
PEDAGOGISCHE COACHING (TOT 12 JAAR)  
DAGBEHANDELING (2 - 7 JAAR)

Hulp bij de 
ontwikkeling 
van het  
jonge kind

Soms ontwikkelt je kind zich niet zoals je verwacht. Je kind kan bijvoorbeeld 
veel moeite hebben met samen spelen, praten, luisteren, veranderingen of 
veel prikkels. Dit kan zich uiten in driftbuien of andere (gedrags)problemen. 
Trias Jeugdhulp helpt jonge kinderen en hun gezin om hun talenten optimaal 
te ontwikkelen, waarbij ze zichzelf kunnen zijn.
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MEER INFORMATIE
Wil je meer informatie over wat Trias 

Jeugdhulp voor je kind kan betekenen 

of wat wij bieden op de groepen DJK? 

Je kunt contact met ons opnemen  

door een mail te sturen naar 

voordeur@triasjeugdhulp.nl of te 

bellen naar 038 – 456 46 00.

Op www.triasjeugdhulp.nl vind je meer 

informatie over ons zorgaanbod.

Is je kind al in zorg bij Trias Jeugdhulp? 

Neem dan contact op met jouw eigen 

hulpverlener.

Hoe wij werken

Het aantal dagen of dagdelen waarop je kind 

naar de dagbehandeling komt, wordt in over-

leg met ouder(s)/verzorger(s) en de verwijzer 

bepaald. Bij de dagbehandeling wordt 

gewerkt aan leer- en ontwikkelingsdoelen die 

we gezamenlijk opstellen. Er wordt goed 

gekeken naar wat het belangrijkste is voor je 

kind om te leren op de dagbehandeling, pas-

send bij de leeftijd en ontwikkeling. Aanslui-

tend aan de dagbehandeling, overleggen we 

over wat de beste vervolgplek of schoolkeuze 

voor je kind kan zijn. De dagbehandeling 

duurt gemiddeld 9 tot 12 maanden.

Wij betrekken je gezin actief bij wat er op de 

groep gebeurt. We bespreken hoe het gaat 

met de ontwikkeling van je kind en hoe je 

kind de geleerde vaardigheden thuis toepast. 

Ook denken we met ouder(s)/verzorger(s) 

mee in wat je kind van je vraagt in de opvoe-

ding thuis. We kijken mee in het contact tus-

sen ouder en kind en hoe je het beste om 

kunt gaan met het gedrag van je kind.

Behandelteam

De medewerkers van de dagbehandeling 

worden ondersteund door ambulant hulpver-

leners, trajectcoördinatoren en gedragswe-

tenschappers. Ook biedt de locatie de moge-

lijkheid voor observatie, fysiotherapie en 

logopedie. De dagbehandeling werkt samen 

met de medewerkers van de peuterspeelzaal, 

kinderopvang of school, zodat je kind ook 

hier passende begeleiding zal krijgen.

Groepen

Trias Jeugdhulp heeft de volgende groepen 

Dagbehandeling Jonge Kind:

• Zwolle, groep Pinokkio (2-7 jaar) 

• Raalte, groep Kikker (2-7 jaar) 

• Wijhe, groep KangaRoe (2-7 jaar)

• Hardenberg, groep Boskabouters (2-4 jaar)

• Hardenberg, groep Slingeraapjes (4-7 jaar)

Voor de hulp die Trias Jeugdhulp biedt is een 

toewijzing nodig, die aangevraagd kan wor-

den bij de gemeente. Met de juiste verwijzing 

wordt de hulp door Trias Jeugdhulp door de 

gemeente vergoed. Zorgprofessionals van 

wijkteams, (huis)artsen en jeugdbescherming 

kunnen kinderen aanmelden via het aan-

meldformulier op www.triasjeugdhulp.nl.



Trias Jeugdhulp biedt de volgende hulpvor-

men aan jonge kinderen met een ontwikke-

lingsachterstand of opvoedingsproblemen en 

hun ouder(s)/verzorger(s):

•  Pedagogische coaching: hulp aan kinde-

ren tot 12 jaar in de groep/klas en thuis.

•  Observatieplaatsing Dagbehandeling 

Jonge Kind: gedurende 8-12 weken wordt 

bekeken of de dagbehandeling een passen-

de plek is voor jouw kind. Daarna wordt 

een passend vervolgadvies gegeven. Dit 

kan een vervolg zijn op de dagbehandeling 

of je kind stroomt door naar bijv. de regu-

liere kinderopvang, een orthopedagogisch 

dagcentrum (ODC) of diagnostiek en 

behandeling bij een specialistische instel-

ling.

•  Dagbehandeling Jonge Kind: voor kin-

deren van 2 tot 7 jaar op een van onze vijf 

dagbehandelingsgroepen in Hardenberg, 

Raalte, Wijhe of Zwolle.

In deze brochure vertellen wij je meer over 

onze Pedagogische coaching en de Dagbe-

handeling Jonge Kind (DJK).

Pedagogische coaching
Pedagogische coaching wordt geboden aan 

kinderen tot 12 jaar, als je gezin, de kinder-

opvang, de peuterspeelzaal of de school vra-

gen heeft over de opvoeding of de ontwikke-

ling van je kind. De pedagogisch medewerker 

van Trias Jeugdhulp komt dan regelmatig op 

bezoek in de eigen vertrouwde omgeving van 

jouw kind: het kinderdagverblijf, de peuter-

speelzaal, de klas en thuis. Hoe vaak dit 

nodig is wordt in overleg met ouder(s)/

verzorger(s) en de verwijzer bepaald. De coa-

ching duurt gemiddeld 4 tot 6 maanden. 

Begeleiding in eigen vertrouwde 

omgeving

Er wordt gekeken naar wat jouw kind wél 

kan, om op een positieve manier de ontwik-

keling te stimuleren. Ook krijgt je kind hulp 

bij het aanleren van vaardigheden passend 

bij de hulpvraag. De coach ondersteunt jullie 

als ouder(s)/verzorger(s), de leerkracht of 

begeleider in het anders om te kunnen gaan 

met bepaalde situaties en het gedrag van je 

kind. Tijdens de behandeling wordt nauw 

samengewerkt met alle betrokkenen in de 

“Een veilig en plezierig 

groepsklimaat waarin een 

kind zichzelf mag zijn en 

zichzelf kan ontwikkelen.”

“De dagbehandeling biedt ons kind de 

structuur en houvast die hij nodig heeft. 

Een fijne, warme en liefdevolle plek waar 

hij zijn talenten optimaal kan ontwikkelen 

en mag zijn wie hij is. Rust, ruimte en 

duidelijkheid wordt gecreëerd voor ons 

kind, waardoor hij gelukkig en blij is en 

er ruimte ontstaat voor een fijne balans 

binnen het gezin.”

omgeving van jouw kind en een gedragswe-

tenschapper. Als het nodig is wordt er aan-

vullend therapeutische hulp ingeschakeld.

Dagbehandeling Jonge Kind
Wanneer er zorgen zijn rondom de opvoe-

ding, ontwikkeling en/of het gedrag van kin-

deren van 2 tot 7 jaar, biedt de Dagbehande-

ling Jonge Kind (DJK) op meerdere locaties in 

Overijssel hulp aan deze kinderen en het 

gezin. Vaak spelen er meerdere klachten en 

zorgen tegelijk. Het kan bijvoorbeeld zijn dat 

je kind moeite heeft met het uitvoeren van 

opdrachten, snel afgeleid is en het lastig 

vindt om contact te maken met leeftijdsge-

nootjes. Er is een achterstand in de motori-

sche ontwikkeling (beweging) of er zijn pro-

blemen met taal en spraak. 

Specialistische hulp

Bij sommige kinderen die de dagbehandeling 

bezoeken is er sprake van een ontwikkelings-

stoornis zoals bijvoorbeeld ADHD of een 

Autisme Spectrum Stoornis (ASS), waardoor 

ze baat hebben bij een specifieke benadering. 

Ook schoolgaande kinderen die problemen 

hebben met bijvoorbeeld leren, concentre-

ren, samen spelen, vaak driftbuien krijgen of 

ongewenst gedrag vertonen kunnen op hulp 

rekenen van Trias Jeugdhulp. Je kind kan dan 

(waar mogelijk) enkele dagen de school en 

enkele dagen de DJK of Dagbehandeling 

Schoolgaande Kind (DSK) bezoeken. De DSK 

is voor kinderen van 4 tot 7 jaar die binnen 

het regulier onderwijs (gedrags)problemen 

laten zien, zij kunnen terecht op een van 

onze twee locaties in Raalte en Zwolle.  

Hoe ziet de dagbehandeling eruit?

In een groep zitten ongeveer 8 kinderen. Elk 

kind heeft een eigen mentor met wie je als 

ouder/verzorger het contact onderhoudt. We 

bieden kinderen een veilige, gestructureerde 

en rustige omgeving. Binnen een duidelijk 

dagritme kunnen de kinderen zich spelender-

wijs ontwikkelen. Hiervoor wordt gebruik 

gemaakt van pictogrammen, zodat je kind 

weet wat die dag gaat gebeuren.

We sluiten met onze activiteiten zoveel 

mogelijk aan op wat je kind al kan en richten 

ons op het vergroten van zijn of haar vaar-

digheden. We kijken goed naar waar het 

ongewenste gedrag vandaan komt en oefe-

nen met de kinderen het gewenste gedrag. 

Doordat gewenst gedrag wordt beloond, zal 

jouw kind dit ook buiten de dagbehandeling 

meer laten zien.

Trias Jeugdhulp ondersteunt kinderen en hun gezin zoveel mogelijk thuis, op het 

kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal, school en/of bij de (sport)club. Als dit niet 

voldoende helpt, bieden wij de mogelijkheid tot dagbehandeling. Op één van onze 

groepen in Overijssel krijgt je kind op afgesproken dagdelen de begeleiding die  

hij of zij nodig heeft.


