Als je kind naar
het Dagcentrum
Vroegtijdige
Interventie
gaat

Beste
Uw zoon of dochter gaat een tijdje naar het Dagcentrum Vroegtijdige Interventie (DVI).
U zult vast veel vragen hebben: Hoe ziet de groep eruit? Wie komt u tegen op de groep?
Wat kan mijn kind in het DVI allemaal doen?
In dit boekje vindt u antwoorden op veel vragen.
Hebt u na het lezen nog vragen, bel dan naar			
U kunt uw vragen ook stellen op de dag dat u naar De Hondsberg komt.
Welkom op De Hondsberg!
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Hoe ziet het DVI eruit?
Wat is het DVI?
Dagcentrum Vroegtijdige Interventie (DVI)

Uw kind komt één of meerdere dagen naar het Dagcentrum Vroegtijdige
Interventie (DVI) van De Hondsberg. Het is nog niet duidelijk wat er met uw
kind aan de hand is. Het DVI van De Hondsberg heeft alles in huis om een
goede diagnose te stellen en een passend advies te geven. Op basis van
onderzoek krijgt u advies voor verdere hulp. Het spreekt voor zich dat u
intensief bij elke stap wordt betrokken.

Groepen

Er zijn verschillende DVI groepen, met in elke groep vijf tot zes kinderen.
Iedere groep wordt dagelijks begeleid door twee groepsbegeleiders en
een stagiaire vanuit een MBO- of HBO-opleiding. Het team van het DVI
werkt in wisselende samenstellingen. Daardoor krijgt uw kind te maken met
verschillende groepsbegeleiders.

Multidisciplinair team

Binnen het DVI is veel deskundigheid aanwezig. Wij werken met specialisten
uit verschillende vakgebieden die samen een zogenoemd multidisciplinair
team vormen. De samenstelling van het team is maatwerk en afhankelijk van
de vraag van u en uw kind. De behandelcoördinator is voorzitter van het
multi disciplinair overleg.

Het terrein van De Hondsberg

De Hondsberg is een groot terrein. Het ligt aan de rand van een bos. Er staan
veel verschillende gebouwen. Op De Hondsberg verblijven naast de kinderen
van het DVI nog 132 jongens en meisjes op verschillende groepen.
Op het terrein is van alles te doen. Verderop in dit boekje vertellen we daar
meer over.

Plattegrond locatie Oisterwijk

DVI

Den Bosch

Zo ziet de groep eruit (Oisterwijk)

Dagverblijf

In de groepsruimte zijn speelhoeken met verschillende
spelmaterialen om te ontdekken. Hier kan uw kind in groepjes of
alleen spelen. Elke groep heeft ontwikkelingsmateriaal dat gebruikt
wordt om de spelvaardigheden van uw kind te stimuleren.

Eetkamer

We eten gezamenlijk in de eigen groep aan een
grote tafel. Rond 10.45 uur eet uw kind fruit en rond
12.15 uur de broodmaaltijd.

Badkamer

In de badkamer worden kinderen verschoond. Tevens wordt hier
gewerkt aan zindelijkheidstraining. Het bad wordt gebruikt als
spelruimte.

Zand/water ruimte

Op het DVI kunnen kinderen zowel binnen als buiten
met zand en water te spelen.

Tuin

Het DVI heeft een tuin. De tuin is ingericht met speeltoestellen.
Uw kind kan hier onder andere fietsen, glijden, klimmen en in
de zandbak spelen.

Wie komt u tegen in de groep?

In de groep komt u verschillende mensen tegen. Uw kind verblijft samen met
andere kinderen in de groep.

Groepsgenoten
In de groep zitten
De jongste is

jongens en
jaar en de oudste is

meisjes.
jaar.

Zo heten de groepsgenoten:

Groepsbegeleiding

De groepsbegeleiding zorgt voor uw kind en zijn/haar groepsgenoten. Ze zijn er
om te helpen, om mee te praten en om uw kind dingen te leren. Ze zorgen er
ook voor dat iedereen zich aan de regels houdt.

Zo heet de groepsbegeleiding:

Persoonlijk begeleider

Elk kind heeft een persoonlijk begeleider.
Dit is iemand van de groepsleiding die alle zaken regelt die met uw kind te
maken hebben. De persoonlijk begeleider is bij besprekingen aanwezig en
schrijft verslagen over hoe het met uw kind gaat. De persoonlijk begeleider
van uw kind heet:

Teamleide

Elke groep heeft een teamleider. Dit is de leidinggevende van de groep. De
teamleider van het DVI heet:

Maatschappelijk werker

De maatschappelijk werker van de groep begeleidt de ouders. De
maatschappelijk werker is de brug tussen de groep en uw thuissituatie.
Tijdens de observatie/behandeling heeft zij een kennismakingsgesprek met u
en inventariseert zij samen met u de eventuele hulpvragen.
De maatschappelijk werker van uw kind heet:

Behandelcoördinator

De behandelcoördinator beslist in overleg met andere disciplines welke
onderzoeken uw kind nodig heeft. Zij maakt de zorgplannen voor uw kind
en bespreekt deze met u. Tevens geeft de behandelcoördinator een advies
voor de toekomst.
De behandelcoördinator van uw kind heet:

De eerste dag op het DVI
De dag van plaatsing
Plaatsingsgesprek									

Op de dag dat uw kind voor de eerste keer naar het DVI komt heeft u een
plaatsingsgesprek. De behandelcoördinator bespreekt dan samen met u
en de persoonlijke begeleider de reden van opname en doelen tijdens de
plaatsing. Daarnaast krijgt u praktische informatie. Hebt u vragen, dan kunt u
die in dit gesprek stellen. Tijdens het plaatsingsgesprek is uw kind in de groep.

Zorgplan 											

Binnen het DVI heeft uw kind een eigen, uniek zorgplan. Hierin beschrijven
we de problematiek, maar ook de doelen en de wijze waarop wij die
doelen willen bereiken: onze aanpak. Vanaf de plaatsing wordt het
zorgplan regelmatig geëvalueerd en zo nodig aangepast. Dit noemen wij
een zorgplanbespreking. Wij vinden het belangrijk dat u als ouder hierbij
aanwezig bent, omdat wij naast de uitkomsten van onderzoeken, ook de
ontwikkeling van uw kind in de thuissituatie en in de groep bespreken. Voor
de zorgplanbespreking ontvangt u een uitnodiging.

Een dag op het DVI
Dagstructuur

Het DVI heeft een vaste dagstructuur. Binnen deze dagstructuur heeft uw
kind een eigen, uniek dagprogramma met activiteiten. Deze activiteiten
passen bij de mogelijkheden, beperkingen, niveau en ontwikkeling van
uw kind. Bij spel wordt bijvoorbeeld gekeken of het accent op zelfstandig
of juist op samen spelen moet liggen. Daarnaast worden binnen het
dagprogramma individuele momenten gepland, waarin met uw kind extra
gewerkt kan worden aan bijvoorbeeld contact, communicatie en spel.

Een dag in beeld
de ochtend

08.45 tot 10.45

aankomst

kringactiviteit

(09.00 Den Bosch)

aan tafel
werken

de ochtend

10.45 tot 12.15

drinken/
fruit

toilet/
verschonen

buitenspelen

de middag

eten

slapen of
spelen

activiteit

de middag

drinken/
verschonen

begeleid/
vrij spel

12.15 tot 14.30

14.30 tot 15.30
(15.00 Den Bosch)

kringactiviteit

begeleid/
vrij spel

begeleid/
vrij spel

naar huis

Ouderbegeleiding
Uw rol tijdens het verblijf op het DVI
Meewerken op de groep
DVI

Wij vinden het belangrijk dat ook u als ouder goed begeleid wordt. Daarom
komt u gemiddeld één uur per week naar het DVI voor ouderbegeleiding. In
deze begeleiding:
• sluiten wij aan op uw hulpvraag;
• krijgt u inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van uw kind;
• krijgt u advies en ondersteuning bij de opvoeding van uw kind.
De verkregen inzichten en adviezen helpen u verder in de thuissituatie.
Daarnaast kunt u tijdens de ouderbegeleiding ook uw eigen ervaringen, tips
en ideeën inbrengen.
U werkt samen met de persoonlijke begeleider aan uw hulpvra(a)g(en),
door middel van:
• een gesprek;
• een praktijksituatie;
• videobeelden.

Gesprek tijdens het meewerken

U heeft een gesprek met de persoonlijke begeleider en eventueel de
maatschappelijk werker en/of de behandelcoördinator. In het gesprek kunt
u uw (hulp)vragen bespreken, de zorgplanbespreking van uw kind samen
voorbereiden of de zorgplanbespreking van uw kind nabespreken.

Praktijksituatie
DVI

Een praktijksituatie met uw kind in de groep is het vertrekpunt van de
ouderbegeleiding. Allereerst doet de persoonlijke begeleider voor hoe hij
of zij met uw kind omgaat of handelt. Vervolgens gaat u zelf aan de slag:
samen met de persoonlijke begeleider of alleen met uw kind. Na afloop
bespreekt u met de persoonlijke begeleider de situatie na.

Videobeelden

U bekijkt samen met de persoonlijke begeleider videobeelden van uw kind
en/of van uzelf. Deze videobeelden zijn eerder opgenomen op het DVI of in
de thuissituatie.

Communicatieschrift

Uw kind krijgt een communicatieschrift van het DVI. Hierin wisselt u informatie
uit met de groepsleiding. Bovendien kunt u elkaar vragen stellen.
Elke dag schrijven de groepsbegeleiders een stukje over hoe het die dag met
uw kind is gegaan. Op uw beurt kunt u in dit schrift schrijven hoe het met uw
kind thuis is gegaan.

Praktische informatie
Van A tot Z
Eten en drinken

Uw kind neemt brood, fruit en drinken mee voor bij de broodmaaltijd. Voor
drinken buiten de maaltijd zorgt De Hondsberg. De persoonlijk begeleidster
neemt tijdens het plaatsingsgesprek bijzonderheden over eten en drinken van
uw kind met u door.

Luiers en reservekleding		

Is uw kind niet zindelijk, geeft u dan luiers mee naar het DVI. U kunt elke dag het
benodigde aantal meegeven, maar u kunt er ook voor kiezen een voorraad
luiers in het DVI neer te leggen. Daarnaast is het prettig als, in geval van nood,
reservekleding voor uw kind in het DVI aanwezig is.

Medicatie												
Gebruikt uw kind medicatie op tijden dat hij/zij bij het DVI is, geef deze dan per
dag of als voorraad af bij het DVI. Wij zorgen dat uw kind de medicatie op het
juiste moment krijgt. Bijzonderheden over medicatiegebruik worden tijdens het
opnamegesprek doorgenomen met de persoonlijke begeleider.

Taxi/vervoer

U brengt uw kind zelf naar het DVI of u maakt gebruik van taxivervoer.
Taxivervoer wordt in overleg met u vóór plaatsing geregeld. Als uw kind
gebruik maakt van taxivervoer bent u verantwoordelijk om uw kind af te
melden bij ziekte of een dagje vrij. Zijn er klachten die u niet direct met de
vervoerder kunt oplossen neem dan contact op met de teamleider.

Telefonisch contact

Wij verzoeken u om bij voorkeur voor 9.00 uur en na 15.30 uur te bellen om
zoveel mogelijk rust in het dagprogramma te houden. Voor zeer dringende
zaken kunt u natuurlijk de hele dag contact met ons opnemen.

Vrije dagen/ vakanties

Het DVI is het gehele jaar geopend met uitzondering van de officiële
feestdagen; Eerste en Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag, Pasen, 5 mei,
Hemelvaart (en de dag daarna) en Pinksteren. In principe is het DVI geopend
tijdens de schoolvakanties. Als De Hondsberg hiervan afziet, wordt u hierover
tijdig geïnformeerd. Jaarlijks worden een aantal dagen ingepland voor studie
van de groepsbegeleiders. Het DVI is op die dagen gesloten. Ook hierover
wordt u tijdig geïnformeerd.

Verjaardag

Is uw kind jarig, dan besteden wij daar in de groep aandacht aan. Uw kind
mag trakteren, maar vraag even na wat u kunt trakteren in verband met
diëten of bijzonderheden van anderen kinderen. Als u het leuk vindt, mag u
die dag aanwezig zijn. Overleg dit altijd even met de persoonlijke begeleider.

Ziekte										

Is uw kind ziek, geef dat dan telefonisch aan ons door (zie ‘contact’
verderop in dit boekje). Als uw kind weer beter is en weer naar het
DVI kan komen, dan vinden wij het ook prettig als u even belt. U bent
verantwoordelijk om uw kind bij het taxibedrijf ziek én beter te melden. Wordt
uw kind tijdens het verblijf op het DVI ziek, dan nemen wij contact met u op
om te overleggen of uw kind eerder naar huis kan komen.

Activiteiten
Op het terrein in Oisterwijk

Het terrein

Er zijn veel verschillende plaatsen op De Hondsberg waar uw kind gebruik
van kan maken. Zowel voor de jongere als voor de oudere kinderen.

Snoezelruimte

Zwembad

Kinderboerderij

Speelwei

Vakantie/feest activiteiten

In de schoolvakantie zorgt de VTB (afdeling vrije tijdsbesteding) voor allerlei
activiteiten voor de kinderen.
Als er feestdagen zijn, zorgt de VTB voor activiteiten die te maken hebben
met de feestdagen. De VTB organiseert bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest.
Als het passend is voor de kinderen van het DVI, sluiten ze aan bij deze
activiteiten

Omgeving van Oisterwijk
Het bos in Oisterwijk

De Hondsberg ligt aan de rand van het bos. Een wandeling of activiteit in
de bossen is op steenworp afstand. Buiten dat er veel leuke activiteiten zoals
hutten bouwen en wandelen georganiseerd worden, is de kans groot dat uw
kind de dieren uit het bos zomaar tegenkomt.

Regels en afspraken
Er zijn verschillende soorten regels en afspraken
Huisregels												
Dit zijn regels die gelden voor alle kinderen die op het DVI verblijven. Deze regels
gaan over hoe je met elkaar omgaat, wat je kunt doen bij klachten en nog
meer.
De huisregels zijn in te zien op de groep waar uw kind verblijft.

Individuele afspraken 									
De afspraken die alleen voor uw kind gelden, worden opgeschreven in zijn of
haar zorgplan.

Medezeggenschap
Uw stem telt
Cliëntenraad

Dit is een groep jongeren die verblijven op De Hondsberg en die praat,
advies geeft en mee beslist over belangrijke zaken op De Hondsberg.
De cliëntenraad vergadert regelmatig met de directeur. De cliëntenraad
behartigt ook de belangen van de kinderen van het DVI.

Tevredenheidsonderzoek

De Hondsberg vindt het erg belangrijk om te weten hoe tevreden
de kinderen zijn. Daarom vult de groepsleiding elk kwartaal een
tevredenheidsonderzoek in aan de hand van wat ze zien bij uw kind. Nadat
de groepsleiding het onderzoek heeft afgerond, neemt deze contact met u
op. De groepsleiding neemt met u het onderzoek door en vraagt of u
op- en/of aanmerkingen heeft en verwerkt deze in het onderzoek.

Klachten

Bij De Hondsberg komen mensen op de eerste plaats. Wij vinden het
belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Het kan echter
voorkomen dat u ergens ontevreden over bent. Daarom heeft De
Hondsberg een klachtenregeling. Voor inhoudelijk informatie over de
klachtenregeling verwijzen wij u naar de brochure ‘Heb je een klacht?
Samen zoeken we een oplossing!’, die u bij het opnamepakket heeft
ontvangen.

Contactgegevens
Wilt u nog iets vragen?

Vragen?													
Heeft u na het lezen van dit boekje nog vragen, dan kunt u deze hier opschrijven.
Vergeet niet dit boekje mee te nemen naar de dag van plaatsing.

Adres en telefoonnummer								
											
Algemeen adres De Hondsberg:
De Hondsberg
Hondsberg 5
5062 JT Oisterwijk
013-5232828
www.dehondsberg.nl								
info@dehondsberg.koraalgroep.nl
Telefoonnummer van de groep:

Tip

Op www.dehondsberg.nl kunt u veel informatie vinden over De Hondsberg!
v 1.1 DVI Oisterwijk

