De Rupsjes
Extra zorg en
begeleiding voor
kinderen van 2-5 jaar
in Brunssum

Kinderen moeten in hun
eigen veilige omgeving
kunnen opgroeien en zich
ontwikkelen. Soms hebben
kinderen en hun ouders meer
ondersteuning nodig bij hun
ontwikkeling. Als het opvoeden
en/of opgroeien niet vanzelf

Binnen Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV)
Bronsheim wordt binnen de groep ‘de Rupsjes’ extra
zorg en ondersteuning geboden aan kinderen, in de
leeftijd van 2 tot 5 jaar, die dreigen vast te lopen in
hun ontwikkeling. Die extra aandacht en steun kan
achterstand, door taal-, gedrags-, of medische
problemen, beperken of voorkomen.

gaat, dan is er behoefte
aan hulp op maat.
Deze hulp kan in een
vroegtijdig stadium
veel problemen
voorkomen.

Dichtbij huis
Het bijzondere van deze groep is dat kinderen op
maat ondersteund worden in hun eigen omgeving.
Door een nauwe samenwerking met de groepen van
de brede school kan er, daar waar mogelijk, met de
reguliere groep van de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf een gezamenlijk programma uitgevoerd worden. Per kind zal bekeken worden in welke mate dit
kan en op welke momenten er extra ondersteuning
geboden moet worden. Ook biedt de omgeving van
de Rupsjes tijd en ruimte voor verder onderzoek. Hierdoor kunnen kinderen nu dichtbij huis terecht voor de
beste begeleiding en ontwikkelingsondersteuning om
in hun eigen omgeving op te kunnen groeien.

De Rupsjes zijn gevestigd in de Brede Maatschappelijke
Voorziening (BMV) Bronsheim in Brunssum-Oost.

Professionals
Een professioneel team van gedragsdeskundigen,
begeleiders van zorgorganisaties Radar en Xonar
aangevuld met paramedici (zoals fysiotherapeut,
logopedist) zorgt ervoor dat de kinderen de juiste
zorg krijgen. Dat gaat in nauwe samenwerking met
de ouders. Ouders kennen hun kind immers het beste
en kunnen inzicht geven in hoe het kind in de thuis
situatie functioneert. Afhankelijk van hoe het kind zich
in de groep en individueel ontwikkelt, overleggen zij
samen waar de accenten in de begeleiding worden
gelegd. Dit bevordert de doorgaande leerlijn van
voorschool naar vroegschool.

Ondersteuning ouders
De ouders krijgen ook ondersteuning bij de opvoeding
en ontwikkeling van hun kind. De professionals die de
Rupsjes begeleiden, beantwoorden al hun vragen over
opgroeien en opvoeden.

Voorbeelden van kinderen die deelnemen aan de Rupsjes
Een kind van 3 jaar met gehoorproblematiek.
Na onderzoek luidt het advies: Medisch Kleuter
Dagverblijf (MKD) en 2 keer per week logopedie.
Het MKD zou nodig zijn omdat het kind meer
stimulering nodig heeft om zijn achterstand ‘in
te halen’ en om meer zicht te krijgen op zijn
ontwikkeling en cognitieve vaardigheden.

De Rupsjes biedt een goed alternatief. Het kind
hoeft niet naar een MKD (buiten Brunssum), maar
wordt in zijn eigen omgeving geobserveerd en in
zijn ontwikkeling gestimuleerd.

Een kind van 2 jaar dat nauwelijks praat. Het kind
heeft extra stimulering nodig op diverse vlakken.

Bij de Rupsjes is de extra zorg beschikbaar en
daarnaast kan het kind deelnemen aan het reguliere
kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. Zo wordt het
kind ook niet uit zijn eigen omgeving weg gehaald.

Een kind van 3 jaar waarbij vraagtekens worden
gezet bij de overgang naar groep 1: is het kind hier
klaar voor? De werkhouding is nog onvoldoende,
zijn gedrag staat hem in de weg en hij heeft moeite met functioneren in een grote groep.

Dankzij de zorg bij de Rupsjes is er tijd om te
onderzoeken waar ondersteuning nodig is.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Deelname aan de Rupsjes gaat altijd via een toewijzing van de gemeente
Brunssum.

Meer informatie
Heeft u vragen of denkt u dat uw kind in aanmerking
komt voor extra zorg of ondersteuning? Neem dan
eerst contact op met de medewerkers van het Team
Jeugd van de afdeling Zorg. Zij begeleiden u verder
bij uw hulpvraag.
Gemeente Brunssum
Team Jeugd, afdeling Zorg
Bezoekadres:
Lindeplein 1
		

Postadres:
postbus 250, 6440 AG Brunssum
(t.a.v. Team Jeugd)

T. 045 - 527 84 30
E. jeugdzorg@brunssum.nl
I. www.brunssum.nl
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