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Welkom bij MKD Dordrecht 

MKD Dordrecht 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. 

 

Contact 

MKD Dordrecht 

Van Schendelstraat 28 

3319 RN Dordrecht 

Tel: 088-8928325 

 

We zijn van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.00 uur tot 16.30 

uur.  

 

Contact met de groep is mogelijk tussen 8.00 uur en 8.45 uur en tussen 14.00 uur en 

16.30 uur. Bij dringende zaken buiten deze tijden kunt u een bericht doorgeven via de 

telefoniste. De mentor van uw zoon of dochter neemt dan contact met u op.  
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Hulp voor uw kind/gezin 

 

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. Wij helpen daar graag bij. 

 

Specialistische jeugdhulp  

MKD Dordrecht helpt ouder(s) en de kinderopvang/school bij het vinden van antwoorden 

en geeft advies en ondersteuning daar waar het te zwaar wordt en gewone 

opvoedingstips niet lijken te werken.  

 

We zijn expert op gebied van de ontwikkeling en opvoeding van jonge kinderen (0-7 

jaar) en kunnen diverse methoden inzetten, zoals observatiediagnostiek (ambulant of in 

de groep) en groepsbehandeling met daarbij ambulante begeleiding van de ouders. 

Binnen de groepsbehandeling kan onder andere gebruik gemaakt worden van logopedie, 

video-hometraining (VHT) en Praktisch Pedagogische Thuisbegeleiding. Onze begeleiding 

en adviezen zijn altijd op maat. Gedurende onze begeleiding blijft uw kind gewoon thuis 

wonen.  

 

Aanmelden 

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

kinderopvang/school, uw huisarts, het sociaal wijkteam of de jeugdbescherming. Het kan 

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

afdeling van Enver.  

 

Wanneer MKD Dordrecht uw aanmelding ontvangt, neemt één van onze medewerkers na 

een bepaalde tijd contact met u op voor een startgesprek. Voor onze ondersteuning hoeft 

u niet zelf te betalen; wij regelen dat met uw gemeente. Voor meer informatie en de 

wijze van aanmelden kunt u contact opnemen met angeliekvermeulen@enver.nl. 
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Dagbehandeling 

 

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

manier van werken.  

 

Bij ieder kind en gezin onderzoeken we hoe de problemen van kind in een bepaalde 

situatie het best aangepakt kunnen worden. Voor u als ouder breekt een periode van 

intensieve samenwerking met ons team aan. Alles is er op gericht dat de ouders de 

opvoeding weer zelf en zelfstandig aankunnen. Het team van MKD Dordrecht 0-7 jaar 

staat onder leiding van een gebiedsmanager en bestaat uit jeugdzorgwerkers, een ouder-

/gezinsbegeleider, een gedragswetenschapper, een logopedist, videohometrainers en/of 

video-interactiebegeleiders, een gastvrouw en een secretariaatsmedewerker. 

 

Hulpverleningsplan  

Na aanmelding voor een reguliere behandelplek bij het MKD plannen we een 

startbespreking. Bij deze bespreking zijn, naast u, een gedragswetenschapper en een 

ouderbegeleider aanwezig. Aan de hand van de verzamelde informatie uit de aanmelding 

en de startbespreking stelt de gedragswetenschapper een hulpverleningsplan op met 

daarin de einddoelen waarop de behandeling zich zal richten. Gemiddeld elke vier 

maanden bespreken we en stellen we het plan bij aan de hand van evaluatieverslagen en 

mondelinge informatie. Bij de afronding van de hulpverlening worden de bereikte doelen 

en resultaten vastgelegd in het eindverslag. 

   

De groep   

Op basis van de informatie uit de startbespreking en de aanmelding kan een kind op een 

groep worden geplaatst. Het MKD in Dordrecht heeft verschillende groepen.  

De ouder-kindgroep: deze groep is een vorm van dagbehandeling voor het jonge kind in 

de leeftijd van 0-2 jaar en zijn of haar ouder(s). De ouder-kindgroep vormt een groep 

binnen het MKD Dordrecht in samenwerking met de afdeling baby-peuterpoli van Yulius. 

In de ouder-kindgroep kijken we samen met de ouder(s) naar de oorzaken van de 

ontstane problematiek en begeleiden we ouder(s) en kind in het omgaan met die 

problematiek. De interactie tussen de ouder(s) en het kind staat centraal in de 

behandeling. Het team van medewerkers waarmee de ouders van de ouder-kindgroep 

het meest te maken hebben, bestaat uit de pedagogisch medewerkers van de groep en 

de ouderbegeleider die werkzaam is vanuit de baby-peuterpoli van Yulius. De 

gedragswetenschapper van het MKD is eveneens betrokken. Er is plaats voor vier 

kinderen en hun ouder in de ouder-kindgroep.  

De behandelgroep autismespectrumstoornissen (ASS): deze groep richt zich op kinderen 

van 2-7 jaar en hun ouder(s). Bij de kinderen is er sprake van (een vermoeden van) een 

autismespectrumstoornis, met daarbij zorgen over hun ontwikkeling en/of gedrag en 

mogelijk ook handelingsverlegenheid bij de ouder(s) in de thuissituatie. De groep heeft 

een grootte van acht kinderen en heeft drie pedagogische medewerkers. Ouders hebben 

contact met de ouderbegeleider en de mentor van het kind.  

De heterogene behandelgroepen: deze behandelgroepen zijn geïndiceerd voor kinderen 

van 2-7 jaar die op dat moment niet in staat zijn om binnen een vorm van reguliere 
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dagbesteding te functioneren. De gedragsproblemen en/of ontwikkelingsproblemen bij 

deze kinderen zijn ernstig en complex en kunnen in de reguliere dagbesteding niet 

opgelost dan wel gehanteerd worden. De groepen hebben een grootte van acht kinderen 

en er staan drie pedagogische medewerkers op de groep.  

 

Dagprogramma   

In de ouder-kindgroep zijn de ouder(s) en het kind op dinsdag- en donderdagochtend 

van 9.00 uur tot 13.00 uur aanwezig. In de groep houden we zo veel mogelijk rekening 

met het ritme van het kind. Er is ruimte voor dagelijkse verzorging en allerlei 

ontwikkelingsgerichte activiteiten. Er is een mogelijkheid voor kinderen om te slapen en 

de aanwezigen eten gezamenlijk. In de andere drie groepen worden de kinderen op 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 8.45 uur en 9.00 uur verwacht. Zij 

starten elk met een eigen programma, afgestemd op de kinderen die er worden 

behandeld. Deze groepen zijn overzichtelijk en indien nodig prikkelarm. De dag bestaat 

uit speel- en leeractiviteiten die aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen. 

We bieden structuur, regelmaat en duidelijkheid, onder andere door het gebruik van een 

dagelijkse dagstructuur. Er zijn groepsmomenten, individuele speelmomenten, 

samenspelmomenten en gezamenlijke eet- en drinkmomenten. Na de lunch wordt het 

programma tot 14.00 uur voortgezet, waarna de kinderen naar huis gaan, ofwel met de 

taxi of doordat zij worden opgehaald door hun ouders of verzorgers. Wij voeren de 

activiteiten in de groep en de handelingen van de pedagogisch medewerkers uit vanuit 

een duidelijk doel dat past bij het kind. 

  

Samenwerking met ouders en opvoeders     

Door plaatsing van uw kind krijgt u als ouder(s)/verzorger(s) thuis meer rust om aan de 

problemen te werken. U heeft als ouder/verzorger in principe met alle jeugdzorgwerkers 

van de groep te maken. Eén van de jeugdzorgwerkers is tevens de mentor van uw kind. 

Met hem of haar heeft u regelmatig gesprekken over hoe het op de groep gaat met uw 

kind. Een ander vast aanspreekpunt voor u is de ouderbegeleider. Verdere ondersteuning 

aan ouders vindt plaats in de vorm van ouder-/ gezinsbegeleiding en/of praktisch 

pedagogische thuisbegeleiding (PPT). Ouder-/gezinsbegeleiding richt zich op de 

onderliggende emoties, gedachten, gewoonten en/of opvattingen van ouders, die een 

belemmering vormen voor het aanleren en aanpassen van de praktische adviezen. De 

eerste maanden zetten we ouderbegeleiding standaard in met duidelijke 

observatiedoelen. Dit zijn zicht krijgen op de opvoedingscompetenties van ouders en 

zicht krijgen op de belemmerende en beschermende factoren die in de opvoeding een rol 

spelen. Na drie maanden moet helder worden in hoeverre ouders behoefte hebben aan 

ouderbegeleiding dan wel aan praktische ondersteuning of een combinatie van beiden. 

Vanuit het MKD onderzoeken wij ook of en hoe ouderbegeleiding een meerwaarde kan 

hebben. De PPT richt zich op het vergroten van de competenties en 

opvoedingsvaardigheden van ouders. Hierbij kunt u denken aan het stellen van duidelijke 

regels, consequent zijn, leren straffen en belonen, communicatieve vaardigheden 

vergroten en structuur leren aanbieden. Wanneer het gaat om de interactie tussen 

ouders en kind kan video-interactiebegeleiding of video-hometraining ingezet worden.  
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Onderwijs 

Het MKD Dordrecht beschikt over een interne kleuterklas. Een leerkracht die in dienst is 

van Kiem, een school voor speciaal onderwijs in Dordrecht, leidt deze kleuterklas. In de 

kleuterklas kunnen wij kinderen vanaf vier jaar plaatsen, waarvan het behandelteam 

denkt dat ze aan onderwijs toe zijn. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders. Naast de 

behandeling krijgen kinderen die in de interne kleuterklas worden geplaatst enkele 

dagdelen per week onderwijs.   

 

Aanvullende specialistische deskundigheid  

De procesdiagnostiek in de groep kan waar nodig aangevuld worden met: 

 

 Logopedie  

Tijdens de behandeling kan logopedie ingezet worden. Dit wordt wekelijks individueel 

gegeven door een logopediste die bekend is met kinderen met diverse problematiek. Het 

is mogelijk om het niveau van de spraak/taalontwikkeling met behulp van de Schlichting 

taaltesten te bepalen.  

 

 Intelligentieonderzoek 

Bij vragen over het intelligentieniveau van het kind en voor aanmelding bij speciaal 

(basis)onderwijs kan de gedragswetenschapper een intelligentietest afnemen bij het 

kind. We maken hiervoor gebruik van de SON-R 2-8 of de WIPPSI-III-NL. 

 Video-opname 

Een video-opname maken we van de interactie tussen ouder en kind. De video-

hometrainer bekijkt en bespreekt de opname met de ouder(s). Het doel is om informatie 

te verkrijgen over de interactie tussen ouder en kind en over de leerbaarheid van de 

ouder(s) op dit vlak.  

 

 

  



 

Wegwijzer MKD Dordrecht, december 2019.  8 

Praktische informatie op een rijtje 

 

 Contactgegevens  

Locatie MKD Dordrecht  

Van Schendelstraat 28 

3319 RN Dordrecht 

Tel: 088-8928325 

www.enver.nl  

 

Postadres MKD Dordrecht  

Postbus 9158 

3301 AD Dordrecht 

 

 Openingstijden  

MKD Dordrecht is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 8.00 uur tot 

16.30 uur. De groepstijden zijn van 9.00 uur tot 14.00 uur. Op woensdag is het MKD 

gesloten.  

 

 Vervoer 

Ouder(s)/verzorger(s) zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer van hun kind. Alleen 

voor kinderen die buiten Dordrecht woonachtig zijn, is inzet van taxivervoer mogelijk. U 

kunt dit bij de start van de hulpverlening kenbaar maken. 

 

 Wachtruimte  

Wanneer u MKD Dordrecht bezoekt, kunt u wachten in de wachtruimte direct na de 

hoofdingang. De persoon waarmee u een afspraak heeft, zal u komen halen.  

 

 Rookbeleid  

MKD Dordrecht is een rookvrij pand. Ook op het plein is het niet toegestaan om te roken.  

 

 Medicijnen 

Indien nodig kunnen de medewerkers van de groep eenvoudige medicatie geven aan uw 

kind. Dit doen zij enkel nadat u hiervoor een toestemmingsverklaring heeft getekend en 

ook enkel wanneer de medicatie in de originele verpakking zit. In de groep maken we 

een aantekening van wie wanneer medicatie heeft gegeven. 

 

 Meegeven naar de groep 

Graag vragen wij u het volgende voor uw kind mee te nemen naar het MKD: 

- Brood voor de lunch; 

- Reservekleding: sokken, broek, trui of shirt (u krijgt de kleding die eventueel 

vervangen moet worden bij het ophalen ongewassen mee naar huis); 

- Luiers (indien nodig) en ondergoed (bij voorkeur twee onderbroeken). 

- Op sommige groepen zal u gevraagd worden om een (pas)foto van uw zoon of 

dochter. 

 

http://www.enver.nl/
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 Feestdagen  

Bij het MKD vinden we het belangrijk om aandacht te besteden aan de verjaardag van 

uw kind en aan het moment waarop hij of zij afscheid neemt van de groep. Als uw kind 

jarig is, mag dit op de groep gevierd worden. Dit doen wij door hier aandacht aan te 

besteden in de groep middels een spel en een cadeautje. Uw kind mag ook trakteren.  

De laatste dag dat uw kind naar de groep komt, mag hij of zij een traktatie meenemen. 

Aan het afscheid besteden wij aandacht door middel van een afscheidsrondje. Ook aan 

feestdagen zoals Sinterklaas en Kerst besteden we op het MKD aandacht. Vaak staan de 

activiteiten op het MKD al enige tijd van te voren in het teken van de naderende 

feestdag.  

 

 Vakanties en vrije dagen  

MKD Dordrecht is vrijwel het gehele jaar geopend. De dagen dat het MKD gesloten is, 

zijn: 

 Nieuwjaarsdag; 

 Tweede Paasdag; 

 Koningsdag;  

 Bevrijdingsdag; 

 Hemelvaartsdag; 

 De vrijdag na Hemelvaartsdag; 

 Tweede Pinksterdag; 

 Tijdens studie(mid)dagen voor medewerkers (dit communiceren wij tijdig middels 

een brief). 

Ook tijdens de zomervakantie is MKD Dordrecht twee weken gesloten, evenals tussen 

Kerst en Oud en Nieuw.  

 

 Ziekmelden  

Als uw kind ziek is en niet naar de groep kan komen, verzoeken wij u om dit door te 

geven aan één van de jeugdzorgwerkers. Graag horen wij van u wat er met uw kind aan 

de hand is. Bij bepaalde infectieziektes, zoals roodvonk, TBC, maar ook ‘krentenbaard’ 

zijn wij verplicht dit door te geven aan de GGD. Als uw kind ziek is en gebruikmaakt van 

taxivervoer, bent u zelf verantwoordelijk voor het tijdig informeren van het 

vervoersbedrijf HaarsGroep. Als er te laat of helemaal geen communicatie plaatsvindt 

door ouder(s)/verzorger(s) om een kind af te melden, dan worden de kosten in rekening 

gebracht bij ouder(s)/verzorger(s). 

 

 Vertrouwenspersoon en klachten 

De vertrouwenspersonen van het AKJ komen op voor de belangen van iedereen die te  

maken heeft met jeugdhulp. Dus ook voor uw belangen als ouder of verzorger. Bij de 

kennismaking met de groep ontvangt u meer informatie over het AKJ. Graag gaan we 

met u in gesprek als u niet tevreden bent of klachten heeft.  
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Meer informatie 

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

jeugdzorgwerkers van de groep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


