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Pijlers
1.Alle medewerkers hanteren een performante visie voor de minst ingrijpende en nabije zorg, met de concrete
vraagstelling van de jongere voor ogen. In een sfeer van verbinding en participatie. Gezinnen houden mee regie
over eigen groei en ontwikkeling.

2.Bij een residentieel verblijf werkt de leefgroep als een leergroep. Via gewone alledaagse opvoedingssituaties
stellen de begeleiders zich sterk en aansturend, stimulerend en steunend op om op die manier de
ontwikkelingstaken van kinderen en jongeren te begeleiden.

3.Multidisciplinair onderzoek, beeldvorming, behandeling & begeleiding

Psychodynamische kinderpsychotherapie
Psychomotorische en mediërende cognitieve therapie
Ergo- en creatieve (dans- en beweging) therapie
Cognitieve gedragstherapie
Logopedie
Systeemtherapie

4.Gevarieerde gezinsbegeleiding met o.m. (advies)gesprekken, therapeutische interventies, werkvormen gericht op
pedagogische vaardigheden en/of hechting bevorderende initiatieven.

5.Een vasthoudende school- en studiebegeleiding, voor een zo continu en stabiel mogelijke schoolloopbaan. Extra
aandacht voor advies aan leerkrachten. Bij (tijdelijk) gebrek aan een school een eigen (individueel) project van
dagbesteding met sterke ervaringsgerichte en attitudevormende accenten.

Methodiek
In Bethanië vertalen we problemen in een positieve, dragende en intentionele stimulering op
alle ontwikkelingsdomeinen. Om de effecten hiervan vast te houden, loopt dit proces in volle
verbinding met de ouders en/of andere betekenisvolle steunfiguren uit de context.
De problemen waarmee we in Bethanië geconfronteerd worden zijn doorgaans het gevolg van
het samenspel tussen belastende kindfactoren en (traumatische) omstandigheden, al dan niet
in combinatie met een verstoorde gezinscultuur. De verbinding ouder-kind is vaak kwetsbaar
door herhaalde negatieve processen. Bij deze jongeren staat goed functioneren in het
dagelijkse leven (schoolgaan, vrienden, zelfredzaamheid, zelfverantwoordelijkheid…) vaak onder
zware druk.
Binnen een expliciet orthopedagogisch en therapeutisch kader, is er een divers aanbod van
residentiële en/of ambulant/mobiele werkvormen mogelijk. Er is in de teams een grote
verscheidenheid aan programma’s beschikbaar: Multi systemische therapie, Dialoogmodel,
Attachment Based family therapy… Er worden voortdurend diverse modellen onderzocht op hun
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werkzame toepasbaarheid. Elk team verwerft hierover het eigenaarschap met het oog op
vorming en verdere ontwikkeling.
De keuze voor een of andere module en/of werkvorm wordt van bij de aanmelding bepaald op
basis van twee modellen: Empowerment en de visie van Circle of Courage.

Wil je meer weten?

Lees hier de volledige tekst [1]

Methodiek (compleet)
In Bethanië vertalen we problemen in een positieve, dragende en intentionele stimulering op alle
ontwikkelingsdomeinen. Om de effecten hiervan vast te houden, loopt dit proces in volle verbinding met de ouders
en/of andere betekenisvolle steunfiguren uit de context.
De problemen waarmee we in Bethanië geconfronteerd worden zijn doorgaans het gevolg van het samenspel
tussen belastende kindfactoren en (traumatische) omstandigheden, al dan niet in combinatie met een verstoorde
gezinscultuur. De verbinding ouder-kind is vaak kwetsbaar door herhaalde negatieve processen. Bij deze jongeren
staat goed functioneren in het dagelijkse leven (schoolgaan, vrienden, zelfredzaamheid, zelfverantwoordelijkheid…)
vaak onder zware druk.
Binnen een expliciet orthopedagogisch en therapeutisch kader, is er een divers aanbod van residentiële en/of
ambulant/mobiele werkvormen mogelijk.
Er is in de teams een grote verscheidenheid aan programma’s beschikbaar: Multi systemische therapie,
Dialoogmodel, Attachment Based family therapy… Er worden voortdurend diverse modellen onderzocht op hun
werkzame toepasbaarheid. Elk team verwerft hierover het eigenaarschap met het oog op vorming en verdere
ontwikkeling.
De keuze voor een of andere module en/of werkvorm wordt van bij de aanmelding bepaald op basis van twee
modellen: Empowerment en de visie van Circle of Courage.
Empowerment gaat over hoe gezinnen regie kunnen houden over hun eigen groei en ontwikkeling, aan de hand
van vier principes: duurzaamheid, ontwikkeling, perspectief en autonomie bevorderend. Dit vertaalt zich in een
streven naar de minst ingrijpende en de meest nabije zorg op maat. Participatief, open en met veel verbinding.
Circle of courage heeft als basisprincipes: belonging (een kind kan pas groeien als het ergens bijhoort), identiteit
(elke persoon wil ruimte om eigenheid op te bouwen), competentie (mensen groeien vanuit het besef iets te
kunnen) en wederkerigheid (zorg voor zichzelf en voor de andere en vice versa).
In onderstaand schema gezet, geeft het voorgaande meteen een heldere tool, waarbij een aanmelding vertaald
wordt in een vraagstelling, die doorheen een ‘filter’ moet gehaald worden om tot een juiste afweging van
module(s) te kunnen komen. Bijkomend geven de 8 begrippen daarin een heldere en verstaanbare taal om met
cliënten of verwijzers aan de slag te gaan. Een taal die goed kan dienen om een gezamenlijk en helder thema te
vinden.

methodiek.png [2]
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Werkorganisatie
De leefgroepen in Bethanië zijn van oudsher gegroepeerd volgens een clustermodel (bvb. 3 leefgroepen +
Partners in Parenting). De modules zijn zo samengesteld dat ze zo dicht mogelijk aansluiten bij het bestaand
clustermodel van v??r de MFC-werking.
De ambulant/mobiele werkvorm wordt aan deze bestaande structuur toegevoegd. Ook biedt elke cluster de eerste
module van korte taxatie, beeldvorming en korte behandeling/begeleiding (module KTB) aan.
De vijf clusters worden elk geleid door een teambegeleider, die het overzicht behoudt en verantwoordelijk is voor
het proces van beeldvorming en behandeling. Hij/zij wordt bijgestaan door een gezinsbegeleider (de belangrijkste
contactpersoon voor een verwijzer) en een hoofdopvoeder.

werkorg.png [3]

Pagina 3 van 12

Pijlers
Gepubliceerd op Bethanië (http://www.bethanie.be)

Leefgroepwerking
Voor de residentiële werkvormen blijft de leefgroep vanuit (sterke) orthopedagogische grondslagen als een
leergroep werken. Hier kunnen vaardigheden worden aangeleerd, problemen zo constructief mogelijk worden
aangepakt en raakt probleemgedrag in afbouw. In die zin verstaan we orthopedagogie als specifiek en intentioneel
opvoeden: de gewone opvoedingselementen inzetten en versterken, en al doende de vaardigheden die nodig zijn
om in een gezond wederkerig contact te staan met anderen, te ontwikkelen en te versterken.
De verblijfsduur moet echter in de meeste gevallen verkort kunnen worden en wordt dus met grotere flexibiliteit
gehanteerd. Er is bij bepaalde trainingsprogramma’s de keuze voor diverse instapmomenten in de loop van een
(school)jaar. Er wordt geëxperimenteerd met deeltijdse aanwezigheid.

Therapeutisch en diagnostisch aanbod
Onderzoek en observatie
De eerste fase van de opname in het MFC is gericht op grondige diagnostiek van de
kindfactoren die een rol spelen in de gedrags- en emotionele problemen.
Voor dit domein is het team van individuele therapeuten, aangestuurd door de kinderpsychiaters, verantwoordelijk.
Dit multidisciplinaire therapeutenteam staat in voor de diagnostische beeldvorming en waarborgt de speciale
aandacht voor de problematiek van het kind en de weerslag hiervan in relatie tot de omgeving.
Het therapeutenteam onderzoekt welke kindkenmerken, in termen van mogelijkheden en beperkingen, een rol
spelen in het ontstaan en voorkomen van de huidige gedragsmoeilijkheden en symptomen.
Expertise uit verschillende domeinen wordt hierbij samen met name uit de kinder- en jeugdpsychiatrie, de
psychologie, logopedie, ergotherapie en psychomotoriek.
Binnen het Medisch Pedagogisch Instituut (MPI)van Bethanië gebeurt de diagnostiek vraaggestuurd en
behandelgericht.
Soms gebeurt de diagnostiek niet standaard maar is dit afhankelijk van de ingezette module, specifiek
vraaggestuurd en behandelgericht.

Behandeling
Op basis van de hogervernoemde onderzoeksgegevens en na toetsing aan de ruimere
beeldvorming van het cliëntsysteem, organiseert dit team ook een behandelaanbod.
De therapeutische behandeling wordt individueel of in groep aangeboden. Praten, doen en denken komen in
gelijke mate aan bod. Er wordt naar gestreefd om het therapeutisch aanbod en het orthopedagogisch aanbod
zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, onder meer door regelmatig teamoverleg.
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Een veelzijdig spectrum van therapeutische interventies kan worden ingezet.
Hieronder vindt u een korte uitleg over de mogelijke vormen van therapie. Deze verschillende soorten therapie zijn
als verschillende ‘talen en verhalen’, aansluitend bij de groeimogelijkheden van het kind, de jongere en het gezin.

Psychodynamische kinderpsychotherapie
Samenvatting
Kinderen communiceren niet alleen met woorden. Spelen en creatieve activiteiten zijn voor hen
een belangrijke taal waarmee ze in communicatie brengen wat hen bezighoudt.
In deze therapievorm staat het kind met zijn affectief-relationele geschiedenis binnen zijn gezinscontext centraal.
Het verhaal van het kind komt aan bod in zijn eigenheid, zijn ontwikkeling en zijn context.
De therapeutische vertrouwensrelatie biedt het dragende kader waarbinnen het verhaal van het kind zich kan
ontvouwen en waarbinnen verwerkings- en mentalisatieprocessen (=vaardigheid om over het eigen gedrag en dat
van anderen na te denken) vorm krijgen.

Meer info
In therapie bij kinderen verloopt de communicatie op een specifieke manier. Kinderen
communiceren niet alleen met woorden, ze hebben zelfs niet altijd taal om hun ervaringen uit te
drukken. Spelen is voor hen de wijze waarop ze in communicatie brengen wat hen bezighoudt,
welke betekenissen ze verlenen aan gebeurtenissen. Het is hun manier om verbindingen te
verduidelijken. De speltherapeut dient zich als volwassene te verplaatsen naar de spelwereld
van het kind. De beleving van het kind staat hierbij centraal.
Psychodynamische kinderpsychotherapie is geschikt om kinderen en adolescenten met emotionele- en
gedragsproblemen te helpen. In deze psychotherapievorm staat het kind met zijn affectief-relationele geschiedenis
binnen zijn gezinscontext centraal.
Binnen de therapie komt de persoon en het verhaal van het kind aan bod in:

zijn eigenheid : we kijken naar de belevingswereld gevuld met verlangens, conflicten,
angsten, dromen, …
zijn ontwikkeling : wat zijn veerkrachtige en kwetsbare ontwikkelingslijnen
zijn context : hoe ziet de relationele verbondenheid met ouders en siblings, ruimere
familie en school er uit.
Het communicatiemiddel krijgt vorm in wederzijds overleg en kan variëren.
Psychodynamische kindertherapie werkt vooral via spel en gesprek over wat het kind/ de jongere bezighoudt, over
hoe het denkt en voelt. Ook via tekeningen of creatieve activiteiten laat het kind/ de jongere iets zien van zijn
innerlijke wereld.
De therapeutische vertrouwensrelatie biedt het dragende kader waarbinnen het verhaal van het kind zich kan
ontvouwen en waarbinnen verwerkings- en mentalisatieprocessen kunnen vorm krijgen.
De kinderpsychotherapeut werkt met een vast kader en context. Zoveel mogelijk dezelfde ruimte (spelkamer), een
vast therapie-uur en een vaste regelmaat zijn daarin belangrijke elementen.

Psychomotorisch en medierende cognitieve therapie
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Samenvatting
Via een uitgebreid functioneel en structureel onderzoek trachten we een beeld te vormen van
de mogelijkheden op vlak van aandacht, geheugen, motoriek, handelswijze en verstandelijke
stijl.
In de therapie wordt via de motorische invalshoek gewerkt aan onder andere revalidatie, lichaamsbeweging en
–ervaring, competentieondersteuning, stressregulatie, relatieopbouw en schrijfmotoriek.
Anderzijds is er ook de mogelijkheid tot medierende cognitieve therapie. Dit is het aanleren of ontwikkelen van
denkvaardigheden of het vermogen tot zelfstandig leren. Dit wordt toegepast voor onder andere
aandachtsproblemen, probleemoplossend denken, situatie-analyse en studieorganisatie.

Meer info
1. Via een uitgebreid functioneel en structureel onderzoek trachten we een beeld te vormen van de
mogelijkheden op vlak van aandacht, geheugen, motoriek, handelswijze en cognitieve stijl.
Via onderzoek en overleg trachten we het functioneel profiel te achterhalen. We onderzoeken wat de invloed
hiervan is op de aangemelde problematiek. Indien nodig kunnen therapeutische ondersteuning en/of psychoeducatieve interventies worden opgestart.
2. Psychomotorische therapie
Naargelang de problematiek trachten we via een motorische invalshoek een aanbod te doen met de volgende
mogelijkheden:

functioneel-structurele verbetering volgens de methode Hendrickx
het ontdekken van nieuwe psychomotore ervaringen
competentieondersteuning en bewegingspel
specifieke thematische aanpak (vb stressregulatie, traumaverwerking, relatieopbouw…)
schrijfmotorische ondersteuning
algemene ontwikkelingsbevordering bij kleuters
3. Medierende cognitieve therapie (= ontwikkelen van denkvaardigheden of het vermogen tot zelfstandig leren)
Via specifieke programma’s trachten we via een mediërende houding een aanbod te doen in verband met de
volgende probleemgebieden:

aandacht- en werkhoudingsproblemen
probleemoplossend denken
sociaal-cognitieve situatie-analyses
“stop denk doe” training
leren leren en structuratie van de huiswerksituatie

Ergo- en creatieve therapie
Samenvatting
Creatieve middelen vormen de basis van het therapeutisch werken. De beeldende therapeut
leert kinderen en jongeren via communicatie- en expressievormen uit te drukken en te ervaren
wat met woorden niet toereikend of onvoldoende mogelijk is. Naast het steunend en
veranderingsgericht werken, kan de nadruk meer of minder liggen op het structureren,
ontdekken, accepteren en verwerken van onder andere het eigen verhaal en persoonlijke
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mogelijkheden en grenzen.
Hiernaast is er de mogelijkheid tot competentie- en netwerkversterking via zeer gevarieerde en professionele
projecten.

Meer info
Creatieve middelen vormen de basis van het therapeutisch werken. De dialoog tussen het kind/
de jongere en zijn werkstukken én de therapeut staan hierbij centraal. De beeldende therapeut
leert kinderen en jongeren via communicatie- en expressievormen uit te drukken en te ervaren
wat met woorden niet toereikend of onvoldoende mogelijk is.
‘Creatieve therapie beeldend’ heeft als doel veranderingsprocessen op gang te brengen.
Door het maken van 'beelden' die meestal een blijvend karakter hebben, onderscheidt deze therapievorm zich van
andere vormen van therapie.
Er wordt in ‘creatieve therapie beeldend’ uitgegaan van de vaardigheden en het vermogen van de mens om te
genieten en vorm te geven. De creatief therapeut is erop gericht om samen met het kind/ de jongere te zoeken
naar materialen, kleuren, gereedschappen, beelden, thema's en voorbeelden waarin de cliënt deze ervaringen kan
opdoen.
Naast het steunend en veranderingsgericht werken, worden er verschillende werkwijzen onderscheiden:

Structurerend werken. Bij deze manier van werken is de therapeut actief in het
begrenzen van gevoelsuitingen. Er worden materialen en thema's aangeboden waarbij
het kind/ de jongere ordenende en constructieve ervaringen kan opdoen. De
zichtbaarheid en tastbaarheid van materialen en vormgeving worden gebruikt om
gevoelens en gedrag te ordenen en te begrenzen. Het bespreken en bewust worden van
de betekenis van het beeldend werk wordt vaak direct gekoppeld aan praktische
leerervaringen in verband met gedrag.
Ontdekkend werken. De therapeut biedt materialen en thema's aan waarin het kind/ de
jongere zich vrij kan uiten. Er is ruimte om te experimenteren met materialen en
vormgeving, wanneer dit bijdraagt aan het creatief therapeutische proces. Het
uitgangspunt is het ontdekken van en vormgeven aan de zichtbare en voelbare eigen
belevingswereld, gekoppeld aan de problematiek. Het bespreken en bewust worden van
de betekenis van het beeldend werk kan een manier zijn voor het kind/ de jongere om te
begrijpen wat er zich afspeelt op het gebied van gevoelens. Het is echter niet per definitie
nodig of gewenst de betekenis onder woorden te brengen.
Werken gericht op acceptatie en verwerking. Het beeldend handelen, in
materiaalbeleving, vormgeving en in de thematiek, staat in het kader van verwerking van
trauma en van acceptatie en integratie van grenzen en mogelijkheden van het kind/ de
jongere.
Doelstellingen van deze therapievorm zijn bijvoorbeeld : leren herkennen van en vormgeven
aan de eigen innerlijke belevingswereld, competenties versterken en veerkracht bevorderen,
bevorderen van autonomie, emotionele groei en assertiviteit, aanleren sociale vaardigheden en
alternatieve oplossingsstrategieën, uitbouw sociaal netwerk en zinvolle vrijetijdsbesteding.

Cognitieve gedragstherapie
Samenvatting
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Cognitieve gedragstherapie is een therapiestroming die voortbouwt op verschillende domeinen
van de psychologie zoals de leerpsychologie, cognitieve psychologie en de sociale psychologie.
Met gedrag kan bedoeld worden wat kinderen doen, wat kinderen denken of wat kinderen
voelen. Gedragstherapie maakt gebruik van een veelheid van therapeutische technieken
gaande van omgaan met angsten, veranderen van negatieve denkpatronen, herschrijven van
belevingen tot het trainen in verschillende vaardigheden zoals sociale vaardigheden, omgaan
met emoties of agressie tot echter ook het werken met ouders of opvoeders (mediatie –
therapie).

Meer info
Cognitieve gedragstherapie neemt als uitgangspunt het gedrag van het kind. Gedrag wordt hier
in de brede zin geïnterpreteerd. Met gedrag kan bedoeld worden wat kinderen doen, wat
kinderen denken of wat kinderen voelen. Gedragstherapie is een directieve vorm van therapie.
Dit betekent dat de therapeut het kind en de mensen rond het kind sterk aanstuurt. Elke
gedragstherapie volgt dan ook een gelijkaardig gedragstherapeutisch proces.
Een kind wordt aangemeld met een verscheidenheid aan problemen. Van deze probleemdomeinen wordt een
klachtenanalyse gemaakt. In deze klachtenanalyse wordt er gezocht naar het concreet en meetbaar maken van
het probleem, zijn oorsprong, het verloop en uitlokkende of beschermende factoren. Vervolgens worden de
verschillende probleemdomeinen samengebracht in een voorlopige probleemsamenhang. Deze
probleemsamenhang kan je beschouwen als een soort van puzzel.
De verbanden tussen de verschillende puzzelstukjes worden nagegaan via verschillende analyses
(betekenisanalyse, functie – analyses, topografische analyse) of via aanvullend psychologisch onderzoek.
Wanneer de verbanden zijn nagegaan wordt er tenslotte een holistische theorie opgesteld. Deze biedt een heldere
en duidelijke verklaring waarom de huidige problemen bij het kind bestaan. Vanuit deze holistische theorie gaat
men dan één of twee probleemdomeinen selecteren waarrond er gewerkt zal worden. De verwachting is dat als de
behandeling succesvol is, de overige probleemdomeinen mee zullen veranderen.
Gedragstherapie maakt gebruik van een veelheid van therapeutische technieken gaande van blootstellen aan
angsten, veranderen van negatieve denkpatronen, herschrijven van belevingen tot het trainen in verschillende
vaardigheden zoals sociale vaardigheden, emotie – regulatie of agressie – regulatie tot echter ook het werken met
ouders of opvoeders (mediatie – therapie). Dit betekent daarom niet dat de oorzaak van het probleem van het kind
bij de ouders of opvoeders ligt, maar eerder dat er vlugger resultaat kan geboekt worden door te werken met hen
dan rechtstreeks met het kind.
Om te kunnen communiceren met kinderen worden er dan ook heel wat middelen gebruikt gaande van gesprek,
spel tot meer creatieve vormen als knutselen of vrije expressie. In essentie dient het kind te komen tot nieuwe
ervaringen die maken dat het succes ervaart met zijn nieuwe vorm van “gedrag” (denken, voelen of doen).
Gedragstherapie kan dan ook individueel of in groep worden ingezet.
Gezien de nadruk ligt op het opdoen van nieuwe ervaringen wordt er veel gewerkt met huiswerkopdrachten. In het
begin zijn dit eerder observatie – opdrachten, gaandeweg gaat dit naar meer doe – opdrachten om te leren hoe het
kind bepaalde technieken ook in de thuissituatie of in de leefgroep kan toepassen.
Bijlage:

cgt_kids_0.pdf [4]

cgt_ouders_0.pdf [5]

Creatieve therapie dans- en beweging
Samenvatting
Dans- en bewegingstherapie is een vorm van psychotherapie die beweging gebruikt voor het
bevorderen van de sociale, cognitieve, emotionele en fysieke ontwikkeling van kinderen en
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jongeren. Ook het meer effectief maken van communicatie of het versterken van het zelfbeeld,
valt onder de doelstellingen van danstherapie.

Meer info
Dans en beweging is de lichamelijke expressie van een geestelijke, innerlijke wereld. In dans en
beweging geeft een persoon vorm aan gedachten, gevoelens, fantasieën en verlangens. Niet in
woorden maar in abstracte dansbewegingen. Maar ook omgekeerd: door het lichaam in
beweging te brengen komt een individu in contact met zichzelf en de eigen innerlijke wereld.
Binnen deze therapievorm staat het ‘doen en ervaren’ centraal.
Gebeurtenissen en belevingen die een persoon meemaakt, worden in het lichaam opgeslagen en bepalen mede
hoe iemand zich voelt. Daarom is het belangrijk dat de therapeut eerst een veilig en vertrouwd kader uitbouwt
waarin het kind/ de jongere leert om via dans- en beweging vorm te geven aan innerlijke processen. Van daaruit
kan op zoek gegaan worden naar talenten en krachten als basis om het zelfvertrouwen en zelfbeeld versterken.
Dans – en bewegingstherapie is geschikt voor de behandeling van diverse lichamelijke, emotionele, sociale,
psychologische en psychiatrische klachten. Dergelijke klachten zijn altijd terug te zien in het lichaam en in de
beweging. Daardoor zijn ook via het lichaam en de beweging veranderingen op gang te brengen.

Logopedie
Samenvatting
Het uitvoeren van stem-, spraak- en taalonderzoek geeft een nauwkeuriger beeld van de
ontwikkelingslijnen van het jonge kind. Gestandaardiseerd taaltestonderzoek (lezen en
schrijven) bij het lagere schoolkind vervolledigen het compententieprofiel.
Ook is er de mogelijkheid tot spraak/taal en luistertraining of een ondersteuning op het vlak van lezen en schrijven.

Meer info
De logopedist heeft aandacht voor de communicatie van kinderen en jongeren in de ruime zin
van het woord. Bij de aankomst in het OBC van Bethanie worden kleuters en lagere
schoolkinderen systematisch onderworpen aan een stem-, spraak- en taalonderzoek. Ook
worden de lagere schoolkinderen beoordeeld op het vlak van lezen en schrijven. De logopedist
gebruikt hiertoe gestandaardiseerde taaltests en toetsen van het leerlingvolg-systeem.
Aansluitend op dit logopedisch onderzoek kan een specifieke begeleiding met spraak/taal en
luistertraining of een ondersteuning op het vlak van lezen en schrijven geboden worden. Pubers
en adolescenten komen vraaggestuurd in aanmerking voor logopedisch onderzoek en/of
behandeling.

Systeemtherapie
Samenvatting
De visie binnen het systeemtherapeutisch denken is om problemen en klachten niet enkel
vanuit de invalshoek van het kind/de jongere te bekijken, maar te kaderen binnen de
wisselwerking en het verhaal van zijn/haar situatie, in het bijzonder deze van het gezin en de
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bredere familie. In systeemtherapie worden systemische, gedragstherapeutische en cognitieve
aspecten geïntegreerd met als doel het verbeteren van oplossingsvaardigheden, posities
binnen het systeem, communicatiepatronen en zelfinzicht.

Meer info
De visie binnen het systeemtherapeutisch denken is problemen en klachten niet enkel vanuit
het perspectief van de aangemelde cliënt te bekijken, maar aandacht te hebben voor diens
context, in het bijzonder voor het gezin en de bredere familie.
Systeemtherapeuten zien vaak hoe emotionele spanningen in een gezin zich uiten in het gedrag van één van de
gezinsleden. In het bijzonder kinderen en jongeren blijken erg gevoelig te zijn voor onuitgesproken spanningen en
zijn vaak de eersten die signalen geven aan de buitenwereld dat bepaalde spanningen in een gezin moeilijk te
dragen zijn. Dat kan op verschillende manieren gebeuren.
Systeemtherapeuten hebben niet enkel aandacht voor de rollen van gezinsleden of voor de gezinsdynamiek. Ze
hechten ook veel belang aan de gezinscyclus: elk gezin maakt overgangen door naar aanleiding van belangrijke
levensgebeurtenissen (overlijden, geboorte, echtscheiding,…). Elke fase in het gezin heeft moeilijkheden en
uitdagingen. Elke overgang van de fase vraagt een aanpassing van het gezin en kan met een crisis gepaard gaan.
Systeemtherapie wordt gebruikt om interacties, communicatiepatronen en oplossingsvaardigheden binnen het
gezin te veranderen. In systeemtherapie worden systemische, gedragstherapeutische en cognitieve aspecten
geïntegreerd.

Gezinsbegeleiding
Bij de opname van een kind/jongere zien we de gezinsbegeleiding als essentieel onderdeel van de behandeling.
Een kind-behandeling houdt dus ook een samenwerking in met het gezin /netwerk. Dit geldt in principe voor alle
ingezette modules. Hoewel er verschillen kunnen zitten in intensiteit en de wijze van begeleiding. Dit is vooral
afhankelijk van de hulpvraag en opdracht die bij het begin van de opname geformuleerd wordt.
Regelmatige gezinsgesprekken en een adviesgesprek in de voorziening zijn standaard.
Dat gebeurt ambulant en/of mobiel. Deze gesprekken gebeuren met de gezinsbegeleider en kunnen variëren van
begeleidingsgesprekken tot therapeutische interventies. Andere disciplines, zoals de teambegeleider of therapeut,
kunnen hierbij aansluiten.
Uitgangspunt is dat ouders in hun rol van ouderlijk verantwoordelijke blijven staan en hierop aangesproken
worden. We zoeken samen hoe zij zich als ouders kunnen afstemmen op datgene wat hun kind nodig heeft om
(terug) in een gezonde ontwikkeling te komen. De samenwerking met het gezin beschouwen we als een dialoog
waarbinnen zowel ouders als vakmensen deskundigheid opbouwen die nodig is om ouders en kind terug in
verbinding te brengen.
Allerlei vragen rond ouderschap en opvoeding kunnen aan bod komen in thema avonden. Groepen ouders worden
op basis van vragen samengesteld. Interne medewerkers verzorgen de inhoud. We denken bvb. aan informatie en
advies in verband met specifieke opvoedingsvragen en/of kindproblematiek: ADHD, ASS, middelenmisbruik,
sociale media…
Een meer specifieke oudercursus brengt een groep ouders voor een tiental samenhangende sessies samen om in
groep de belangrijke opvoedingthema’s door te nemen. Daartoe zijn er cursusboeken over opvoeden ontwikkeld
met handige tips, schema’s, lijstjes en oefeningen.
Naast de meer klassieke verbale werkvormen, worden ook steeds meer activiteiten onder de noemer van ‘samen
dingen doen’ ontwikkeld. Ouders en kinderen worden bewust (weer) samen gebracht. Ze werken op hechting en
ook op ouderlijke vaardigheden. Alle werkvormen worden met de deelnemers geëvalueerd. De gezinsbegeleider
werkt dan samen met leefgroep begeleiders en/of therapeuten.
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Bijvoorbeeld: ouders in de leefgroep, ouder - kind activiteiten, ouder - kind kamp, groepscursus omtrent
pedagogische vaardigheden, ouders op team, coaching aan huis, vader-zoon trektocht, moedergroep...

Schoolbegeleiding
Samenvatting
Bethanië heeft geen eigen interne school. Er is ook geen exclusieve samenwerking met één school of net. Er wordt
eerst bekeken of de jongere met extra ondersteuning nog op de lopende school kan blijven. Zoniet wordt er een
passend alternatief gezocht. Er wordt met vrijwel alle scholen in de ruime buurt van Hasselt en Genk
samengewerkt.
Ongeveer 45% volgt bijzonder basisonderwijs of bijzonder secundair onderwijs.
De school is één van de belangrijkste ontwikkelingstaken van jongeren en daarom hebben we sterke
samenwerkingsverbanden ontwikkeld, met zo veel mogelijke vaste contactpersonen en/of steunteams per school.
Dit is een belangrijke troef bij het inzetten van specifieke ondersteuningsprogramma’s om jongeren op school te
houden, alsook bij advies aan leerkrachten.
Jongeren (tijdelijk) zonder school worden overdag in een eigen module van dagbesteding opgevangen..

Wil je meer weten
Lees hier de volledige tekst [6]

Schoolbegeleiding (volledig)
De problemen van de kinderen en jongeren in Bethanië zijn erg verschillend. Toch uiten ze allen op één of andere
manier dat ze het moeilijk hebben met zichzelf en/of de omgeving. Daardoor verloopt ook het schoolse proces vaak
moeizaam. Voornamelijk probleemgedrag gericht naar buiten, zoals onder andere agressie, wegneemgedrag,
liegen, kan leiden tot een problematische schoolcarrière. Maar ook problemen gericht naar zichzelf zoals onder
andere faalangst en psychosomatische klachten komen veelvuldig voor en kunnen een zware impact hebben op
het schoolse functioneren.
Er is een lange traditie in het samenwerken met een dertigtal scholen. Dat gaat over gewoon en buitengewoon
kleuter-, lager- en middelbaar onderwijs, en dit op verschillende niveaus en binnen verschillende netten. Deze
scholen zijn bereikbaar per fiets, met het openbaar vervoer, met een schoolbus of met ons eigen centrumbusje.
Een schoolkeuze gebeurt in overleg met de ouders, de vorige school en het CLB of de verwijzers.
De schoolse opvolging en coördinatie gebeurt door een schoolbegeleid(st)er via regelmatige contacten met de
scholen en de kinderen/jongeren.
Dagdagelijks wordt studie en schoolgaan begeleid door de groepsbegeleiding in de leefgroepen. Bij specifieke
studie- of leerproblemen is er aanvullende therapeutische ondersteuning.
De uiteindelijke doelstelling van schoolbegeleiding is om datgene wat goed loopt te behouden, en datgene wat
vastgelopen is terug te laten ontwikkelen. Dit om te komen tot een zo gewoon mogelijke schoolsituatie.
Zonder school
Jongeren (tijdelijk) zonder school worden overdag in een eigen module van dagbesteding opgevangen. Ze leren in
een specifieke omgeving van taken, opdrachten maar ook van eigen groepsprojecten, heel ervaringsgericht
werken aan noodzakelijke attitudes en vaardigheden. Vaak is dit eerst nodig om later nog een nieuwe stap te
zetten naar een school of opleiding. De inzet voor de gemeenschap (community) is bij dagbesteding een belangrijk
accent.
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