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DE WENS
Wat als het niet de schuld is
van mijn krappe jas. Wat als
de hele wereld past, maar niet
bij mij. Wat als straks blijkt
dat ik al jaren word gemist
in het heelal. Wat zou ik gaten
springen in de lucht. Wat ben
ik buitenaards. Wat mij nog
mooier lijkt is dit: dat ik twee
vleugels van mijn vader krijg.
Dat mijn moeder me verbaast
te midden van een wolk van
veren. Dat brullen wil ik van
ze horen: dat ik moet leren
vliegen met de kleren die ik
draag. Dat mijn schouders
langzaam breder worden en
de wereld weer mijn maat.



  

Espero in een notendop

● “Espero wil gezinnen ondersteunen waar kinderen ernstige en langdurige 
gedrags- en emotionele problemen vertonen”

● 2 leefgroepwerkingen, 6j-14j en 12j-18j en een 'kotwerking' voor 16+
● Espero = tussenstation. Gemiddeld 20 maanden. 
● Creatieve zorg-op-maat: Residentieel als het moet, ambulant als het kan.  

(meestal) residentiële start: “je kan niet leren zwemmen terwijl je verdrinkt”. 
Residentieel werken zorgt ervoor dat je elkaar door-en-door leert kennen. 

● Aandacht voor toegankelijkheid van ons aanbod voor allochtone gezinnen
● OBC is niet 'metamorfose & genezing', is vooral duidelijk brengen over 

wat wel/niet veranderbaar is. 



  

Problemen zijn als zwarte gaten ...
Amazing colour changing card trick ....



  

● Kindfactoren: ADHD, ASS, 
depressie, 
hechtingsstoornis, 
posttraumatische stress-
stoornis, zwakker 
begaafd, ...

● Contextfactoren: 
Verbrokkeling – 
Vermoeidheid – 
Verzuring/Blame-storming

Draaglast/Draagkracht
(hoe verhuis je een kast ...)



  

15u: logboek doornemen



  

15u30: jongste gasten ophalen aan 
school



  

16u of later: vieruurtje



  

Huiswerk & agenda

● LS: 30/60 kamertijd, 
agenda gecontroleerd 
& boekentas klaar

● ADO: kameruur om 
19u, controle en 
ondersteuning tijdens

● Logopedie, zowel 
rond wegwerken 
leerachterstand als 
rond leren studeren



  

Individuele therapieën

● Minstens 1 keer/14 
dagen, bijna steeds 
buiten de schooluren

● Keuze van werkvorm: 
psychotherapie, 
hippotherapie, PMT, 
dans, ...

● Farmacotherapie



  

18u: eten



  

Leef-groep = spelen, plezier maken, ruzie maken, 
ruzie oplossen, de tafel afruimen, goede en 

kwade dingen delen, …. 

● Vrijheden als PC, Wii, GSM bijhouden, half 
uurtje vrij, ... afhankelijk van leeftijd en 
verblijfsduur

● Groeidoelen als kapstok

● 2-wekelijks groepsvergadering

● Externe vrije tijd: voetbal, air-track, muziek, 
...



  

Score !!



  

Opstaan

● Rush van aankleden, 
tanden poetsen, 
brooddozen, 
medicatie, ontbijt 
klaarzetten en 
afruimen, jongeren 
naar school 
brengen, ....



  

Ondertussen met de context ...

● Gezinsgesprekken
● Oudergroep
● Ouderstage-in-de-leefgroep
● Huisbezoeken
● Drie-maandelijks gezamenlijke 

evolutiebespreking



  

Samenwerken school - voorziening

● Waar proberen wij op te letten ?
– Goede spreiding: 21 gasten gaan naar 15 verschillende scholen
– Ouders betrekken: een spier in het gips sterft af!
– Duidelijke contactpersoon: individuele begeleider, die eventueel 

logo/psycho/psychiater zal betrekken (makkelijkst bereikbaar via 
mail!!)

– Wanneer het moeilijk loopt → flexibel zijn, inspelen op vragen en 
noden van de school, kleine dingen kunnen groot verschil 
maken:

● 4/5de school lopen, therapie tijdens schooluren, ...
● 's middags boterhammen eten op Espero
● Begeleider mee op schoolreis ... 

– Binnen grenzen van beroepsgeheim toch open communiceren



  

Samenwerken school - voorziening

● Wat helpt  ons  ?
– Incidenten op school krijgen een gevolg door de school, Espero 

ondersteunt de jongere om zijn sanctie zo goed mogelijk te doen.
– Rechtstreekse communicatie school – ouder,  zowel bij slecht maar ook 

bij goed nieuws. Ouders blijven beslissingen nemen. 
– Duidelijke contactpersoon in school: leerkracht, zorgcoördinator, 

leerlingenbgl, directie, .... wie moeten we aanspreken & hoe (bellen, 
mailen, heen-en-weerschriftje, ...), hoe vaak?

– Betrek ons tijdig! Samen creatief denken maakt soms meer mogelijk. 
– Plotse breuken voorkomen. 
– Signaleren van afwezigheden.
– Check verhalen van jongeren vb. “Geen boterhammen meegekregen”
– Realistische verwachtingen: Behandelen ≠ genezen
– Lagere school

● Aandacht voor bijzondere dagen (vaderdag, moederdag, nieuwjaarsbrieven)
● Aandacht voor vriendjes, komen spelen, verjaardagsfeestjes, …



  

● Espero is erkend voor schoolgaande kinderen, 
dwz geen middelen voor dagopvang. Netwerk 
alternatieve dagbesteding, familie, ...

● Schoolweigeren = schooltaken maken in 
Espero

● Spijbelen = tijd inhalen op kamer
● Facturatie: rechtstreeks ouder – school.



  

Meer weten ?
Www.obc-espero.be/scholen

Verder verspreiden ?
Een bezoekje met de klas, een voorstelling op 

school, …. .

http://Www.obc-espero.be/scholen
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