrijkste opvoeders. Soms vragen zij ondersteuning om die 

opvoeding bij de bijzondere ontwikkeling van hun kind vorm te geven. Daar willen wij 

ze graag bij helpen. Soms ook geven ze een deel van die opvoeding uit handen, maar 

ze blijven erbij betrokken. Veelal zal ook een gedragsdeskundige betrokken zijn om te 

helpen goed aan te sluiten bij mogelijkheden van het kind. Veel kinderen zullen ook 

behandeling nodig hebben. Dat kan (para)medische behandeling zijn, maar kan ook 

(ortho)pedagogische behandeling zijn.  

 

5. Ieder kind heeft recht op onderwijs. Dichterbij spant zich in om deelname aan 

onderwijs mogelijk te maken. Ook voor kinderen met (zeer) ernstige beperkingen is in 

theorie onderwijs mogelijk. Mooie voorbeelden in het land en ook binnen het 

werkgebied van Dichterbij laten dat zien. Toch is dat op veel plekken nog niet 

vanzelfsprekend. Praktische bezwaren maken vaak dat kinderen toch niet deelnemen 

aan onderwijs. Dichterbij wil, in samenspraak met ouders en met de scholen, zoeken 

naar mogelijkheden. En daarbij de ondersteuning leveren die nodig is. Als blijkt dat 

onderwijs toch niet haalbaar blijkt, bieden we als Dichterbij een vervangend 

programma, uitgaand van dezelfde visie, mét leerdoelen en een “rapport”. Het leren, 

ontdekken en ontwikkelen van kinderen kan op cognitief vlak, maar kan ook andere 

vormen hebben, zoals op sensomotorisch vlak, sociaal vlak etc. Hier sluiten we met 

doelen en met het rapport bij aan. 
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Een kind groeit op in een gezin 

 

Zorg thuis: 

Gewoon leven voor een kind betekent opgroeien in een gezin. Dichterbij zet zich in om een 

kind en het gezin van het kind zodanig te ondersteunen dat dit zoveel als mogelijk kan worden 

gerealiseerd. Samenhangende pakketten van ondersteuning, op maat vanuit de vraag van dat 

specifieke gezin, worden geboden. Op dit moment is dit al mogelijk via een Modulair Pakket 

Thuis, een Volledig Pakket thuis of via een zorgarrangement, gefinancierd vanuit een  

Persoonsgebonden Budget.  

Het is van groot belang dat de professional bij ondersteuning in de thuissituatie zoveel als 

mogelijk aansluit bij de normen, waarden en gebruiken van het gezin dat ondersteund wordt. 

Ouders zijn en blijven de primaire opvoeders. 

 

Tijdelijk verblijf en deeltijd wonen: 

Soms echter blijkt de belasting van het gezin de draagkracht te boven te gaan. In die gevallen 

kan Dichterbij zorg uit handen nemen. Dit kan door diverse vormen van tijdelijk verblijf en 

opvang. Daarnaast gaat Dichterbij “deeltijd Wonen” aanbieden. Hierin wordt een tweede thuis 

voor het kind gecreëerd, naast het eerste thuis bij de ouders.  

De dagelijkse communicatie met ouders is in deze situaties essentieel, omdat de zorg zodanig 

gedeeld wordt, dat een deel van het leven van het kind zich buiten het blikveld van de 

professional (en andersom buiten het blikveld van de ouder) afspeelt. Een goede communicatie 

zorgt voor continuïteit in opvoedings- en begeleidingsstijl. 

 

Pleeggezinnen/gezinshuizen: 

Als een kind echt niet meer thuis kan blijven wonen, zal er primair gezocht worden naar een 

oplossing, die zoveel als mogelijk aansluit bij een gewoon leven. Pleeggezinnen en 

gezinshuizen zullen dan de eerste stap zijn om te onderzoeken. Dichterbij werkt samen met 

diverse pleeggezinnen en gezinshuizen. Het is van belang om de kwaliteit van de zorg in deze 

pleeggezinnen en gezinshuizen te toetsen op de waarden van Dichterbij.  

In deze situatie is het extra ingewikkeld om de juiste plaats van de ouders binnen het leven 

van het kind te borgen. Ouders kunnen snel het gevoel krijgen dat hun rol wordt overgenomen 

door de (pleeg)gezin(shuis)ouders. Deze professionals dienen over de vaardigheden te 

beschikken om de ouderrol van de eigen ouders van het kind altijd een plaats te geven, hoe 

complex het soms ook kan zijn. 

 

In de pleeggezinnen/gezinshuizen wordt zoveel als mogelijk het gewone leven vormgegeven. 

Hierbij is er sprake van het ritme van een gezinsleven, de continuïteit  in personen en het 

verblijven in een omgeving, waar ook andere contacten van het gezin deel uit maken van de 

dagelijkse leefomgeving van het kind.  

 

In pleeggezinnen/gezinshuizen is het steeds weer de kunst om enerzijds het gewone leven 

vorm te geven en anderzijds een professionele onderbouwing te kunnen geven voor de wijze 

waarop het kind ondersteuning krijgt bij dat gewone leven. Hiertoe dienen speciale kaders, die 

voldoende ruimte bieden voor dat gewone leven, maar ook een waarborg voor de 

professionaliteit. 

 

Wonen binnen een woonsetting van Dichterbij: 

Er zijn ook kinderen, die een beroep doen op Dichterbij, die een dermate intensieve 

ondersteuningsvraag hebben, dat deze niet beantwoord kan worden in een situatie waarin 

(pleeg)gezins(huis)ouders 24 uur per etmaal de zorg moeten dragen. Dichterbij biedt dan in  

haar reguliere aanbod wonen voor kinderen en jongeren. Deze vorm van wonen is 

verbijzonderd. Dat wil zeggen dat er niet ook volwassen cliënten van Dichterbij op deze 

woongroep wonen. In de woning zal ook zoveel als mogelijk het gewone leven vorm gegeven 

worden.  
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Het team van professionals streeft naar een zo groot mogelijke continuïteit in bezetting, 

waardoor het aantal verschillende begeleiders, waarmee een kind/jongere te maken krijgt zo 

beperkt mogelijk is. Van de professionals wordt verwacht dat ze het gewone leven niet alleen 

binnen de woning vorm geven, maar dat ze ook de andere “gewone” dingen in het leven van 

kinderen stimuleren, zoals het hebben van vriendjes, het bezoeken van clubs e.d.  Begeleiders 

kunnen dit niet alleen. De ouders zullen juist ook in deze setting een belangrijke rol spelen, op 

die wijze die past bij hun draagkracht, wensen en mogelijkheden. Ook andere mensen uit het 

netwerk van het kind en vrijwilligers kunnen ondersteunen om het gewone leven binnen de 

woonsetting van Dichterbij op een goede manier vorm te geven.  

 

Ouders zijn de belangrijkste mensen in het leven van een kind 

 

Ouders kennen het kind vanaf dat het ter wereld kwam, en kennen alle facetten van het kind. 

Samen met de ouders creëren we de wereld rondom het kind, zodat het een mooi leven kan 

ervaren. Dichterbij creëert daartoe een “welkom-klimaat”. Ouders zullen altijd moeten ervaren 

dat de deur voor hen open staat. Ouders komen niet “op bezoek”  bij hun kind, maar komen 

bij hun kind en maken daar deel uit van zijn leven. Dat vraagt van medewerkers dat ze dat 

“welkom-klimaat” actief vorm geven. Datgene wat de ouder in te brengen heeft doet ertoe. 

Dat kan heel praktisch zijn, maar kan ook een bepaalde mening zijn. Een ouder moet in alle 

gevallen het gevoel krijgen serieus genomen te worden en gehoord te worden.  

 

Ouders van kinderen met een beperking, zullen zich moeten verhouden tot het gegeven dat 

het kind een andere ontwikkeling zal gaan doormaken. En een intensieve zorg vraagt. In het 

geval van kinderen die onder de Wet op de Langdurige Zorg vallen, is dit een intensieve zorg, 

die levenslang zal blijven. Dat vraagt veel van ouders. Sommige ouders zullen het lastig 

vinden dit te erkennen, andere ouders neigen naar een zeer sterke mate van bescherming. 

Ook hebben we soms te maken met ouders die het al moeilijk vinden om zélf het hoofd boven 

water te houden. In al deze gevallen is het aan de professional om aan te sluiten bij de ouder. 

Moeilijke ouders bestaan niet, wel ouders die een ingewikkelde vraag aan ons als professional 

stellen. Samen met de ouders maken we afspraken over de wijze waarop de zorg, binnen de 

beschikbare middelen, wordt ingevuld. Ook dit is niet altijd even eenvoudig, omdat de 

beschikbare middelen vaak niet afdoende zijn voor de wensen, die een kind en zijn ouders 

hebben. Toch zullen de keuzes in samenspraak moeten worden gemaakt. 

 

Dit vraagt competenties van professionals, die niet elke professional als vanzelfsprekend heeft 

ontwikkeld. Dichterbij ondersteunt haar professionals om deze competenties, voor zover nog 

niet aanwezig, te ontwikkelen, zodat zij zich ook bekwaam voelen om de ouders díe rol te 

geven, die de ouder graag wil vervullen binnen het leven van zijn kind.  

 

 

Een kind ontwikkelt zich 

 

De kinderen, die een beroep zullen doen op Dichterbij, zullen een bijzondere ontwikkeling 

doormaken. Samen met ouders gaan we grensverleggend op zoek naar de talenten van hun 

kind. Niet ieder kind zal grote stappen maken. Maar juist het kunnen inzoomen op de kleine 

ontwikkelstapjes van een kind maakt de zorg en ondersteuning van Dichterbij speciaal. Wij zijn 

gespecialiseerd in het zien van kleine ontwikkelingen en het bevorderen van heel kleine 

stapjes, waardoor het kind steeds weer kleine succesjes kan behalen. 

 

In het “gewone leven” worden kinderen in hun ontwikkelingen gevolgd met allerlei vormen van 

rapporten en diploma’s (schoolrapporten, strikdiploma, zwemdiploma). Bij kinderen met een 

beperking is dat niet zo gebruikelijk. Er is vaak wel een beschrijving van hoe het kind 

functioneert en waaraan gewerkt wordt, maar de vooraf gedefinieerde stappen, die tot een 

rapport of een diploma leiden, zijn vaak niet aanwezig. Bij Dichterbij willen we deze werkwijze 

door ontwikkelen.  
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Samen met ouders worden de doelen gesteld en vervolgens worden die doelen in kleine 

stapjes uiteen gerafeld. De kleine stapjes kunnen op een rapport worden bijgehouden. En als 

er een mijlpaal in de stapjes is bereikt, kan een “diploma” worden uitgereikt. Afhankelijk van 

de mogelijkheden van het kind zal het bijvoorbeeld  kunnen gaan om een “diploma meehelpen 

bij aankleden” of een “diploma koffie zetten” 

Het ontwikkelen van deze werkwijze zal in samenspraak met alle professionals én ouders 

dienen plaats te vinden (begeleiders, gedragsdeskundigen, paramedici, vak therapeuten). 

 

Dichterbij is van mening dat technologie veel meer ondersteunend kan zijn aan de 

ontwikkeling van kinderen, dan dat het tot nu toe is. Door het intensiever inzetten van 

technologieën (e-health, computers, interactief spelmateriaal etc.) zal de ontwikkeling van 

kinderen worden bevorderd. Technologische materialen kunnen een kind eindeloze herhaling 

bieden, zodat  nieuw te leren dingen veel beter kunnen inslijpen. Het geduld en de 

beschikbaarheid van technologische materialen overtreffen de menselijke ondersteuning vele 

malen. Het is aan de menselijke ondersteuning om per situatie de goede technologische 

materialen in te zetten en goed te kijken of het inderdaad de gewenste effecten heeft. De 

combinatie van de te ontwikkelen werkwijze van kleine stapjes, rapporten en diploma’s van 

mijlpalen mét de inzet van technologieën per stapje kan het verschil maken in de ontwikkeling 

van het kind. 

 

Een kind ontwikkelt zich niet alleen op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 15.00 uur. 

Een kind ontwikkelt zich de hele dag en de hele week door. Er zijn momenten dat er meer 

ruimte is voor ontwikkeling (goed uitgerust, goed “in zijn vel”) en er zijn momenten dat daar 

minder ruimte voor is. Alle ondersteuning van het kind en zijn gezin moet erop gericht zijn die 

ontwikkeling te stimuleren. Daartoe hebben we één ondersteuningsplan, en als er 

samengewerkt wordt met onderwijs ‘één kind, één plan’. En dat plan is weer vormgegeven in 

de gedefinieerde stapjes en mijlpalen. Alle medewerkers van Dichterbij dragen daar op hun 

eigen manier een steentje toe bij. En uiteraard nodigen we ouders ook uit om daar hun 

steentje aan bij te dragen, al dan niet met ondersteuning door medewerkers van Dichterbij.  

 

Inzetten op ontwikkeling betekent niet dat er zeven dagen per week aan het kind “getrokken” 

moet worden. Inzetten op ontwikkeling betekent het volgen van de signalen die het kind 

uitzendt om stapjes te maken en daarnaast op goed uitgekozen momenten een gerichte 

stimulans bieden om het kind te verleiden tot het maken van (moeilijke) stapjes. Rust en 

“even niets” is ook belangrijk! 

 

 

Een kind heeft naast begeleiding, verzorging en ondersteuning ook opvoeding nodig 

 

Ouders zijn de belangrijkste opvoeders. Soms vragen zij ondersteuning om die opvoeding bij 

de bijzondere ontwikkeling vorm te geven. Daar willen wij ze graag bij helpen. Soms ook 

geven ze een deel van die opvoeding uit handen, maar ze blijven erbij betrokken.  

 

Dichterbij heeft als visie dat de cliënt zelf regie voert over zijn leven. Ook kinderen zullen 

gestimuleerd worden om keuzes te maken en stukje bij beetje regie te krijgen over het leven. 

Kinderen hebben echter ook ouders, die voor een belangrijk deel de regie hebben. Dat vraagt 

een net iets andere houding van medewerkers van Dichterbij in de Kind- en Jeugdzorg. Bij 

opvoeding hoort immers meer sturing dan bij ondersteuning. Samen met ouders wordt goed 

gekeken hoe de opvoeding van hun kind vorm gaat krijgen. Het is aan de begeleiders om zo 

veel als mogelijk aan te sluiten bij de normen en de waarden van het eigen gezin van het kind. 

 

Veelal zal ook een gedragsdeskundige betrokken zijn om met een goede diagnostiek te helpen 

precies aan te sluiten bij mogelijkheden van het kind. Veel kinderen zullen ook  behandeling 

nodig hebben. Dat kan (para)medische diagnostiek en behandeling zijn, maar kan ook 

(ortho)pedagogische diagnostiek en behandeling zijn.  
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Alle vormen van diagnostiek en behandeling zijn gericht op het realiseren van de 

basisbehoeften van het kind, het bijdragen aan het gewone leven en aan de kwaliteit van 

bestaan. Diagnostiek richt zich niet alleen op de mogelijkheden van het kind, maar ook op de 

mogelijkheden van de omgeving om aan te sluiten bij de basisbehoeften van het kind. 

Behandeling zal ook veelal bestaan uit het coachen van de mensen in de omgeving van het 

kind om exact aan te sluiten bij de mogelijkheden en de behoeften van het kind.  

 

 

Ieder kind heeft recht op onderwijs 

 

In het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 

Fundamentele Vrijheden is al in 1952 opgenomen dat “niemand het recht op onderwijs mag 

worden ontzegd”. Ieder kind heeft dus recht op onderwijs, ook kinderen met een (ernstige) 

beperking. In de praktijk echter zien we dat lang niet alle scholen voor regulier onderwijs en 

ook niet alle scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs kinderen met ernstige beperkingen 

een plekje bieden binnen hun school.  

 

Toch zien we ook mooie voorbeelden in het land. Er zijn scholen waar kinderen met ernstige 

meervoudige beperkingen een heel mooi onderwijsaanbod krijgen. En ook binnen het 

werkgebied van Dichterbij is er samenwerking met onderwijs, waardoor ook kinderen met zeer 

intensieve ondersteuningsvragen , ondersteund door medewerkers van Dichterbij, onderwijs 

volgen. Binnen die vormen van onderwijs wordt een mooie balans gevonden tussen enerzijds 

het bieden van ondersteuning en houvast en anderzijds het uitdagen en prikkelen van het 

kind.  

 

Dichterbij is van mening van voor ieder kind met een beperking een dergelijke vorm van 

onderwijs beschikbaar moet zijn. We maken ons daar dan ook sterk voor. Dat doen we door 

samen met ouders te zoeken naar een passende onderwijsplek voor hun kind. En dat doen we 

door binnen het onderwijs ondersteuning te bieden. Zodat de leerkracht de ruimte heeft om 

vanuit de (ortho)didactische achtergrond de ontwikkeling van het kind optimaal te stimuleren 

en de medewerker van Dichterbij de ruimte heeft om het kind zodanig te ondersteunen, te 

verzorgen en te begeleiden, dat het open kan staan voor ontwikkeling.  

 

 

De komst van de wet ‘Passend Onderwijs’  heeft een verschuiving in verantwoordelijkheden 

binnen het onderwijsveld tot gevolg gehad. Het is van groot belang dat Dichterbij lijnen 

onderhoudt met zowel scholen als samenwerkingsverbanden waar deze scholen onder vallen, 

met als doel de deelname aan onderwijs voor zoveel mogelijk kinderen met een beperking 

mogelijk te maken. 

 

Toch zullen er nog steeds kinderen beroep doen op orthopedagogische dagcentra (OPD) van 

Dichterbij, om een vervangend aanbod voor onderwijs te bieden. Deze OPD’s zullen bijzonder 

klein van omvang zijn. In deze OPD’s zal vorm gegeven worden  aan een klimaat, dat zoveel 

als mogelijk lijkt op een onderwijsklimaat. Dat betekent dat er niet alleen orthopedagogische, 

maar ook (ortho)didactische vaardigheden van medewerkers worden gevraagd. Het 

vormgeven van het leerprogramma zal gebeuren op basis van de onder paragraaf 4.3 

beschreven plannen, met de kleine stapjes, de mijlpalen, de rapporten en de “diploma’s”. Als 

het maar enigszins mogelijk is zal een OPD zich bevinden in een setting, die ontmoeting met 

kinderen in reguliere kinderopvang of onderwijs mogelijk maakt. 

 

Als kinderen onderwijs volgen, krijgen ze te maken met woensdagmiddagen vrij, 

schoolvakanties e.d. Dit is soms voor ouders te complex. Zij hebben daarom de voorkeur voor 

een OPD, dat door het jaar heen meer geopend is. Dichterbij zal per situatie moeten kijken op 

welke wijze zij aanvullend kan zijn aan het schoolprogramma, om een overbelasting van het 

gezin te voorkomen als een kind de stap naar onderwijs maakt. 



180222 ontmoetingsdag Dichterbij met het onderwijs kind en jeugdzorg 
 

 

visie van Dichterbij in hoofdlijnen kort toegelicht 

 

Aansluiten bij de menselijke behoeften (volgens de piramide van Maslow) 

 

Een kind heeft net als ieder ander mens basale behoeften. Deze zijn in een piramide 

vormgegeven :  

Fysiologische behoeften:  behoefte aan eten, drinken, kleding, onderdak.  

Veiligheid en zekerheid:  behoefte aan bescherming tegen bedreigingen.  

Sociale behoeften:   behoefte aan genegenheid, kameraadschap, erbij horen,erkenning.  

Waardering en erkenning:  behoefte aan achting, respect en status. 

Zelfontplooiing: behoefte aan het vervullen van eigen potentieel, eigen   

mogelijkheden.  

 
 

Voor het kind moeten er mogelijkheden zijn om van betekenis te zijn voor andere mensen, om 

erbij te horen en zich gewaardeerd te voelen. En zich te ontplooien en te ontwikkelen. Het kind 

wil normale dingen doen en daar trots op zijn. Het wil  invloed en grip hebben op zijn 

leefomstandigheden. En ruimte ervaren voor eigen initiatief en beleving. Dit alles binnen zijn 

mogelijkheden. 

 

Focus op het gewone leven; het kind voelt zich veilig in zijn omgeving, het leert keuzes maken 

en invloed uit te oefen op zijn leven, het heeft mensen om zich heen die belangrijk voor hem 

zijn, het krijgt uitdagingen om te leren en om zijn vrije tijd passend in te vullen, het kan 

steeds weer nieuwe ervaringen opdoen en het wordt aangesproken op zijn mogelijkheden (en 

wordt niet overvraagd). 

 

Volgens de werkwijze:  

a. menslievende relatie; door sensitief en responsief aan te sluiten bij de behoeften van 

het kind bouwt de begeleider een relatie op met het kind. De begeleider biedt 

onvoorwaardelijke ondersteuning. Hij is en blijft altijd betrouwbaar voor het kind. Hun 

vertrouwensrelatie groeit en fungeert als buffer tegen stress. 

b. Competentieopbouw; Kinderen ervaren het gewone leven aan de hand van een volledig 

dagprogramma dat bestaat uit betekenisvolle activiteiten. Binnen deze activiteiten krijgen 

kinderen uitdagingen, taken en verantwoordelijkheden waardoor ze competenties opbouwen. 

Dat kunnen héél kleine taken zijn, maar ook meer complexe taken. Bij elke activiteit die het 

kind uitvoert, krijgt hij ondersteuning van zijn begeleider. De begeleider zorgt ervoor dat de 

relatie – ongeacht het gedrag – in stand blijft én dat de activiteit succesvol wordt afgerond. 

Daardoor ontwikkelt het kind meer vertrouwen in de ander en in zichzelf en groeit ook zijn 

(gevoel van) competentie. 
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Ondersteunen en behandelen zijn gericht op het realiseren van de behoeften, het gewone 

leven en kwaliteit van bestaan, niet op het de kop indrukken van problemen;  

Problematisch gedrag zien we als het topje van de ijsberg: als resultaat van onvervulde 

menselijke behoeften. Daarom vinden we het niet zinvol om het probleemgedrag de kop in te 

drukken met protocollen, medicatie, fixatie of afzondering. Daardoor raken kinderen alleen 

maar verder verwijderd van ‘het gewone leven’. We richten ons dus niet op controleren of 

beheersen van probleemgedrag. We richten ons op de onderliggende, onvervulde menselijke 

behoeften. Die vullen we aan, waardoor de stress en het probleemgedrag bij kinderen 

afnemen. Daardoor wordt het leven om hen heen weer gewoon. Hun eigen leven ook. Of in elk 

geval: zo gewoon mogelijk. 

 

 

Opvoeden kun je leren; 

 

Werken met kinderen met een ontwikkelingsachterstand – verstandelijke beperking is een 

leuke uitdaging waarvoor een aantal specifieke competenties van je worden gevraagd. 

 

o Ouders willen altijd het beste voor hun kind en weten meestal ook, hoe dat te bereiken. 

o Als professional in de kind en jeugdzorg houdt je je voortdurend bezig met 

zowel de belangen van de kinderen als die van de ouders, broertjes-zusjes, wat de 

nodige leuke maar ook kritische situaties kan opleveren. 

o Werken in het belang van zowel het kind en de ouders kan soms lastig zijn. 

 

 

Van professionals in de kinderzorg wordt gevraagd, dat zij kunnen omgaan met een veelheid 

aan maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder de multiculturele en de digitale samenleving. 

Ook hebben ouders veel kennis over hun kind, zijn de mensen die hun kind het beste kennen. 

Belangrijk is om altijd samen met de ouders – wettelijk vertegenwoordigers, deskundigen tot 

een goed plan voor iedereen te komen. 

 

Als je werkt met kinderen ben je werkzaam in een pedagogische context. Deze richt zich voor 

een belangrijk deel op het ondersteunen van de kinderen. Daarbij neem je een deel van de 

taken van het opvoedsysteem (ouders, broers, zussen, familie, school etc.) over. Daarom is de 

opvoedkundige of pedagogische taak een belangrijk deel van de werkzaamheden.  

 

Werken in de kinderzorg vraagt een grote mate van creativiteit op allerlei gebieden. 

 

Ook zorgt de medewerker in de kinderzorg voor een veilig leefklimaat en de veiligheid van alle 

kinderen in de (leef)groep. 

Tegelijk heeft de medewerker een rol naar de ouders. Hij informeert opvoeders en andere 

betrokkenen over het dagelijks leven van het kind en de voortgang binnen het wonen, school, 

clubs.  

De medewerker probeert samen met het kind en zijn omgeving zoveel mogelijk toe te 

werken naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid. 

Daarom is het belangrijk dat de medewerker ook goed thuis is in het systeemgerichte 

gedachtegoed. De medewerker die werkzaam is in een systeemgerichte context richt een 

belangrijk deel van zijn taken op de opvoeders en de sociale omgeving van de jeugdige, die 

van invloed is op zijn opvoeding. We noemen dat vaak opvoedsysteem of systeem. Onder 

systeem verstaan we dan: ouders, grootouders, buren, vrienden, onderwijzers, etc.   

Daarnaast houdt hij zicht op de hoogte van de kwaliteit van de hulpverlening en tracht, waar 

mogelijk, hierin verbetering aan te brengen. Het werken in een systeemgerichte context 

kenmerkt zich door een grote mate van zelfstandigheid. 
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Ook heb je een belangrijke taak in de begeleiding naar de ouders, familie. Ouders, familie van 

een kind met een beperking kunnen in een rouwproces zitten. Belangrijk is om hier ook ruimte 

en aandacht voor te geven.  

https://www.bosk.nl/mcg-emb/meervoudig-ondersteund/zorgen-voor-en-over/levend-verlies/  

 

http://kindmethandicap.nl/  

 

Ook kan het zijn dat een van de kinderen een OTS heeft. Dit is een Onder Toezicht Stelling. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdbescherming/vraag-en-antwoord/wanneer-

ondertoezichtstelling  

 

Als een kind met een beperking onder toezicht wordt gesteld dan krijgt deze vanuit de William 

Schrikker groep een (gezins)voogd toegewezen. 

https://www.williamschrikker.nl/  

 

www.dichterbij.nl/onderwijs  
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