DAGBEHANDELING
JONGE KIND
MKD & ZORGKLASSEN

JEUGD- & OPVOEDHULP

MKD & ZORGKLASSEN
Het MKD en de zorgklassen bieden
orthopedagogische (deeltijd)
dagbehandeling, observatie en
diagnostiek en ontwikkelingsstimulatie
aan, voor kinderen tussen 0 tot 7 jaar
met complexe ontwikkelings- en
gedragsproblemen. Dit veelal als gevolg van
een combinatie van spraak- taal, sociaalemotionele, cognitieve en lichamelijke
factoren of een ontwikkelingsstoornis (denk
aan AD(H)D, autisme, hechtingsstoornis).

ONS AANBOD
(Deeltijd) Dagbehandeling
Er bestaan twee verschillende mogelijkheden
in dagbehandeling:
1. MKD
Dit zijn groepen voor kinderen met
(dreigende) ontwikkelingsproblemen
of -stoornissen, waarbij bij start van de
hulpverlening niet altijd duidelijk is wat er
precies aan de hand is. Het MKD bestaat
uit een aantal groepen, met maximaal 9
kinderen en 2 jeugdzorgwerkers. Het aantal
dagdelen dat een kind komt, is afhankelijk
van de hulpvraag en wordt in overleg met
ouder(s)/verzorger(s) en de aanvragende
instantie bepaald.
Belangrijke uitgangspunten van het
groepsklimaat zijn een vast dagritme met
veel structuur en duidelijkheid en een op het
individuele kind afgestemde aanpak, waarbij
vele activiteiten methodisch onderbouwd
zijn. Met kinderen vanaf 4 jaar wordt gericht
gewerkt om de schoolse vaardigheden te
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stimuleren en om de onderwijsbehoeften in
kaart te brengen.
Als kinderen wel al toe zijn aan onderwijs,
maar nog niet duidelijk is welke soort
onderwijs het beste past, kunnen zij vanuit
het MKD doorstromen naar de zorgklas.
2. Zorgklassen
De zorgklassen bestaan uit een leerkracht
en twee jeugdzorgwerkers of een
leerkracht, een jeugdzorgwerker en een
onderwijsassistent. Een zorgklas bestaat uit
maximaal 12 kinderen. De zorgklassen zijn
voor kinderen vanaf 4 jaar die wel toe zijn
aan onderwijs, maar daarnaast ook nog om
een specifieke zorg of aanpak vragen.
Als een kind 3,5 jaar is betrekken we de
trajectbegeleiding al in het proces. Samen
wordt er bekeken welk passend onderwijs bij
uw kind aansluit of wat er nog nodig is om
deze overstap te maken. Ouders worden hier
nauw bij betrokken.

Samenwerking met ouder(s)/ verzorger(s)
De behandeling richt zich zowel op het kind
als op de omgeving waarin het kind opgroeit,
zoals de familie.

versterkt. In wetenschappelijk onderzoek
is het positieve effect van het programma
aangetoond in verschillende landen,
waaronder Nederland.

Naast de plaatsing van uw kind op het
MKD of in de zorgklas biedt XONAR ook
ambulante begeleiding in de thuissituatie.
De ambulante begeleider is tevens uw
contactpersoon en legt de verbinding tussen
thuis, MKD/zorgklas en eventueel andere
betrokken instanties.

Multidisciplinair
De behandeling wordt ondersteund door
een multidisciplinair team bestaande uit:

Het MKD en de zorgklas bieden
oudercursussen en ouder-kind activiteiten
aan. De betrokkenheid en deelname van
ouders staat hierbij voorop en wordt erg
belangrijk bevonden. Zo bieden we voor
alle ouders/verzorgers de cursus Pittige
Jaren aan. Pittige Jaren is een oudertraining
voor ouders/verzorgers van jonge
kinderen in de leeftijd van 3 t/m 8 jaar. Het
programma richt zich op het versterken
van opvoedingsvaardigheden van ouders/
verzorgers, en heeft als doel u te leren hoe
u het gedrag van uw kind kunt veranderen.
Op deze manier worden kinderen geholpen
beter om te gaan met hun emoties
en worden hun sociale vaardigheden

•
•
•
•
•
•

een jeugdzorgwerker
een ambulant medewerker
een gedragswetenschapper
een kinderarts, sociale pediatrie
een jeugdverpleegkundige
een leerkracht (bij zorgklas)

Op diverse locaties is, afhankelijk van de
problematiek, de inzet mogelijk van:
•
•

een logopedist
een fysiotherapeute

HOE AAN TE MELDEN?
Aanmelding gebeurt op indicatie van de
gemeente (wijkteam, buurtteam, jeugdteam),
een behandelend medisch specialist/
huisarts of, in geval van een maatregel, door
BJZ. Zodra uw gegevens bij XONAR bekend
zijn, krijgt u een uitnodiging voor een
gesprek; de zorgmatch.
Tijdens dit gesprek worden uw vragen,
wensen en verwachtingen besproken en
wordt vastgesteld welk behandelaanbod
passend is. Als duidelijk is dat het MKD of
de zorgklas het juiste traject is neemt de
contactpersoon (ambulant hulpverlener) of
de medewerker van de groep telefonisch
contact met u op om vervolgstappen nader

te bespreken.
Soms wordt voor plaatsing op het MKD of
de zorgklas gekozen voor een oriëntatiefase
en wordt er samen met het voorliggende
veld (de voorschoolse voorziening zoals
peuterspeelzaal of kinderdagverblijf)
gekeken of de problemen verholpen
kunnen worden in de eigen context en
met ondersteuning vanuit het MKD of de
zorgklas.

DUUR VAN DE BEHANDELING
EN HOE VERDER
We streven naar een behandelingsduur
van gemiddeld 1 jaar. Gedurende de
behandeling/plaatsing is er aandacht voor en
begeleiding bij het zoeken naar een passend
vervolg (bijvoorbeeld onderwijs).

OVER XONAR

GOED OM TE WETEN

CONTACTGEGEVENS

•

MKD Limbricht
Onderste Sittarderweg
6141 AZ Limbricht

•

Het vervoer valt in principe onder de
verantwoordelijkheid van de ouder(s) /
verzorger(s).
U dient zelf de maaltijden, en indien
nodig, luiers en medicatie van uw kind
te verzorgen.

OPENINGSTIJDEN
De algemene openingstijden van het MKD
zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
van 08:30 uur tot 15:00 uur en woensdag
van 08:30 uur tot 12:30 uur.
De algemene openingstijden van de zorgklas
zijn maandag, dinsdag en donderdag van
08.30 tot 15.00 uur en op woensdag en
vrijdag van 08.30 tot 11.45 uur. In de praktijk
stemmen we de dagen/ dagdelen af op de
vraag.

XONAR biedt hulp aan kinderen, jeugdigen,
ouders en opvoeders bij opgroei- en
opvoedvragen. Meer informatie vindt u op
www.xonar.nl.

MKD Maastricht
Zoetmanstraat 75
6217 NT Maastricht
MKD Heerlen
Heerlerbaan 142
6418 CJ Heerlen
Tijdens werkdagen telefonisch te bereiken
van 08:30 uur tot 17:00 uur op het nummer
043-604 5555. Ook bereikbaar in vakanties
m.u.v. zon- en feestdagen.
www.xonar.nl

