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Segment 3: Duurzame daginvulling
Onderdeel
Domein
Jeugd
Segment
3 Dagbehandeling en Dagbesteding
Naam product/traject
Duurzame daginvulling (i.p.v. of na school)
Eenheid
Traject
Intensiteiten
A. Zaterdagopvang
B. Naschoolse
dagbesteding
C. Schoolvervangen
de dagbesteding
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Product-/trajectbeschrijving
Doelgroep
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Problematiek/Cliëntvraag

Bekostiging
Traject: gemiddeld 1 dagdeel (4u) per
week voor de duur van 12 maanden
Traject: gemiddeld 3 dagdelen (4u) per
week voor de duur van 12 maanden
Traject: gemiddeld 8 dagdelen (4u) per
week voor de duur van 12 maanden

Jeugdigen van 4 tot 18 jaar ernstige emotionele problematiek,
ontwikkelingsproblematiek en gedragsproblematiek, en daardoor
niet (volledig) in staat zijn gebruik te maken van (speciaal)
(basis)onderwijs, reguliere naschoolse opvang of BSO+.
Er kan hierbij sprake zijn van de volgende kenmerken of een
combinatie hiervan:
A.
B.
C.
D.
E.

Gedragsproblematiek
Ontwikkelingsachterstand
(Licht) verstandelijke beperking
GGZ problematiek
Ouder-/systeemproblematiek

Een combinatie met medische problemen kan ook voorkomen.
De jeugdigen uit deze doelgroep zijn door de aard van hun
beperking niet (volledig) in staat om naar een reguliere vorm van
buitenschoolse opvang (BSO) of BSO+ te gaan. In een beperkt
aantal gevallen komt het voor dat de jeugdigen ook niet
(volledig) in staat zijn om naar (speciaal) (basis)onderwijs te
gaan.
Bij een aanzienlijk deel van de kinderen zijn er ook zorgen over
de thuissituatie / problemen in het gezin (systemisch).
We streven naar ontwikkeling in het voorliggend veld en
basisvoorzieningen (zoals opvang) om te voorkomen dat
jeugdigen van deze hulpverlening terecht komen, of hiernaar uit
kunnen stromen.
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(Hulp)inhoud (activiteiten
/behandeling) en kenmerken
(Scope)

De hulp die geboden wordt aan deze jeugdigen is erop gericht
toe te werken naar passende deelname aan de maatschappij.
Hulpinhoud:
 Vaardigheden om de zelfredzaamheid en/of zelfstandigheid
van de kinderen te vergroten.
 Kinderen doen ervaringen op met betrekking tot sociale
contacten en structuur.
 Aanvullend is de hulp een vorm van ontlasting en
ondersteuning voor het gezinssysteem.
 Er wordt gewerkt vanuit het normaliserende gedachtengoed.
 Er wordt systemisch (gezin én het netwerk van het gezin)
gekeken naar de gehele context van het kind tijdens de
dagbesteding

Om duidelijk aan te geven wat buiten de hulpinhoud valt en waar
dus niet voor betaald wordt:
 Ouders verzorgen zelf broodmaaltijd/lunch indien de
dagbestedingsperiode een maaltijdmoment bevat.
 Huiswerkbegeleiding.
 Incidentele extra activiteiten waarmee kosten gemoeid zijn
zoals bijvoorbeeld uitstapjes.
 Vervoer naar huis wordt in eerste instantie door ouders zelf
georganiseerd. Wanneer dit niet mogelijk is wordt vervoer
aanvullend ingezet.
 Aanvullende hulpverlening op locatie of thuis zoals
ambulante begeleiding of behandeling.
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Vastgesteld einddoel/resultaat
(SMART)

Doel: Jeugdigen toe laten werken naar passende deelname in
de maatschappij, met gebruik making van basisvoorzieningen,
en het begeleiden van de rol van ouders hierin.
Resultaat: Jeugdigen zo volledig mogelijk laten uitstromen naar
school of opvang of op latere leeftijd toewerken richting een
vorm van arbeidsmatige dagbesteding of werk. Indien nodig kan
er individuele begeleiding worden ingezet. De aanbieder dient
voor een deel van de jeugdigen samen met voorliggend veld
naar alternatieven te worden gezocht (vrijetijdsbesteding).
Jeugdigen met complexere problemen maken voor langere tijd
gebruik van de hulpverlening omdat zij een duurzame vorm van
daginvulling nodig hebben.
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Wat is inclusief?
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Wat is exclusief?
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Gevraagde expertise: mix van
opleidingsniveaus van
benodigde medewerkers

Een deel van de doelgroep bestaat uit jongeren (15+) die
beperkt perspectief hebben, en via vormen van toeleiding naar
arbeidsmatige dagbesteding of werk vanaf hun achttiende
levensjaar uitstromen naar Wmo begeleiding en/of dagbesteding
en/of Participatiewet.
 Alle activiteiten die direct gekoppeld zijn aan het aanleren
van vaardigheden c.q. ontwikkelbaarheid van het jonge kind
 Indirect cliëntcontact gerelateerd aan de begeleiding aan
jeugd en ouders/sociale netwerk
 Indirecte uren cliëntgebonden (administratie/registratie)
 Niet-cliëntgebonden uren (organisatie)
 Intake en opstellen Plan van Aanpak
 Cliënt gerelateerde huisvesting
 Vervoer van school naar de naschoolse dagbesteding
A. Zaterdagopvang / respijtzorg
Groepsleiding midden: 2 MBO-professionals niveau 4
Functiemix
MBO 100% (volgens norm verantwoorde werktoedeling)
B. Naschoolse dagbesteding
 Groepsleiding midden: 2 MBO-professionals niveau 4
Functiemix
MBO 100% (volgens norm verantwoorde werktoedeling)


Groepsleiding zwaar: 1 MBO-professional niveau 4
1 HBO-geschoolde professional
Functiemix
MBO 50% - HBO 50%

C. Maatwerk dagbesteding
 Groepsleiding midden: 2 MBO-professionals niveau 4
Functiemix
MBO 100% (volgens norm verantwoorde werktoedeling)
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Intensiteit inzet (uren per
tijdseenheid) medewerkers

Groepsleiding zwaar: 1 MBO-professional niveau 4
1 HBO-geschoolde professional
Functiemix
MBO 50% - HBO 50%

A. Zaterdagopvang / respijtzorg
Midden: 2 MBO-professionals niveau 4: 4 uur per dagdeel per
groep
B. Naschoolse dagbesteding
 Midden: 2 MBO-professionals niveau 4: 4 uur per dagdeel
per groep


Zwaar: 1 MBO-professional niveau 4: 4 uur per dagdeel
1 HBO-geschoolde professional: 4 uur per dagdeel

C. Maatwerk dagbesteding
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Gemiddelde doorlooptijd van
het traject
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Productspecifieke
kwaliteitseisen, incl. specifieke
registraties



Midden: 2 MBO-professionals niveau 4: 4 uur per dagdeel
per groep



Zwaar: 1 MBO-professional niveau 4: 4 uur per dagdeel
1 HBO-geschoolde professional: 4 uur per dagdeel
A. Zaterdagopvang

Traject: gemiddeld 1 dagdeel (4u) per
week voor de duur van 12 maanden
B. Naschoolse
Traject: gemiddeld 3 dagdelen (4u) per
dagbesteding
week voor de duur van 12 maanden
C. Schoolvervangen Traject: gemiddeld 8 dagdelen (4u) per
de dagbesteding
week voor de duur van 12 maanden
HBO’ers zijn altijd SKJ-geregistreerd.
MBO niveau-4.
Inzet vindt plaats volgens Norm voor Verantwoorde
Werktoedeling.
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Tijdsvenster dienstverlening

A. Zaterdagopvang
Overdag: 7.00-18.00 (op zaterdag)
B. Naschoolse dagbesteding
Overdag: 7.00-18.00 (tijdens werkdagen)
C. Maatwerk dagbesteding
Overdag: 7.00-18.00 (tijdens werkdagen)
Een volledige dag omvat twee dagdelen (ochtend en middag).
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Extra vragen t.b.v.
groepsverblijfsvorm/logeren

Groepsgrootte
A. Zaterdagopvang / respijtzorg: 10 kinderen.
B. Naschoolse dagbesteding: 10 kinderen.
C. Maatwerk dagbesteding: 8 kinderen.
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Aanvullende info

Gelden er minimumeisen aan hoeveel uur de professional per
dag aanwezig moet zijn?
Een medewerker moet minimaal 2 dagen aan het werk zijn op
een groep. Dit om continuïteit voor de kinderen te kunnen
waarborgen.
Er is verbinding met Wmo en P-wet voor jongeren die vanaf de
18 jaar doorstromen bijvoorbeeld naar vormen van
arbeidsmatige dagbesteding. Vanaf 16 jaar worden er afspraken
gemaakt over perspectief doorstroom vanaf de 18 jaar.
Eventueel beperkte mogelijkheid doorstroom naar Wlz.

