JEUGD & OPVOEDHULP

2 - 7 jaar

De kleine Plantage
Expertisecentrum voor vragen, advies en behandeling van jonge
kinderen en hun ouders

De kleine Plantage
Soms is er door omstandigheden tijdelijk meer hulp in een gezin nodig.
Stek zoekt samen met het gezin naar oplossingen in de eigen omgeving of
combineert de hulp thuis met hulp op onze locatie en ondersteunt ouders.
De kleine Plantage biedt (dag)behandeling aan kinderen van 2 tot 7 jaar uit
Rotterdam en omgeving.
VOOR WIE IS DE KLEINE PLANTAGE?
Elk kind is anders en elk gezin is anders. De kinderen die aangemeld worden
bij De kleine Plantage hebben moeite met het zich voegen naar leiding, het
luisteren en begrijpen van leerstof, het zindelijk worden, het begrijpen en
gebruiken van taal en hebben moeite met het samen met een ander kind iets
doen en vertonen dan ongewenst gedrag of trekken zich terug in hun eigen
wereld. Deze kinderen dreigen vast te lopen of de situatie escaleert zodat
kinderen niet meer op school of in de kinderopvang kunnen blijven.
Soms zijn er omstandigheden thuis die de opvoeding extra zwaar maken en
ouders hebben het vertrouwen verloren in hun eigen opvoedingsmogelijkheden
aangezien de ‘normale’ opvoedingstips niet werken.
HOE WERKT DE KLEINE PLANTAGE?
Op De kleine Plantage is expertise gebundeld.
De hulp bestaat uit diagnostiek, begeleiding en training, dagdelen op de locatie
en begeleiding bij overgang naar de vervolgplek. Deze hulpvormen kunnen
samen geboden worden, maar ook afzonderlijk.
Zo zal niet elk kind een behandelplek nodig hebben en kan ambulante
begeleiding op de kinderopvang, peuterspeelzaal en school tot de
mogelijkheden behoren.
We starten de hulp door samen met ouders in kaart te brengen welke
informatie er al aanwezig is en waar de vragen liggen voor het kind en de
ouders. Samen spreken we af hoe de behandeling op De kleine Plantage vorm
gaat krijgen en voor hoelang.
Zo nodig kunnen we met behulp van onderzoeken, testen en vragenlijsten
duidelijk krijgen aan welke gebieden we gaan werken.
Als het ‘gewoon’ opvoeden niet lukt, hebben sommige kinderen een specifieke
benadering nodig. Het doel is om zo weer een gezonde(re) ontwikkeling
mogelijk te maken.
De specifieke benadering wordt vormgegeven in de groepsbehandeling.
Afhankelijk van de leeftijd wordt de behandeling gecombineerd met onderwijs.

De pedagogisch medewerkers en leerkrachten van De Piloot (cluster4
onderwijs) stimuleren de ontwikkeling van de kinderen op verschillende
gebieden, zodat hun vaardigheden worden versterkt en uitgebreid en het kind
ook goed verder kan in het onderwijs als de behandeling op De kleine Plantage
wordt afgesloten.
Bij de individuele behandeling kan aanvullend een logopedist en /of kinderfysiotherapeut ingezet worden.
Aan het einde van de behandeling heeft het kind vaardigheden opgedaan om
in een vorm van dagbesteding of onderwijs verder te kunnen en hebben
ouders handvatten om de opvoeding zelf verder vorm te geven.
Er




zijn meerdere programma’s mogelijk. Voor informatie over:
observatiediagnostiek groep (de Vuurtoren),
groepen voor kinderen die structuur nodig hebben,
groepen voor kinderen met kenmerken van autisme,
verwijzen we u naar de betreffende folders.

AANMELDEN
Voor dit programma kunt u zich laten verwijzen door het Centrum voor Jeugd &
Gezin, het wijkteam, Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, uw huisarts of
jeugdarts. In overleg met u wordt bekeken of het programma een passende
oplossing is voor de problemen binnen uw gezin.
Kijk op onze website voor meer informatie: www.stekjeugdhulp.nl.
STEK
De kleine Plantage is onderdeel van Stek Jeugdhulp. Stek ondersteunt bij
opgroeien en opvoeden door begeleiding en behandeling.
Stek staat voor ‘Hulp die helpt’. De hulp is gericht op het benutten, activeren en
versterken van de eigen mogelijkheden van het kind/de jongere, het gezin en de
familie.
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