
Doelgroepen segment dagbesteding en dagbehandeling 

 
 

Het jonge kind 

1A   
Ernstig meervoudige 
problematiek 

Problematiek 
De doelgroep bestaat uit jeugdigen met zware ontwikkelstoornissen 
(EMB). Er kan hierbij een onderscheid worden gemaakt tussen drie 
subgroepen: 

 
A. Een laag ontwikkelingsperspectief ten gevolge van een 

ernstige verstandelijke beperking (IQ < 35), vaak met moeilijk 
te ‘lezen’ gedrag en ernstige senso-motorische problematiek 
(zoals ontbreken van spraak, bijna niet kunnen zitten/staan);  

B. Een matig tot lichte verstandelijke beperking (IQ tussen 35 en 
70) en een grote zorgvraag ten gevolge van ernstige en 
complexe lichamelijke beperkingen; 

C. Een matig tot lichte verstandelijke beperking (IQ tussen 35 en 
70) in combinatie met moeilijk te reguleren 

gedragsproblematiek als gevolg van ernstige psychiatrische 
stoornissen.  

 

Deze doelgroep valt op bij de kinderarts, het kinderdagverblijf of 
peuterspeelzaal in hun 0e tot 2e levensjaar. Het gaat hierbij dus om 
ernstige gevallen waarbij weinig tot geen perspectief is op normaal 
onderwijs of normale arbeidsomstandigheden.  
 
Vorm van hulp 
De hulp die geboden wordt voor deze jeugdigen is in de meeste 

gevallen intensief, langdurig en zeer specialistisch, waarbij het doel 
vaak is om basisvaardigheden zoals lopen of praten aan te leren.  
 
Toekomst 
Het grootste deel van deze jeugdigen zal op een latere leeftijd (6-7 
jaar) doorstromen naar de Wlz (schatting 80%). Bij de overige 20% is 
de meervoudige problematiek voornamelijk van lichamelijke aard. Dit 

maakt het voor de jeugdigen mogelijk om (met de juiste 
aanpassingen en ondersteuning) een vorm van onderwijs te volgen.  
 
Ingangseis: Enkel voor jonge kinderen met een ernstige meervoudige 
problematiek. 
 

1B 
Opgroeiproblematiek 
het jonge kind 
 

Problematiek 
De doelgroep bestaat uit jeugdigen die mede door hun gedrag of door 
de afwezigheid van communicatieve vaardigheden opvallen. Er kan 
hierbij onderscheid worden gemaakt tussen twee subgroepen: 
 

A. Licht verstandelijk beperkt (LVB) 

B. Voorportaal GGZ 
 
Deze doelgroep valt over het algemeen vanaf hun tweede levensjaar 
op bij de kinderopvang, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Er lijken 
opvallen veel kinderen met een migratieachtergrond in deze doelgroep 
te zitten.  

 

De (oorzakelijke) problematiek van deze kinderen is vaak te vinden 
binnen het gezin. 
 
Vorm van hulp 
De vorm van hulp die geboden wordt aan deze jeugdigen is over het 
algemeen dagbehandeling, waarbij het doel is om de kinderen klaar te 

stomen voor het onderwijs (vanaf hun vierde levensjaar). 
 



Doordat de problematiek vaak systemisch is, is het van groot belang 
dat het hele systeem wordt meegenomen in de behandeling en 

nazorg. 
 
Toekomst 
Het doel is dat de jeugdigen in deze doelgroep vanaf hun vierde 
levensjaar doorstromen naar onderwijs (zowel regulier als speciaal).  

 

 
 

School vervangend/ naschools 

2A  
School vervangende 
dagbehandeling 
 

Problematiek 
De doelgroep bestaat uit jeugdigen die tijdelijk niet in staat zijn om 
regulier of passend onderwijs te volgen. Het gaat hierbij voornamelijk 
om: 
 

A. GGZ problematiek (eetstoornis, angststoornis, ADHD, 

depressie) 
B. Gedrags- of ontwikkelingsproblematiek of LVB 

 
De kinderen uit deze doelgroep lijken problemen te ervaren met het 
functioneren in een groep (sociale vaardigheden). Zij vinden het over 
het algemeen moeilijk om grenzen te stellen, te reflecteren op het 

eigen gedrag en het gedrag aan te passen.  
 
De kinderen uit deze doelgroep vallen op in het primair onderwijs door 
vertoning van ‘afwijkend’ gedrag of doordat ze niet mee kunnen 
komen met de groep.  
 
Vorm van hulp 

De hulp die geboden wordt aan deze jeugdigen is vaak 
dagbehandeling/dagbesteding als tijdelijke vervanging voor een 
reguliere vorm van onderwijs. De kinderen uit deze doelgroep zijn 
leerplichtig, wat betekent dat de hulp altijd in combinatie met 
onderwijs wordt aangeboden.  
 

Toekomst 

Het doel van de geboden hulp is dat de kinderen uit deze doelgroep 
terugstromen van een (reguliere) vorm van onderwijs, zo nodig met 
aanvullende individuele ambulante ondersteuning.  
 

2B 

Naschoolse 
dagbehandeling 
 

Problematiek 

De doelgroep bestaat uit kinderen die door ‘afwijkend’ gedrag 
ongeschikt zijn voor de reguliere buitenschoolse opvang. Bij het 
merendeel van de kinderen uit deze doelgroep is er sprake van: 
 

A. GGZ Problematiek (autisme, ADHD, hechtingsstoornis, 
dwangstoornis) en/of 

B. LVB 

 
De kinderen uit deze doelgroep kunnen zowel van het speciaal 
onderwijs, speciaal basisonderwijs of het regulier onderwijs komen.  
 

Wanneer een kind naar de middelbare school gaat behoort hij/zij niet 
meer tot deze doelgroep.  
 

Vorm van hulp 
De hulp die geboden wordt aan deze doelgroep is gefocust op het 
aanleren van sociale vaardigheden, communicatie, emoties, 
zelfredzaamheid en reflectie. Daarnaast is de hulp ook een vorm van 
ontlasting en ondersteuning voor het gezinssysteem. 
 

 



Toekomst 
Het doel van de geboden hulp is dat de jeugdigen uit deze doelgroep 

kunnen uitstromen naar een reguliere vorm van buitenschoolse 
opvang. 
 

2C 
Naschoolse 
dagbesteding 

Problematiek 
De doelgroep bestaat uit kinderen die gespecialiseerde naschoolse 
opvang nodig hebben. Hierbij kan gedacht worden aan: 
 

A. Gedragsproblematiek 
B. Laag IQ 
C. Een (aangeboren) aandoening 

 
De kinderen uit deze doelgroep zijn door de aard van hun beperking 
niet geschikt voor een reguliere vorm van buitenschoolse opvang 
(BSO).  
 
In de meeste gevallen zijn er bij deze doelgroep problemen in het 
gehele systeem.  

 
Vorm van hulp 
De hulp die geboden wordt aan deze doelgroep is erop gericht om 
kinderen te helpen met het aanleren van bepaald gedrag en sociale 
vaardigheden. Hierbij kan gedacht wordt aan vaardigheden om de 
zelfredzaamheid en/of zelfstandigheid van de kinderen te vergroten. 
Daarnaast doen de kinderen ervaringen op met betrekking tot sociale 

contacten, hygiëne en structuur.  
 
Toekomst 
De meeste jeugdigen uit deze doelgroep zullen op hun achttiende 
levensjaar uitstromen naar Wmo begeleiding en/of dagbesteding en/of 
participatiewet.  

 

 

Jongeren 

3 

Dagbehandeling voor 
jongeren 

Problematiek 

De doelgroep bestaat uit jongeren met ernstige emotionele 
problematiek, ontwikkelingsproblematiek en gedragsproblematiek. Er 
is bij deze doelgroep vrijwel altijd sprake van co morbiditeit, waarbij 
er naast LVB problematiek sprake kan zijn van: 
 

A. Hechtingsproblemen/stoornissen; 

B. ODD; 
C. (gegeneraliseerde) angststoornissen; 
D. Autisme; 
E. (complex) trauma; 
F. ADHD. 

 
Een combinatie met medische problemen kan ook voorkomen.  

 
Voor deze doelgroep is het erg belangrijk om het gehele systeem te 
betrekken in de behandeling. 
 

Vorm van hulp 
De hulp is erop gericht om de gedragsproblemen te verminderen door 
middel van het vergroten van de emotionele, sociale en praktische 

vaardigheden van het kind.  
Daarnaast wordt er gewerkt aan de balans in het gezin en wordt er 
gewerkt aan de opvoedingsvaardigheden bij ouders. 
 
 
 

 



Toekomst 
Het doel van de geboden hulp is om ervoor te zorg dat de jongeren 

kunnen doorstromen naar individuele begeleiding, arbeidsmatige 
dagbesteding, school of toewerken richting een vorm van werk.  
 

 


