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Welkom bij De Vlinder  

 

Jeugdhulp, Onderwijs en Behandeling De Vlinder gaat uw kind en gezin in de komende 

periode ondersteunen. In deze Wegwijzer vertellen we u meer over wie we zijn en hoe 

we werken. Heeft u na het lezen van de informatie vragen? Leg deze dan gerust aan ons 

voor. We vertellen u graag meer. 

 

                            

Contactgegevens 

Jeugdhulp, Onderwijs en Behandeling De Vlinder 

Van Heuven Goedhartsingel 10 

2806 ZL Gouda 

Tel. 0182-682350 

 

We zijn van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.15 uur tot 16.30 uur.  
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Hulp voor uw kind/gezin 

 

Specialistische jeugdhulp 

Ouders merken het vaak als eerste wanneer hun kind zich anders ontwikkelt dan andere 

kinderen. Soms krijgen ouders (ook) van de kinderopvang, school of huisarts te horen 

dat hun kind zorgelijk gedrag vertoont en/of een emotionele, cognitieve of lichamelijke 

achterstand heeft. Wanneer u dat overkomt, wilt u natuurlijk weten wat er precies aan 

de hand is en ervoor zorgen dat het beter gaat met uw kind. De Vlinder helpt ouders en 

de kinderopvang/school bij het vinden van antwoorden en geeft advies en ondersteuning 

daar waar het te zwaar wordt en gewone opvoedingsadviezen niet lijken te werken.  

 

Jeugdhulp, Onderwijs en Behandeling De Vlinder biedt dagbehandeling, observatie-

diagnostiek en ambulante zorg aan kinderen van 2 tot 7 jaar terwijl uw kind gewoon 

thuis blijft wonen. Er kan sprake zijn van een achterstand in de emotionele, cognitieve of 

motorische ontwikkeling van uw kind, gedragsproblemen of medische problemen 

waardoor hij of zij extra aandacht nodig heeft. Soms zijn er omstandigheden thuis, zoals 

persoonlijke problemen van ouders, die de opvoeding extra zwaar maken. Naast 

pedagogisch medewerkers beschikt De Vlinder over gedragswetenschappers, ambulant 

hulpverleners, logopedisten en een fysiotherapeut die uw kind die extra zorg kunnen 

bieden. Voor kinderen met een autismespectrumstoornis is er een speciale groep. 

Jeugdhulp en onderwijs zijn geïntegreerd binnen De Vlinder. Aan alle behandelgroepen is 

een leerkracht verbonden van de Piloot. 

 

 

Aanmelden 

Bespreek uw hulpvraag eerst met het Centrum voor Jeugd en Gezin, de 

kinderopvang/school, uw huisarts/kinderarts, het Sociaal Team of de Jeugdbescherming. 

Het kan zijn dat zij uw gezin zelf helpen of u doorverwijzen naar een andere organisatie 

of afdeling van Enver.  

Wanneer Jeugdhulp, Onderwijs en Behandeling De Vlinder uw aanmelding ontvangt, 

neemt één van onze medewerkers contact met u op voor een kennismaking.  

 

Voor meer informatie en de wijze van aanmelden kunt u contact opnemen met: 

aanmeldenMH@enver.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aanmeldenMH@enver.nl
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Dagbehandeling  

 

In deze wegwijzer hebben we praktische informatie verzameld over onze locatie en 

manier van werken. 

 

Gezinnen kunnen door verschillende oorzaken en om verschillende redenen hulp nodig 

hebben. Jeugdhulp, Onderwijs en Behandeling De Vlinder biedt hulp die bestaat uit 

diagnostiek, behandeling en begeleiding bij de overgang naar een vervolgplek. 

 

Op De Vlinder is veel expertise gebundeld en worden verschillende disciplines betrokken  

bij de diagnostiek en behandeling. Zo nodig betrekken we externen zoals een arts of 

kinderpsychiater. 

 

De Vlinder is een onderdeel van Enver. 

 

Hulpverlening 

Gedurende het hele traject bent u actief betrokken. Samen met u kijken we hoe we u 

kunnen helpen bij specifieke vragen. Het kan onder andere gaan om vragen over de 

opvoeding in combinatie met een ontwikkelingsstoornis of om vragen op sociaal 

emotioneel gebied. Ook andere factoren kunnen meespelen. 

 

Zowel van uw kind als van u, de ouders/verzorgers, brengen wij de vaardigheden en 

aandachtspunten in kaart. Samen met uw gezin werken we dan aan het vergroten van 

vaardigheden om het gedrag en de opvoedsituatie positief te beïnvloeden. We sluiten aan 

bij de sterke kanten van u en uw kind en geven informatie over allerlei onderwerpen en 

thema’s.   

 

Belangrijk is dat u zelf de regie behoudt. Alle informatie wordt in samenspraak met u 

verwerkt tot een werkplan. Hierin worden afspraken gemaakt over hoe er aan de doelen 

gewerkt gaat worden en spreken we een tussentijdse evaluatie en een einddatum af. Zo 

nodig kunnen we met behulp van onderzoeken, testen en vragenlijsten duidelijk krijgen 

waar we aan gaan werken. Tegen het einde van de hulp zal er een evaluatie plaatsvinden  

waarin wordt vastgesteld in hoeverre de doelen zijn behaald. 

 

 

 De behandelgroep 

Op basis van informatie vanuit de aanmelding kan uw kind op een behandelgroep worden 

geplaatst. Uw kind komt dan op doordeweekse dagen naar de dagbehandeling. Dit 

kunnen enkele dagen zijn of de hele week. Uw kind is minimaal drie dagen per week 

aanwezig tussen 8.45 uur en 14.45 uur. 

 

In de eerste periode van het verblijf op De Vlinder wordt in kaart gebracht wat de 

mogelijkheden zijn van uw kind en hoe de behandeling hier en thuis goed op elkaar 

aansluiten. Er zal met u besproken worden of er aanvullende onderzoeken nodig zijn. 
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Deze onderzoeken kunnen gedaan worden door de logopedist en/of de fysiotherapeut en 

zo nodig nemen we ook een intelligentieonderzoek af. 

 

Op De Vlinder worden de kinderen in groepen geplaatst van 9 of 10 kinderen. Ze worden 

begeleid door een team van jeugdzorgwerkers en leerkrachten. Onderwijs is geïntegreerd 

in de behandeling.  

 

Iedere groep heeft een voor de kinderen zichtbaar aanwezig dagprogramma zodat de 

dag voorspelbaar is. Er zijn een aantal vaste activiteiten die elke dag terugkomen, maar 

er zijn ook keuzemogelijkheden voor het kind. 

 

Hoewel onze groepen in veel opzichten hetzelfde zijn, zijn er ook verschillen. In een 

aantal groepen wordt er gewerkt met “prikkelbeperking”. Sommige kinderen reageren 

namelijk op alles wat er om hen heen gebeurt. Ze worden daardoor snel afgeleid en 

kunnen zich niet concentreren. Door de prikkels om hen heen te beperken komen ze tot 

rust en kunnen ze zich beter richten op de medewerkers van de groep, de opdrachtjes en 

het speelgoed. In andere groepen ligt het accent op de behandeling van kinderen met 

een stoornis in het autistisch spectrum, hechtingsproblematiek of gedragsproblematiek.  

 

In iedere behandelgroep kunnen kinderen worden geplaatst voor observatiediagnostiek. 

Binnen een observatiediagnostiekperiode van 12 weken moet duidelijk worden of een 

plek op De Vlinder het meest passend is voor een kind en of het voldoende kan profiteren 

van de geboden behandeling of dat verwijzing naar een andere instelling noodzakelijk is.  
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Dagprogramma 

Het dagprogramma van de groep geeft de kinderen overzicht en kinderen weten op die 

manier wat er van hen verwacht wordt. Daarnaast is er binnen dit dagprogramma ruimte 

voor individuele afspraken van uw kind zoals logopedie etc. De onderdelen van het 

dagprogramma zijn in bijna alle groepen hetzelfde. De volgorde van activiteiten kan per 

groep verschillen. 

 

Eten en drinken  

We gaan ervan uit dat kinderen in de ochtend thuis ontbijten. 

’s Ochtends wordt er in de groepen gedronken en eten de kinderen gezamenlijk fruit. ’s 

Middags krijgen de kinderen drinken en een koekje.  

Alle kinderen brengen zelf de lunch van huis mee. Op deze manier kunnen kinderen 

alvast wennen aan de manier waarop het eten op een school gaat. We vinden het 

belangrijk dat de kinderen gezond eten. Mocht u vragen hebben over wat een juiste 

keuze is voor uw kind is, dan kunt u dit bespreken met de jeugdzorgwerkers van de 

groep. 

In verschillende groepen wordt extra aandacht besteed aan het proeven van 

verschillende etenswaren en het leren om meer gevarieerd te eten. 

 

Verzorging 

Afhankelijk van de leeftijd en de mogelijkheden gaan de kinderen met of zonder 

begeleiding naar de badkamer. Indien uw kind gebruik maakt van luiers, vragen wij aan 

u om deze regelmatig mee te geven. Voor de zindelijkheidstraining is afstemming tussen 

thuis en de groep erg belangrijk, zodat uw kind op beide plaatsen succeservaringen kan 

opdoen. 

 

Spelen 

Al spelend leren de kinderen verschillende sociale vaardigheden, zoals samen delen, 

opkomen voor jezelf en afspraken maken. Ook doen kinderen tijdens het spelen veel 

kennis op en oefenen zij ook hun motoriek en taal. Er kan gespeeld worden met puzzels, 

constructiemateriaal, creatief materiaal, speelleermateriaal, poppenhoek enz. In bad 

spelen is ook een mogelijkheid. 

Op de buitenspeelterreinen kunnen ze hun energie kwijt met rennen, fietsen, klimmen, 

klauteren en in de zandbak spelen. 

 

Tafelactiviteit en kring 

In de meeste groepen wordt er door de kinderen aan de groepstafel, aan individuele 

tafels en soms in een kring gewerkt. De kinderen werken dan verdeeld in kleine 

groepjes. De jeugdzorgwerkers geven de kinderen een werkje dat past bij hun 

ontwikkeling. Zo worden werkhouding, beurtgedrag, sociale vaardigheden, concentratie 

en ontwikkeling gestimuleerd.  

Het onderwijs dat in de groepen geboden wordt, sluit zo goed mogelijk aan op de 

behandeling. De kinderen werken aan hun eigen tafel en er wordt meer zelfstandigheid 

van hen verwacht. 
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Sociaal emotionele ontwikkeling en gedrag 

In de behandelgroepen wordt veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele 

ontwikkeling en het gedrag van de kinderen. Iedere groep heeft groepsregels die 

regelmatig met de kinderen besproken worden. Er zijn verschillende sociaal 

vaardigheidsprogramma’s beschikbaar die onderdeel zijn van de geboden behandeling. 

Ieder kind heeft daarnaast individuele doelen waaraan wordt gewerkt. Het competentie 

vergrotend werken is leidend binnen de groepsbehandeling. Het vergroten van de 

vaardigheden van de kinderen staat hierbij centraal. 

 

Themagericht werken 

In de groepen wordt zoveel mogelijk gewerkt in dezelfde thema’s. Deze thema’s zijn 

afkomstig van een programma voor kleutergroepen (Kleuterplein) en voor peutergroepen 

(Peuterplein). Het gaat over taal, rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook in 

de individuele therapieën, bijvoorbeeld logopedie, sluiten ze aan bij deze thema’s. Op 

verschillende manieren en verschillende plekken komen dan steeds dezelfde woorden en 

begrippen terug, waardoor dit beter blijft hangen. U zult regelmatig een themabrief 

ontvangen, zodat u op de hoogte bent van het thema waaraan gewerkt wordt. 

 

Gymmen 

In de gymzaal van de Vlinder krijgen de kinderen wekelijks bewegingsexpressie en/of 

kleutergym. Spelenderwijs leren kinderen zich beter bewegen en leren zij vaardigheden 

zoals klimmen/klauteren, balanceren, balvaardigheid etc. 

 

 Samenwerking met ouders en opvoeders 

Een kind kan nooit los gezien worden van het gezin waarin hij/zij opgroeit. Daarom zult u 

als ouder gedurende het hele traject een actieve rol hebben. De ambulant hulpverlener 

heeft geregeld contact met het gezin, vaak ook in combinatie met de mentor. In het 

contact met de ambulant hulpverlener is er aandacht voor hoe het gaat met het kind, 

met de ouders en met de interactie tussen beiden. De gesprekken vinden op De Vlinder 

en thuis plaats. 

 

De frequentie van de gesprekken met ouders verschilt. Aan het begin van de plaatsing 

ligt de frequentie vaak hoger dan in een later stadium van de plaatsing. Aan het begin 

van de plaatsing zijn er veel vragen en vaak ook zorgen over wat er precies aan de hand 

is met het kind. Als daar meer duidelijkheid over is, kunnen er vragen liggen over 

acceptatie van de problematiek en de wijze waarop er thuis met de bijzonderheden van 

het kind kan worden omgegaan. Er kunnen ook onderwerpen aan bod komen die niet 

direct met het kind te maken hebben, bijvoorbeeld zorgen om een ander kind in het 

gezin, relatieproblemen tussen ouders of individuele problemen van één van de ouders. 

Soms is betrokkenheid van een ambulant hulpverlener niet noodzakelijk, dan is de 

mentor de trajectbegeleider van het gezin. 

 

Meestal geven ouders zelf aan over welke onderwerpen zij willen praten. Ook kunnen de 

jeugdzorgwerkers van de groep signaleren dat bepaalde zaken thuis niet goed gaan en 
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dat uw kind daarop reageert. In dat geval zal de ambulant hulpverlener dat met u 

bespreken en kan gezamenlijk gekeken worden wat eraan gedaan kan worden.  

Op De Vlinder worden ook contactochtenden en gespreksavonden georganiseerd over 

bepaalde thema’s. 

 

 

 Onderwijs 

Kinderen op De Vlinder krijgen onderwijs in de groep aangeboden door leerkrachten van 

De Piloot. Dit is een school voor speciaal onderwijs. Meer informatie over de Piloot is te 

vinden op www.depiloot.nl. De leerkrachten maken met de ouders een afspraak om 

kennis te maken, zo snel mogelijk na de start van uw kind. Tijdens dit gesprek zal de 

leerkracht informatie geven over het onderwijs in de groep en aan uw kind. 

 

Samenwerking De Vlinder en de Piloot 

Wanneer een kind start op De Vinder dan zal een leerkracht actief betrokken worden bij 

de behandeling van uw kind. Doordat de leerkracht werkzaam is in de groep van uw 

kind, kunnen het onderwijs en de behandeling goed op elkaar afgestemd worden. De 

leerkracht zal mee adviseren in wat de meest passende vervolgplek is na De Vlinder. 

 

Vakantie en Leerplicht 

Onderwijs is van groot belang voor de toekomst van uw kind. Het is daarom erg 

belangrijk dat uw kind aanwezig is. Wanneer de kinderen onderwijs volgen, moet bij het 

opnemen van vakantie rekening gehouden worden met de geldende schoolvakanties. 

Binnen de leerplichtwet staat dat een leerling vanaf vijf jaar niet van school weg mag 

blijven en bij verzuim moet de leerplichtambtenaar ingelicht worden. 

Het kan wel eens gebeuren dat u toch buiten de schoolvakanties verlof wilt. Hiervoor zijn 

regels opgesteld die u kunt terugvinden in de gids van de Piloot. U kunt dit navragen bij 

de leerkracht die verbonden is aan de groep. Er moet altijd ruim van tevoren, schriftelijk 

toestemming gevraagd worden bij de schoolleiding van de Piloot. 

 

De leerkrachten van het onderwijs zijn tijdens schoolvakanties, roostervrije dagen en 

studiedagen vanuit het onderwijs niet aanwezig. 

 

Aanvullende specialistische deskundigheid 

 

Tijdens de behandeling zullen u en uw kind veelal contact hebben met de 

jeugdzorgwerkers. Daarnaast kan het zijn dat er meer specialistische deskundigheid 

nodig is voor observatie en behandeling. Eventueel kan er ook externe hulp ingezet 

worden. 

 

 Logopedie 

Bij de startbespreking van uw kind op De Vlinder wordt er met u bekeken of er reden is 

om een onderzoek door een van onze logopedisten aan te vragen. In het logopedisch 

onderzoek wordt een beeld gekregen van de spraaktaalontwikkeling en communicatieve 

vaardigheden van uw kind. Hierbij kunnen testen worden gebruikt, die bijvoorbeeld 

http://www.depiloot.nl/
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meten wat uw kind begrijpt van gesproken taal, hoe groot de woordenschat is of wat het 

niveau is van de zinnetjes waarin het spreekt. Daarnaast luistert de logopedist naar de 

uitspraak van uw kind en kijkt zij naar de mondmotoriek. Ook wordt geobserveerd hoe 

het kind communiceert en of er bijzonderheden zijn in het contact. De logopedist schrijft 

haar bevindingen in een verslag en adviseert al dan niet logopedische behandeling. 

Wanneer er een indicatie is voor logopedie, zal er een overleg met u plaatsvinden over 

de doelen van de logopedische begeleiding en hoe u hier ook thuis aan kunt werken. 

Voor de logopedische therapie is een verwijzing van de huisarts nodig. Vergoeding vindt 

plaats via de zorgverzekering van de ouders. 

 

 Fysiotherapie of Oefentherapie Cesar 

Als kinderen op De Vlinder komen voor observatie of dagbehandeling wordt er met u 

bekeken of er een reden is om een onderzoek door een kinderfysiotherapeut of 

oefentherapeut Cesar aan te vragen. Het doel van het kinderfysiotherapeutisch 

onderzoek is om een beter beeld te krijgen van de fijne en grof motorische vaardigheden 

van uw kind. Aanvullend wordt gekeken naar de dagelijkse vaardigheden, de activiteiten 

en participatie van uw kind. Ook kan onderzoek worden gedaan naar de sensorische 

integratie (prikkelverwerking). 

Wanneer er tijdens het onderzoek of uit de dossiergegevens van uw kind bepaalde 

symptomen naar voren komen die extra aandacht vragen, dan worden er specifieke 

aanvullende onderzoeken uitgevoerd. 

Voor de motorische therapie is een verwijzing van de huisarts nodig. Vergoeding vindt 

plaats via de zorgverzekering van de ouders. 

 

 

 Intelligentieonderzoek 

Naast de observaties in de groep worden kinderen, wanneer het nodig is om bijvoorbeeld 

meer zicht te krijgen op hun verstandelijke ontwikkeling, onderzocht door een 

gedragswetenschapper. De gegevens van het intelligentieonderzoek worden gebruikt om 

in de begeleiding goed te kunnen aansluiten bij het niveau van het kind. Het 

ontwikkelingsniveau kan, aanvullend op informatie over onderwijsbehoeften en het 

dagelijks functioneren van een kind, ook van belang zijn voor de keuze van onderwijs/ 

vervolgplek na plaatsing bij De Vlinder.  
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Praktische informatie op een rijtje 

 

 Contactgegevens: 

Jeugdhulp, Onderwijs en Behandeling De Vlinder 

Van Heuven Goedhartsingel 10 

2806 ZL Gouda 

Tel. 0182-682350 

 

www.enver.nl 

 

 Openingstijden 

Van maandag tot en met vrijdag van 8.45 tot 14.45 uur. Ook gedurende de 

schoolvakanties zijn wij open. 

U kunt uw kind brengen tussen 8.40 en 8.45 uur en ophalen om 14.45 uur.  

De ouders wachten buiten, de kinderen worden naar buiten gebracht door de 

groepsleiding. 

 

 

 Vervoer 

Wij gaan ervan uit dat uw kind door u zelf wordt gebracht (tussen 8.40 en 8.45 uur) en 

wordt gehaald (tussen 14.40 en 14.50 uur). Op deze manier is er geregeld persoonlijk 

contact tussen ouders en jeugdzorgwerkers. Mochten er redenen zijn waardoor het zelf 

brengen van uw kind niet mogelijk is, dan wordt er met u naar oplossingen gezocht. 

Voor kinderen die buiten Gouda wonen, kan gekeken worden of uw kind gebruik kan 

maken van vervoer vanuit De Vlinder. De gemeente dient dan een indicatie voor vervoer 

af te geven. De gemeente hanteert een aantal regels m.b.t. het toekennen van vervoer. 

Binnen Gouda brengen en halen ouders zelf. 

 

 Dieet 

Als uw kind een dieet moet volgen, dan is het belangrijk om dit goed af te stemmen met 

de jeugdzorgwerker en de groep. Alle dieet- en speciale voedingswaren geeft u dagelijks 

vanuit thuis aan uw kind mee voor op de groep. 

 

 Medicijnen 

Het kan zijn dat uw kind nu of in de toekomst medicatie gebruikt tijdens zijn/haar verblijf 

op De Vlinder. Wij hanteren een medicatieprotocol. Indien van toepassing wordt dit met 

u besproken. 

 

 Vaccinaties 

Bij de start van uw kind zal u gevraagd worden of uw kind gevaccineerd is. Aan de hand 

hiervan wordt bekeken of uw kind voldoende beschermd is. Kinderen die niet 

gevaccineerd zijn worden niet geweigerd maar wel in beeld gebracht. Op deze wijze 

houden wij zicht op de vaccinatiegraad en kunt u als ouder op tijd geïnformeerd worden 

wanneer dat nodig mocht zijn.  

 

http://www.enver.nl/
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 Gesloten

Tijdens schoolvakanties is De Vlinder gewoon geopend. Naast de weekenden zijn wij wel 

een vast aantal dagen gesloten. Deze staan in de Jaarkalender die u krijgt bij de start 

van de plaatsing. 

 

 Vakanties en vrije dagen 

Voor kinderen vanaf vijf jaar geldt de leerplichtwet, wat betekent dat zij in principe niet 

buiten de schoolvakanties om vrij kunnen zijn. Voor de continuïteit van de behandeling is 

het belangrijk dat uw kind zoveel mogelijk aanwezig is.  

 

 Ziekmelden  

Wanneer uw kind ziek is, kunt u ’s ochtends voor 9.00 uur bellen naar De Vlinder of een 

appje sturen naar het mobiele nummer van de groep van uw kind. Indien uw kind in het 

vervoer zit, belt u zelf met de chauffeur om uw kind ziek en ook weer beter te melden 

(zie startmap). 

 

 Vertrouwenspersoon en klachten 

In de startmap die u gekregen heeft tijdens het startgesprek vindt u informatie over de 

vertrouwenspersoon van het AKJ en over wat u kunt doen als u klachten heeft. 

 

Meer informatie 

Heeft u na het lezen van deze Wegwijzer nog vragen? Stel ze dan gerust aan de 

jeugdzorgwerkers van de groep. 

 


