Adolescenten kunnen terecht in het IDP (Intern Dag
Programma) waar we via
creatieve opdrachten het
zelfvertrouwen opnieuw
proberen op te krikken zodat ze zo vlug als mogelijk
terug school kunnen oppikken.

Centrum voor
Obser vatie en
Behandeling
“luister naar wat mijn
gedrag verzwijgt, voordat je
het wegveegt…”

Ambulante begeleiding
Binnen de ambulante groep
komen de kinderen en de
jongeren een aantal keren
per week naar de Berkjes.
Bij de kinderen ligt ook hier
een groot accent op samen
spelen, samen doen. Bij de
adolescenten ligt de nadruk
iets meer op een individueel
contact en de groepstherapie.

Mobiele begeleiding
In afspraak met het gezin
gaat de Berkjes ook aan
huis. We zitten samen rond
de tafel voor gesprek, we
ondersteunen in de vrije
tijd, samen kleine stapjes
nemen in het dagdagelijkse,...

CONTACTGEGEVENS
Torhoutse Steenweg 511
8200 Sint-Michiels
tel. 050 38 14 64
fax 050 39 20 50
de.berkjes@wotc.be
Website
www.deberkjes.be

Voor wie?
Kinderen en jongeren tussen
de 2.5 en 18 jaar kunnen
terecht in de Berkjes wanneer ze ernstige emotionele,
relationele en/of gedragsmoeilijkheden hebben.
We richten ons niet alleen
tot het kind maar ook de ouders of de ruimere context
stapt mee in dit therapeutisch proces.

Aanmelding
Alle aanmeldingen verlopen
via de Intersectorale Toegangspoort (ITP). De aanvraag gebeurt via het Adocument.
Een jeugdhulpaanbieder of
een erkend multidisciplinair
team kan dit samen met u
invullen.
ITP West-Vlaanderen is te
bereiken op het nummer
050 24 71 85 of via
itp.westvlaanderen@
jongerenwelzijn.be

Diagnostiek en
Behandeling
Elke begeleiding start met een
observatieperiode. We leren
elkaar wederzijds kennen,
brengen samen de problemen
in kaart,…
Samen met het kind en zijn
gezin bekijken we of verdere
behandeling aangewezen is of
andere hulp meer nodig is.

Verblijf
De meeste kinderen verblijven
tijdens de week in de Berkjes.
De Berkjes heeft 4 verblijfunits, verdeeld volgens leeftijd
en ontwikkelingsniveau. In
elke groep verblijven maximum 11 kinderen.
In het weekend en de vakanties gaan alle kinderen zo veel
als mogelijk naar huis.

Dagopvang
Of kinderen nu tijdens de
week overnachten in de Berkjes of elke dag naar huis
gaan, voor en na school kunnen ze terecht in hun groep
voor een uitgebreid aanbod.

Begeleiders voorzien allerhande activiteiten waarbij elk
kind de kans krijgt om het
gewone leven beetje bij
beetje te herstellen. Door
samen dingen te doen, te beleven doen ze ervaringen op
binnen een steunende opvoedingsrelatie.

School
Kleuters en lagere schoolkinderen kunnen schoollopen in
onze school voor buitengewoon onderwijs (type 3) op
hetzelfde domein. De adolescenten gaan naar scholen in
de Brugse omgeving. De
Berkjes hecht veel belang aan
een nauwe samenwerking
met de school. Op die manier
proberen we het leren weer
aangenaam te maken.

Dagbesteding
Voor sommige kinderen is
een ganse dag schoollopen
niet altijd mogelijk.
Voor die kinderen bieden we
een schoolvervangend programma.
Via bijvoorbeeld projecten als
“Wablaf” (hondenproject) en
“Thara” (ponyproject) proberen we op een niet-verbale
manier het contact met de
kinderen te versterken.

