
 
 

Voor wie is het bedoeld? 

• Uw kind is vaak boos zonder dat u weet hoe het 

komt en is moeilijk rustig te krijgen. 

• Op school is uw kind vaak betrokken bij 

conflicten of ruzies. 

• Uw kind vindt het moeilijk zich zowel op school 

als thuis aan de regels van een volwassene te 

houden. 

• U en/of de leerkracht op school weten niet goed 

hoe ze met uw kind om kunnen gaan en wat er in 

hem of haar omgaat. 

• Uw kind heeft weinig vrienden. 

• Uw kind is onzeker en faalangstig. 

• Uw kind heeft al verschillende ambulante 

hulpverleningstrajecten gehad, maar kan de 

verandering niet vasthouden of laat het geleerde 

gedrag niet op school of thuis zien.  

 

Het programma 

Het programma kent verschillende onderdelen, 

namelijk:  

• Verblijf 

• Ambulante behandeling, zoals thuis, op school 

of BSO 

• Diagnostisch onderzoek.  

 

Op grond van de hulpvraag kunnen deze 

onderdelen in verschillende combinaties worden 

aangeboden. 

 

Waar wordt aan gewerkt? 

U leert samen met uw kind ander gedrag en een 

andere manier van omgaan met problemen. De 

behandeling heeft uiteindelijk tot gevolg dat uw 

kind zowel thuis, op school als binnen een vrije 

tijdsbesteding positief en met zelfvertrouwen kan 

functioneren. De doelen kunnen zijn: 

• U en/of professionals begrijpen beter wat er 

met uw kind aan de hand is en welke begeleiding 

hij of zij nodig heeft. 

• Uw kind heeft meer controle over zijn of haar 

emoties en kan gevoelens beter uiten. 

• Uw kind kan beter omgaan met 

leeftijdsgenoten.  

• U heeft het gevoel dat u de opvoeding beter 

aankan. 

• Uw gezinssysteem heeft een netwerk dat 

ondersteuning biedt. 

  

    

De Vlinder Deeltijdbehandeling 

Deeltijdbehandeling is voor kinderen van 5 tot 13 jaar en hun ouders 

die moeilijkheden ervaren op het gebied van opvoeding en 

ontwikkeling. Dit kan zich onder meer uiten in problemen rondom 

gedrag, emotie, het gezinsleven, vrienden en vrije tijd. Dit kan leiden 

tot verminderde leerprestaties bij het kind. Specialistische 

deeltijdbehandeling kan dan een oplossing bieden.  
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Inhoud van deeltijdbehandeling 

• Behandelgroep  

De behandelgroep is gehuisvest in een woonwijk 

in Gouda. De behandelgroep bestaat uit 

maximaal tien kinderen en is open op maandag, 

dinsdag en donderdag. De behandeling start om 

15.00 uur. De kinderen worden om 17.30 uur 

door u opgehaald. Uw kind komt 20 weken naar 

de groep. Het leren van elkaar als groepsgenoten 

is bij de behandelgroep erg belangrijk. Elke dag 

wordt een onderwerp op het gebied van sociale 

vaardigheden, weerbaarheid en zelfvertrouwen in 

de groep behandeld. Daarnaast is er ruimte voor 

individuele leerdoelen van uw kind, bijvoorbeeld 

het vergroten van zelfredzaamheid. Er is ruimte 

voor leermomenten, zowel individuele als met de 

groep en allerlei activiteiten, zoals sport-, spel- 

en creatieve activiteiten. Het programma wordt 

afgestemd op de vragen van het kind en de hulp 

kan ingezet worden waar dat nodig is (thuis, op 

school of BSO). Na afloop van de 

deeltijdbehandeling volgt nog een ambulant 

traject, waarbij de vaardigheden die zijn 

aangeleerd, worden versterkt. Bij een schorsing 

of verwijdering in het onderwijs kan ook door 

middel van de deeltijdbehandeling middels een 

plan worden gewerkt aan terugkeer in het 

onderwijs.  

 

• Ambulante behandeling 

We betrekken altijd de ouders en de school bij de 

specialistische deeltijdbehandeling. De ambulant 

behandelaar heeft gesprekken met de leerkracht 

op school, waarbij de vooruitgang van het gedrag 

van uw kind besproken wordt en eventueel 

begeleidingsadviezen gegeven worden. 

Daarnaast wordt de school uitgenodigd voor de 

behandelbesprekingen. U kunt thuis als opvoeder 

vragen hebben over het gedrag van uw kind en 

hoe u hier het beste mee kunt omgaan. Ook is 

het mogelijk dat u zich onzeker voelt als 

opvoeder of u graag vanuit uw omgeving meer 

(praktische) hulp wilt bij het opvoeden van uw 

kind. Hiermee kan de ambulant behandelaar u 

helpen door bijvoorbeeld Triple P, 

oudergesprekken of Familienetwerkberaad. 

 

• Diagnostiek 

Wanneer er veel vragen zijn over het gedrag van 

een kind en de daarbij passende aanpak is het 

mogelijk om diagnostiek in te zetten. De 

diagnostiek kan vanuit een multidisciplinair team 

ingezet worden, waarbij naast onderzoek door 

een psycholoog of orthopedagoog ook 

logopedisch of (senso-)motorisch onderzoek 

ingezet kan worden. 

 

Aanmelden 

Voor dit programma kunt u zich laten verwijzen 

door het Sociaal Team, Jeugdbescherming West, 

uw huisarts of jeugdarts. In overleg met u wordt 

bekeken of het programma een passende 

oplossing is voor de problemen binnen uw gezin. 

 

Aanmelden kan via de aanmeldcoördinator in 

Midden-Holland: 

aanmeldenMH@enver.nl | 0182-522855 

 

Bezoek onze website voor meer informatie: 

www.enver.nl. 


