Campus Alphen aan den Rijn
Met Cardea kun je verder!

Campus ALPHEN AAN DEN RIJN

Hulp aan kinderen,
jongeren en hun ouders
Met Cardea kun je verder!

Een kind opvoeden valt niet altijd mee. Soms leidt dit tot
problemen. Bijvoorbeeld omdat een kind een achterstand
heeft in zijn ontwikkeling, gedragsproblemen heeft of
omdat de situatie in het gezin onstabiel is, waardoor het
kind zich onvoldoende kan ontwikkelen. Wat de redenen
ook zijn, soms redt u het als ouder niet a
 lleen. Dan is er hulp
en ondersteuning nodig.
Wat is een campus?
Op Campus Alphen aan den Rijn is alle hulp aan kinderen en jongeren tot 18
jaar aanwezig. Deze hulp bestaat uit gezinsbehandeling en daghulp. De
daghulp voor kinderen van 3 tot 6 jaar wordt gecombineerd met (speciaal)
onderwijs. Dat betekent dat de hulpverleners van de campus nauw samen
werken met de leerkrachten. Ze verzorgen samen het p
 rogramma en houden
intensief contact met elkaar over de vorderingen van het kind. Voor kinderen
van 6 tot 12 jaar bestaat de daghulp uit naschoolse groepen. Jongeren van
12 tot 18 jaar kunnen hulp krijgen in de vorm van coaching en training.
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In de buurt
Het grote voordeel van een campus is dat uw kind zo dicht mogelijk bij huis
de benodigde hulp krijgt. Uw kind blijft in zijn eigen omgeving en gaat – als
dat mogelijk is – gewoon naar zijn eigen school. Uw gezinsbegeleider zorgt
ervoor dat de hulpverleners van de campus, de leerkrachten en u met elkaar
in contact blijven over het kind. Zo weten we zeker dat we met elkaar uw
kind helpen vanuit dezelfde visie en hetzelfde plan. In de praktijk werkt dat
het beste. We streven ernaar dat u en uw kind na een half jaar tot een jaar
zelf weer zelfstandig verder kunnen.

Hoe werkt het?
Samen met de ouders maken we voor ieder kind afspraken over de
behandeling van kind en gezin. In dit zogenaamde hulpverleningsplan staat
beschreven waaraan we gaan werken en hoe we dat gaan aanpakken. Zowel
thuis als op de campus. De gezinsbegeleider is uw vaste aanspreekpunt. Op
de campus zijn leerkrachten die de kinderen voorbereiden op het onderwijs
en pedagogisch medewerkers die de kinderen begeleiden en ondersteunen.
Zij geven de kinderen en hun ouders praktische adviezen.
De orthopedagoog/psycholoog is verantwoordelijk
voor de voortgang en de inhoud van de
behandeling.
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“Door de
combinatie
van daghulp en
gezinsbehandeling
wordt zowel in de
groep als thuis
gelijktijdig aan
hetzelfde doel
gewerkt.”
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Wat kunt u verwachten?
Groepen
- Kinderen 0 tot 6
Op de campus vindt u gezinsbehandeling en daghulp voor kinderen tot
6 jaar. U werkt samen met de gezinsbegeleider aan oplossingen voor de
problemen. Als alleen gezinsbehandeling niet voldoende is, kan uw kind ook
naar de daghulp op de campus gaan. Of de hulpverlener komt op school
om daar te werken aan de problemen. Door de combinatie van daghulp en
gezinsbehandeling wordt zowel in de groep als thuis gelijktijdig aan
hetzelfde doel gewerkt.
Campus Alphen aan de Rijn heeft leergroepen voor kinderen van 3 tot
6 jaar. Iedere groep heeft een eigen dagprogramma waarin de kinderen
worden gestimuleerd naar hun eigen mogelijkheden. Leerkrachten van de
Parkschool werken nauw samen met de pedagogisch medewerkers om op
die manier te werken aan de ontwikkelingsachterstand of de gedragsstoor
nis. Met als doel de ontwikkeling van een kind optimaal te stimuleren, zodat
uw kind een goede start kan maken in het (speciaal) onderwijs.

- Kinderen 6 tot 12
Ook is er op de campus de naschoolse leergroep voor kinderen van
6 tot 12 jaar. In nauwe samenwerking met ouders door middel van gezins
begeleiding werken kinderen samen met pedagogisch medewerkers aan
doelen die hun ontwikkeling stimuleert. Met leeftijdgenootjes kunnen ze
oefenen met sociale vaardigheden.
Er wordt ook coaching geboden, zowel ambulant (bijvoorbeeld thuis of op
school) als in de groep. Gezinnen kunnen ook alleen van coaching en
gezinsbegeleiding gebruik maken, niet alle kinderen hebben een groep om
te leren nodig.

- Jongeren 12 tot 18
De afdeling oudere jeugd geeft ondersteuning aan jongeren van 12 tot
18 jaar die vastlopen in hun ontwikkeling. Er is een ambulant team, er zijn
coaches en er is een speciale meidenhulp. Er worden ook trainingen
gegeven en waar nodig is er een verbinding met het onderwijs van de
jongere. Het ambulante team richt zich op hulp aan de jongeren en het hele
gezinssysteem.
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Andere hulp?
Op de Campus Alphen aan den Rijn is ook een observatie/diagnostiek
programma voor kinderen van 2 tot 6 jaar (Kijk Wat Ik Kan). De o
 orzaken
van problemen bij jonge kinderen zijn vaak moeilijk vast te stellen. Een wat
langere observatieperiode (gemiddeld vier maanden, twee dagdelen per
week) geeft meer duidelijkheid om te zien wat er precies aan de hand is, wat
de mogelijkheden zijn van het kind en welke hulp en/of onderwijs het kind
het beste kan krijgen.
Daarnaast is er ook een ontwikkelingsprogramma voor ouders van kinderen
van 0 tot 4 jaar, die kampen met een ontwikkelingsachterstand, hechtings
probleem of afwijkend gedrag.
Tot slot heeft Cardea een speciaal programma voor kinderen met een
trauma, veroorzaakt door huiselijk geweld. Ook voor kinderen van
gescheiden ouders waar een omgangsregeling door de rechter is opgelegd,
is een speciaal begeleidingsprogramma.

Rol ouder(s)?
U werkt als gezin aan de doelen en wij ondersteunen dat proces.
De dagen dat uw kind de campus bezoekt, heeft u altijd even contact met
de pedagogisch medewerker van uw kind om de dag door te nemen.
U heeft regelmatig gesprekken met de gezinsbegeleider en de pedagogisch
medewerker over hoe het gaat. In een zogenaamd voortgangsgesprek, dat
minimaal één keer per half jaar plaats vindt, komen de doelen die in het
hulpverleningsplan staan aan de orde en bekijken we of we de hulp moeten
aanpassen. Dit doen we met iedereen die bij de hulp betrokken is.

Hoe aanmelden?
Denkt u dat u hulp nodig heeft? Maak dan een afspraak met Bureau
Jeugdzorg Alphen aan den Rijn, telefoon 0172 44 91 50. Als uit de gesprek
ken blijkt, dat de hulp van Cardea goed zou zijn voor uw kind, krijgt u een
verwijzing: het indicatiebesluit. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met
u op om vervolgafspraken te maken.
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Cardea
Cardea is een jeugd- en opvoedhulporganisatie in de regio
Zuid-Holland Noord. Elk jaar helpt ze ruim 2.800 kinderen en
jongeren, van 0-23 jaar, die kampen met o
 ntwikkelings-, 
gedrags- en gezinsproblemen. Cardea heeft ambulante hulp,
daghulp, 24-uurshulp of c ombinaties hiervan. Bij de programma’s
wordt altijd het gezin betrokken. Er wordt nauw samengewerkt
met onder meer gemeentelijke instellingen, kinder- en jeugd
psychiatrie en (speciaal) onderwijs. Bij Cardea staan twee zaken
centraal: de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind en de
gezinnen en de veiligheid van het kind.
Cardea is HKZ-gecertificeerd.

MEER WETEN?
Wilt u meer weten over de hulp van Cardea?
Kijkt u dan eens op www.cardea.nl of vraag de algemene brochure aan
(071 579 50 50 of info@cardea.nl). Heeft u andere vragen, dan kunt u
uiteraard ook telefonisch contact opnemen.
Bezoekadres
Cardea Campus Alphen aan den Rijn
Henry Dunantweg 5-7
2402 NM Alphen aan den Rijn
T 0172 72 11 00
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