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Een gelukkig leven voor onze cliënten. Daar 

zetten wij ons elke dag voor in. We doen dat op 

allerlei manieren. Van (vroeg)diagnostiek van het 

kind tot verschillende behandelingen en therapieën. 

Van een prettige daginvulling tot een fijne woonplek. Alle 

kennis en expertise is gebundeld. Je vindt ORO op eigen 

locaties én bij de cliënt of het gezin thuis (ambulant). We zijn 

er namelijk niet alleen voor kind en jeugd tot 18 jaar, maar 

ook voor de ouder(s)! We doen het samen, volgen de ontwik-

keling van de cliënt en laten het talent groeien. Onze kracht is 

namelijk het zien van de mogelijkheden en het benutten van 

die kansen.

VOOR WIE?
ORO is gespecialiseerd in de zorg, ondersteuning en begeleiding van 
mensen van alle leeftijden met een verstandelijke beperking en/of een 
ontwikkelingsachterstand. In deze brochure vind je het aanbod voor 
kind en jeugd, de ouder(s), of beiden.

VRAGEN?
Heb je vragen naar aanleiding van het aanbod voor kind en jeugd of wil 
je graag in contact komen met ORO? Neem dan contact op met ORO 
via info@oro.nl of bel: 0492 53 00 53 



Dienst Voor wie? Omschrijving

Vroegdiagnostiek 
0-6 jaar

Kinderen van 0 tot 6 jaar met:
• Een (vermoeden van) algemene ontwikkelingsachterstand
• Een meervoudige beperking
• Syndromen/deletiestoornis of neurologische aandoeningen
• (Een vermoeden van) autisme
• Een gemiddeld IQ van 85 of lager

Soms loopt de ontwikkeling van je kind niet zoals je hoopt en verwacht. Je ziet 
dingen die je niet helemaal kunt plaatsen. Is er iets aan de hand? ORO kan 
helpen! Wij kunnen onderzoeken of er problemen zijn bij de ontwikkeling van 
je kind. We noemen dat vroegdiagnostiek.

Het onderzoek wordt gedaan door een gespecialiseerde gedragsdeskundige 
en een logopedist. Die laatste is gespecialiseerd in de ontwikkeling van de taal 
en spraak. Zij kijken naar hoe je kind zich ontwikkelt. Hoe communiceert je 
kind met de omgeving, hoe speelt het? Op een heel breed gebied kijken ze naar 
hoe het met je kind gaat. Op die manier komen ze erachter of er sprake is van 
een ontwikkelingsachterstand. Daarna kijken we samen of er hulp nodig is. 
Hulp om de achterstand te verminderen of hulp bij de begeleiding van je kind.

Diagnostiek Kind en jeugd van 0 tot 18 jaar met:
• Een (vermoeden van) algemene ontwikkelingsachterstand
• Een meervoudige beperking
• Syndromen/deletiestoornis of neurologische aandoeningen
• (Een vermoeden van) autisme
• Een gemiddeld IQ van 85 of lager

Diagnostiek betekent dat we heel goed gaan kijken naar wat er precies aan de 
hand is. Dat doen we met behulp van verschillende onderzoeken. Die onder-
zoeken helpen ons om een goed beeld te krijgen. Als we dat beeld hebben, 
geven we een advies. Soms adviseren we om een behandeling in te zetten, 
maar soms is dat niet nodig. Dit onderzoek neemt in totaal maximaal twintig 
uur in beslag in een periode van drie maanden.

VG-poli Kind en jeugd van 0 tot 18 jaar De VG-poli (VG is de afkorting van Verstandelijk Gehandicapten) is een spreek-
uur voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Het is een 
samenwerking tussen Lore (het behandel- en expertisecentrum van ORO) en 
het Elkerliek ziekenhuis. Binnen de poli onderzoekt de Arts Verstandelijk 
Gehandicapten (AVG) mogelijke oorzaken van de beperking. Eventueel start er 
vervolgens een behandeling. Kinderen die het Kinderdagcentrum (KDC) van 
ORO bezoeken, kunnen ook gezien worden door de AVG op de VG-poli.

Alle vormen van diagnostiek, behandeling en therapie worden geleverd door Lore, het behandel- en expertisecentrum van ORO
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Ambulante begeleiding Kind en jeugd met een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke 
beperking van 0 tot 18 jaar (en hun ouders)

Het ambulante team begeleidt bij je thuis. Maar de begeleiding kan ook 
plaatsvinden op bijvoorbeeld school. Samen kijken we waar de begeleiding het 
meest nodig en effectief is. Ook ondersteunt het ambulante team jou of jullie 
als ouder(s). Ze helpen je en zijn er voor je! Die hulp is soms hard nodig omdat 
opvoeden best heel ingewikkeld kan zijn. De medewerkers van het team geven 
je advies dat je kunt gebruiken bij de opvoeding. Ook ondersteunen ze je bij de 
zorg of bij praktische zaken.

Begeleiding jeugd LVB Jeugd met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblematiek Jongeren met LVB (een licht verstandelijke beperking) en gedragsproblemen 
komen in hun dagelijkse leven lastige situaties tegen. Samenwerken vinden ze 
vaak moeilijk. Ze hebben moeite om het tempo van de mensen om zich heen bij 
te houden. Ze zitten met gedachten in hun hoofd en ze hebben -soms- moeite 
met hun emoties. ORO begeleidt en helpt ze daarbij. Samen met de jongere en de 
ouder(s) zoeken we naar manieren om een fijn en gelukkig leven te leiden, mét 
deze beperking. We beseffen ons dat dit vaak een weg is met vallen en opstaan. 
Onze specialistische begeleiding helpt bij het vinden van de goede balans.

Begeleiding jeugd LVB+ Jeugd met een licht verstandelijke beperking en ernstige 
gedragsproblematiek

Jongeren met LVB (een licht verstandelijke beperking) en ernstige gedrags-
problemen komen in hun dagelijkse leven lastige situaties tegen. Samenwerken 
vinden ze vaak moeilijk. Ze hebben moeite om het tempo van de mensen om 
zich heen bij te houden. Zitten met gedachten in hun hoofd en hebben moeite 
met hun emoties. ORO begeleidt en helpt ze daarbij. Samen met de jongere en 
de ouder(s) zoeken we naar manieren om een fijn en gelukkig leven te leiden, 
mét deze beperking. We beseffen ons dat dit vaak een weg is met vallen en 
opstaan. Onze specialistische begeleiding helpt bij het vinden van de goede 
balans en controle over het eigen gedrag. Omdat de problemen heftig kunnen 
zijn, is het belangrijk dat deze begeleiding regelmatig plaatsvindt en de hulp van 
ORO makkelijk bereikbaar is. 

Thuis of     op locatie

98
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Individuele begeleiding voor 
het jonge kind 
(Kinderdagcentrum - KDC)

Kinderen met een ontwikkelingsachterstand of een 
(meervoudige) beperking van 0 tot 7 jaar

Op het Kinderdagcentrum (KDC) helpen we kinderen in hun ontwikkeling. 
Hierbij staat de groei, ontplooiing en ontwikkeling van het kind voorop. Voor 
ieder kind wordt een persoonlijk plan gemaakt en wordt er samen met de 
ouder(s) gekeken naar wat het kind nodig heeft, waar zijn of haar talenten 
liggen en waar hij of zij gelukkig van wordt.

Leren leren Kind en jeugd met ontwikkelingsvragen en/of 
leervragen van 0 tot 18 jaar 

Met ‘Leren Leren’ helpen we kinderen in het onderwijs. We proberen te zorgen 
voor een goede start op school. Of we helpen kinderen om succesvol op school 
te kunnen blijven. We leren de kinderen vaardigheden die ze op school nodig 
hebben. Daarvoor gebruiken we speciale methoden. Dat doen we thuis, maar 
soms ook op school.  

Psycho-educatie Kind en jeugd met een ontwikkelingsachterstand of een 
verstandelijke beperking van 0 tot 18 jaar 

Bij psycho-educatie leren we kinderen en jongeren wat het hebben van een 
verstandelijke beperking inhoudt. 

Doelen:
• De zelfkennis (wie ben ik?) en het zelfvertrouwen (wat kan ik allemaal?) 

vergroten
• Het probleemoplossend vermogen vergroten (hoe doe ik dat?)
• Het bevorderen van de zelfcontrole (wat kan ik in bepaalde situaties het 

beste doen?)
• Het aanleren van nieuwe denkstrategieën

Aandachtsgebieden: seksualiteit, intiem contact en vriendschap/relaties, 
sociale en emotionele vaardigheden.
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BOBP 
(Baby’s van Ouders met Bijzondere 
Problemen)

(Aanstaande) ouders van baby’s tot 6 maanden met een (verstandelijke) 
beperking en/of een psychosociaal of psychiatrisch probleem

Je krijgt een baby! Maar… eigenlijk heb je hulp nodig bij de opvoeding van die 
baby. Dan zijn wij er om je te helpen. Dat doen we het liefst al voordat je kindje 
geboren is. Samen kijken we wat je moeilijk vindt en waar je hulp bij nodig 
hebt.

Samen met andere zorgorganisaties en met jou of jullie als ouder(s) maken we 
daar een goed plan voor. Met dat plan gaan we aan de slag als de baby geboren 
is. We gaan kijken hoe het gaat, wat er al heel goed gaat en wat je nog moeilijk 
vindt. Daar gaan we je bij jou thuis bij helpen. Soms maken we hierbij video’s 
van hoe het gaat. Die bekijken en bespreken we dan samen. Dat is een metho-
de die video-hometraining (VHT) heet. 

Intensieve 
gezinsbegeleiding (IGB)

Ouders en gezinnen waarbij hulpverlening noodzakelijk is, omdat er op 
meerdere gebieden sprake is van een ingewikkelde situatie

Bij intensieve gezinsbegeleiding begeleidt een gezinsbegeleider je gezin. 
Iemand die de hulp vanuit meerdere instanties regelt en coördineert, de 
zogenoemde casemanager, helpt daarbij. Doel is dat jouw gezin geholpen 
wordt op alle gebieden waar dat nodig is. Samen gaan we op weg naar een 
gelukkig(er) gezinsleven. 

Samen Thuis Ouders die vastlopen bij het opvoeden van hun kind en/of kinderen 
waarbij er een zeer intensieve ondersteuningsvraag is 

Je loopt vast bij de opvoeding van je kind. Het lukt niet meer. Aankleden, eten, 
naar bed gaan, spelen, er zijn eigenlijk altijd wel problemen en/of conflicten. 
En die problemen worden steeds groter. Je hebt steun en hulp nodig. Anders 
gaat het fout. ORO helpt! Als de problemen zó groot zijn, kunnen wij op een 
intensieve manier helpen. Bij alle zaken waar je tegen problemen aanloopt. 
Doel is dat we jou of jullie als ouder(s) sterker maken. Samen kijken we ook of 
er in de toekomst hulp nodig blijft.

Ambulant
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Observatietrajecten Ouders die -mogelijk permanent- hulp nodig hebben bij de opvoeding Eerst gaan we onderzoeken wat je problemen bij de opvoeding precies zijn. 
Wat vind je (of vinden jullie) moeilijk, wat kunnen we je leren en waar heb 
je misschien wel altijd hulp bij nodig? We gaan kijken, maken filmpjes over hoe 
het er bij jou thuis aan toe gaat. Die filmpjes bekijken en bespreken we samen. 
Dat is een methode die we video-hometraining (VHT) noemen. Ook is er een 
training  ‘Opvoeden & Zo’.  Samen kijken we hoe de opvoeding van de kinderen 
binnen je gezin het beste kan plaatsvinden. Een verslag van het observatie-
traject wordt ter beoordeling aan de voogdijinstelling gestuurd. 

Overname praktische zorg in 
de thuissituatie 

Ouders die vastlopen bij het opvoeden van hun kind en/of kinderen en 
hierbij een praktische hulpvraag hebben

Het overnemen van praktische zorg in de opvoeding, zoals het helpen bij 
aankleden, eten, naar bed brengen etc.

Praktische pedagogische 
gezinsbegeleiding

Ouders die vastlopen bij het opvoeden van hun kind en/of kinderen en 
een hulpvraag hebben. We maken hierbij onderscheid tussen vroeghulp 
(0-6), het jonge kind (6-12) en jeugd (12-18).

Wat vind je (of vinden jullie) moeilijk en waar heb je hulp bij nodig? 
Die vragen staan centraal bij de praktische pedagogische gezinsbegeleiding. 
Samen gaan we aan de slag om jou of jullie sterker te maken in de opvoeding. 
Welke vaardigheden kunnen we je leren, welke tips kunnen we geven, hoe 
zorgen we er samen voor dat het weer ‘gezellig’ wordt in huis?

Samen naar veiligheid Gezinnen waarin de veiligheid van kinderen in gevaar is Kinderen moeten veilig kunnen opgroeien. Wij kunnen daarbij helpen. 
Samen met het gezin kijken we wat goed gaat en waar zorgen over zijn. 
We helpen jou of jullie als ouder(s) en soms ook de omgeving -familie, buren, 
vrienden- om voor een gezinssituatie te zorgen waarin kinderen fijn en veilig 
kunnen opgroeien. 

Samen naar veiligheid wordt ingezet wanneer er sprake is van feitelijke 
gebeurtenissen rondom onveiligheid, signalen rondom de bedreiging van 
de ontwikkeling, concrete zorgen rondom veiligheid en aanhoudende 
‘niet pluis’-gevoelens.
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Inzet autisme consulent Kind en jeugd van 0 tot 18 jaar De autisme consulent kan kinderen en ouders die te maken hebben met een 
Autisme Spectrum Stoornis (ASS) op verschillende manieren begeleiden of behan-
delen. Ze gebruiken bijv. psycho-educatie (zie pag. 10-11) of verschillende vormen 
van gespreksvoering en/of begeleiding. Dit hangt af van jouw vraag of ontwikkeldoel.

Beeldende therapie    Kind en jeugd van 0 tot 18 jaar Bij beeldende therapie wordt er iets gemaakt in plaats van erover te praten. Met 
verf, hout, steen, klei, textiel of met digitale media. Door iets te maken, komen 
gedachten en gevoelens makkelijker boven tafel. Het kan ons helpen om te zien 
wat er echt in het hoofd van je kind speelt. Het aanbod van de beeldende thera-
peut is helemaal afgestemd op jouw kind en draagt bij aan de ontwikkeling en 
groei van je kind. 

Bewegingstherapie Kind en jeugd van 0 tot 18 jaar Monodisciplinair:
Beweging kan helpen op een breed terrein. Soms gaan onze therapeuten individu-
eel met een hulpvraag aan de slag. Bij het bepalen van de doelen nemen we veel 
punten mee, zoals: prikkelverwerking, lichaamsbesef, vertrouwen in je eigen lijf, 
vertrouwen in de ander, het zien van gevaar, meedoen en concentratie. Beweging 
is altijd het middel, maar het doel gaat verder dan dat. 

Multidisciplinair:
Als een hulpvraag gesteld wordt, kijken we altijd eerst of samenwerking gewenst 
is. Bewegingstherapie werkt veel samen met andere therapeuten. Samen kijken 
we wat je kind nodig heeft. Een therapiesessie duurt tussen 30 en 45 minuten per 
keer voor een periode van 3 tot 6 maanden. Doelen kunnen zowel gericht zijn op 
het bewegen, als op het psychische vlak.

Diëtetiek Kind en jeugd van 0 tot 18 jaar Gezond en gevarieerd eten en drinken is voor iedereen belangrijk. Ook voor 
kinderen met een verstandelijke beperking. Alleen is dat voor deze kinderen 
soms extra moeilijk. Bijvoorbeeld omdat sprake is van kauw- en slikproblemen, 
maag- en (slok)darmproblemen, obstipatie, gewichtsproblemen of gedrag. 
De diëtist helpt je kind en jou of jullie als ouder(s) door een dieetadvies te geven 
dat past bij je kind.

Alle vormen van diagnostiek,behandeling en therapie worden geleverd door Lore, het behandel- en expertisecentrum van ORO
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Dramatherapie Kind en jeugd van 0 tot 18 jaar Via rollenspellen, improvisatie, ontspanningsoefeningen, gezelschapsspellen, 
spelopdrachten, film en verkleedkleren krijgt je kind inzicht in zijn of haar eigen 
handelen en zijn of haar eigen wereld. Er wordt geoefend en geëxperimenteerd 
met ‘nieuw’ gedrag en met het uiten van gevoelens. Dat alles gebeurt in een 
ontspannen en veilige omgeving waarin je kind zich thuis voelt. Als je kind 
een trauma heeft, kunnen er speciale methodieken gebruikt worden, zoals 
Emotional Freedom Techniques (EFT). 

Gezins-Creatieve-Therapie Ouders die de ontwikkeling van hun kind willen stimuleren Gezins-Creatieve-Therapie (GCT) wordt individueel aan gezinnen gegeven. 
De vraag van het gezin staat centraal. Het kan bijvoorbeeld helpen na 
een ingrijpende gebeurtenis, zoals een sterfgeval of een scheiding. 
GCT is een intensieve therapie die in totaal ongeveer een half 
jaar duurt. 

Er zijn tien bijeenkomsten van 1,5 uur. De bijeenkomsten vinden 
allemaal plaats bij ORO. De therapie is ook uitstekend geschikt als 
je als ouder(s) hulp nodig hebt bij het opvoeden van je kind. Bij GCT 
leer je door het opdoen van ervaringen.

Kinderergotherapie Kind en jeugd van 0 tot 18 jaar Bij kinderergotherapie helpen we kinderen om (opnieuw) dagelijkse activiteiten 
uit te voeren of om deel te nemen aan activiteiten in hun eigen omgeving en in 
de samenleving. Welke problemen ervaart je kind bij het uitvoeren van die 
dagelijkse activiteiten? Waarom lukt iets niet? 

Het gaat hierbij om activiteiten die je kind zelf wil uitvoeren of activiteiten 
waarvan je als ouder(s), leerkrachten of begeleiders het belangrijk vinden dat 
je kind deze kan uitvoeren. De kinderergotherapeuten zijn gespecialiseerd in 
het ‘breed kijken’. Er wordt zowel rekening gehouden met de thuissituatie als 
met de situatie op school of dagbesteding. Samen met het gezin, school of 
begeleiding zoeken we naar de beste oplossingen.

1918
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Kinderfysiotherapie Kind en jeugd van 0 tot 18 jaar Kinderfysiotherapie richt zicht op het bewegen bij kinderen. Hierbij houden we 
natuurlijk rekening met alle factoren die bij jouw kind spelen. Het doel is om een 
kind zo zelfstandig mogelijk te laten bewegen binnen de eigen mogelijkheden. 
We hebben contact met de betrokken kinderarts en revalidatiearts om de motoriek 
en groei van het lichaam te volgen. Na het onderzoeken van je kind maken we een 
behandelplan.

Soms wordt er een hulpmiddel ingezet, zoals een speciale fiets of een aangepaste 
schoen. De kinderfysiotherapeut kijkt, samen met de ouder(s) en eventueel samen 
met ergotherapeuten, een logopedist en/of een diëtist, naar de wensen op het 
gebied van beweging. 

Binnen kinderfysiotherapie wordt ook hydrotherapie (fysiotherapie in het water) 
gegeven.

Logopedie Kind en jeugd van 0 tot 18 jaar Praten, horen, luisteren, communiceren, eten en drinken. Het hoort allemaal 
bij het werkgebied van de logopedisten. Ze helpen bij het verbeteren van 
de communicatie of het aanpassen van de omgeving van jouw kind. 
Onze logopedisten zijn gespecialiseerd in het begeleiden van (heel) 
jonge kinderen met eet-, drink- en slikproblemen.
 
Enkele methoden die worden toegepast zijn: PECS (Picture Exchange Commu-
nication System) en PROMT (Prompts for Restructuring Oral Musculair Phonetic 
Targets). 

Medische pedicure Kind en jeugd van 0 tot 18 jaar De medisch pedicure is gespecialiseerd in het behandelen van pijnlijke voeten. 
Bijvoorbeeld bij een ingegroeide teennagel, eelt of likdoorns. Er is extra aan-
dacht voor de kindervoet. De medisch pedicure kijkt heel goed naar de voeten 
en de omstandigheden, zodat een advies op maat gegeven kan worden.
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Mondzorg (Centrum Bijzondere 
Tandheelkunde -CBT)

Kinderen en jongeren die door een beperking, onbekendheid, onbegrip of 
angst niet door een ‘gewone’ tandarts behandeld kunnen worden

Niet ieder kind of iedere jongere kan behandeld worden in een standaard 
tandartspraktijk. Bijvoorbeeld omdat iemand door een verstandelijke beperking 
heel bang is of niet begrijpt wat er in een tandartspraktijk precies gaat gebeuren.

• Het team is hiervoor speciaal opgeleid. Zij weten hoe ze kinderen en jongeren 
op hun gemak kunnen stellen (eventueel met pictogrammen of door afleiding).

• Er is tijd om vertrouwd te raken met de behandelruimte en de behandelaars.
• Er is een intensieve samenwerking met ouder(s), begeleiders en betrokken 

specialisten.
• Het behandelteam heeft specialistische kennis van kaak- en gebitsproblemen 

bij mensen met een verstandelijke beperking.
• Indien nodig vindt de behandeling met ondersteuning van medicatie of een 

lichte vorm van verdoving (een roesje) plaats.

Muziektherapie Kind en jeugd van 0 tot 18 met sociale en/of emotionele 
gedragsproblematiek 

Muziektherapie geeft afleiding voor bepaalde spanningen, roept emoties 
uit het verleden op en helpt die te verwerken. Muziektherapie biedt troost 
en ontspanning. Het doel van muziektherapie is om nieuwe mogelijkheden 
van communicatie en gevoelsuitdrukking mogelijk te maken. 

Psychomotorische therapie Kind en jeugd van 0 tot 18 jaar Psychomotorische therapie (PMT) is een behandelmethode voor kinderen die 
bijvoorbeeld last hebben van prikkelbaarheid of onrust. Lichaamsbeleving en 
beweging staan centraal bij deze therapievorm. Door sport, spel of lichaams-
oefeningen komt je kind in beweging en staat hij of zij tegelijkertijd stil bij de 
ervaringen.
Thema’s die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: samenwerken, contact maken, 
grenzen aangeven, vertrouwen en het bewust worden en accepteren van het eigen 
lichaam. PMT kan één op één worden toegepast, maar ook in groepsverband.

Inzet Sociaal Psychiatrisch 
Verpleegkundige (SPV) of Sociaal 
Psychiatrisch Hulpverlener

Kind en jeugd van 0 tot 18 jaar De SPV of Sociaal Psychiatrisch Hulpverlener biedt psycho-educatie aan 
(zie pag. 10-11) en is gespecialiseerd in het begeleiden van ouder(s) en het voeren 
van gesprekken met kinderen en jongeren. Ze hebben kennis op het gebied van 
mensen met een verstandelijke beperking én van mensen met een psychia-
trische stoornis. Alles wat gedaan wordt, is gericht op het vergroten van het 
geluk van kinderen en jongeren. De SVP’er of Sociaal Psychiatrisch Hulpverlener 
helpt bij het leren accepteren van beperkingen, maar ook bij het voorkomen van 
een psychose of terugval en het verminderen van negatieve gevoelens.
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Speltherapie Kinderen met een ontwikkelingsleeftijd tot ongeveer 12 jaar, die vastlo-
pen in hun sociale en/of emotionele ontwikkeling en dit in hun gedrag 
laten zien

Speltherapie wordt ingezet als er problemen of vragen zijn op emotioneel, 
gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied. Het gedrag wordt 
veroorzaakt door een belemmering, een aangrijpende gebeurtenis of een 
stoornis. Er wordt gewerkt met materialen zoals poppen, auto’s, speelgoed
dieren, zand, water, creatief materiaal, gezelschapsspellen, verkleedkleren, 
het kasteel en prentenboeken. Doel is om het kind via spel de kans te geven 
om dingen te spelen, die het (nog) niet kan zeggen. 

Systeemtherapie, waaronder 
gezins- en relatietherapie

Kind en jeugd van 0 tot 18 jaar en hun ouders Bij systeemtherapie worden problemen bekeken in combinatie met de 
familie en de omgeving waarin het kind woont en leeft. De problemen die 
een kind ervaart, worden beïnvloed door de omgeving. Het doel van systeem-
therapie is om deze invloeden te onderzoeken.

Traumabehandeling EMDR:  kinderen of jongeren die psychische klachten (PTSS) hebben 
na een heftige, ingrijpende gebeurtenis 

CGT: kinderen of jongeren die een situatie hebben meegemaakt, 
die ze in een negatieve spiraal van gedachten, gevoelens en 
gedrag brengt

Eye Movement Desentisation and Reprocessing (EMDR)
Bij EMDR wordt samen met de therapeut de herinnering aan de gebeurtenis 
opgehaald. Tegelijkertijd wordt afleiding geboden met geluiden. Het doel hiervan 
is ervoor zorgen dat de impact van de herinnering minder wordt. Dit helpt om 
steeds makkelijker terug te denken aan de gebeurtenis en vermindert de 
klachten.

Cognitieve gedragstherapie (CGT)
Wat denk ik, wat voel ik en wat doe ik? Bij CGT ga je, samen met de therapeut, 
op zoek naar knelpunten en manieren om daarmee om te gaan. De omgeving 
van je kind wordt hierbij actief betrokken.
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Dienst Voor wie? Omschrijving

Gespecialiseerde opvang (BSO) Schoolgaande kinderen met een ontwikkelingsachterstand of een 
verstandelijke beperking van 4 tot 18 jaar

Bij de BSO worden kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of gedrags-
problematiek buiten de schooltijden, op zaterdag en tijdens vakanties opge-
vangen om doelgericht aan de ontwikkeling te werken. BSO biedt ook de 
ouder(s) enige rust en ontspanning omdat de zorg voor het kind tijdelijk wordt 
overgenomen.

Dagbehandeling Kind en jeugd met een ontwikkelingsachterstand en/of gedragsproblema-
tiek van 0 tot 18 jaar

Dagbehandeling is er voor kinderen en jongeren die een ontwikkelingsachter-
stand en/of verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen hebben. Het doel 
is het beperken van de achterstanden, zodat je kind een vorm van (speciaal) 
onderwijs kan volgen of kan doorstromen naar een vorm van (tijdelijke) 
dagbesteding.
 
Dagbehandeling vindt plaats op het Kinderdagcentrum (KDC) voor kinderen 
van 0-6 jaar en op locatie Het Rijtven voor kinderen vanaf 7 jaar. Hier komen 
ook kinderen jonger dan 7 jaar die niet kunnen doorstromen naar (speciaal) 
onderwijs.

Dagbesteding                                                                         
(Schoolverlaterstraject)

Kind en jeugd met een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke 
beperking en complex gedrag van 4 tot 18 jaar die (gedeeltelijk) niet in 
staat zijn om (speciaal) onderwijs te volgen. Het kind volgt deels onder-
wijs of heeft een ontheffing Leerplicht, omdat eerder is vastgesteld dat 
het kind ook in de toekomst geen onderwijs kan volgen

In het schoolverlaterstraject werken we toe naar het vergroten van de onder-
wijsdeelname en/of een passende deelname aan de maatschappij. We gaan 
werken aan (sociale) vaardigheden, het vergroten van de zelfredzaamheid en 
we stimuleren de ontwikkeling.

Bij kinderen en jongeren die deels onderwijs volgen willen we, als dat mogelijk 
is, de onderwijsdeelname vergroten en de dagbesteding afbouwen.
Voor kinderen en jongeren met een volledige ontheffing is het doel een 
(arbeidsmatige) vorm van dagbesteding.

Kinderen en jongeren met complexe problemen die een duurzame daginvulling 
nodig hebben, maken langere tijd gebruik van dagbesteding. Een deel van de 
doelgroep bestaat uit jongeren met een kleinere kans op werk, die vanaf hun 
18de doorstromen naar de Wmo en/of Participatiewet.
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Dienst Voor wie? Omschrijving

Zorg en onderwijs Schoolgaande kinderen met een 
ontwikkelingsachterstand of een 
verstandelijke beperking en 
gedragsproblematiek van 6 tot en 
met 12 jaar

In het zogenoemde zorg-onderwijsarrangement combineren we zorg en onderwijs. Zo kunnen 
we kinderen met een verstandelijke beperking en forse gedragsproblematiek toch onderwijs 
bieden. Deze kinderen kunnen (tijdelijk) niet binnen het reguliere speciaal onderwijs terecht. 
Dit vindt mogelijk in een beschermde omgeving plaats.

Individuele begeleiding 
voor het jonge kind 

Kinderen met een ontwikkelings-
achterstand of een (meervoudige) 
beperking van 0 tot 12 jaar

Groei, ontplooiing en ontwikkeling staan voorop bij deze individuele begeleiding. Voor ieder kind 
wordt een persoonlijk plan gemaakt. Samen met jou of jullie als ouder(s) bekijken we wat je kind 
nodig heeft, waar zijn of haar talenten liggen en waar hij of zij gelukkig van wordt.

Dienst Voor wie? Omschrijving

Logeren (en leren op weg 
naar zelfstandigheid)

Kind en jeugd met een ontwikke-
lingsachterstand of een verstan-
delijke beperking van 5 tot 18 jaar

Tijdens het logeren worden kinderen en jongeren (in de weekenden) opgevangen in een logeerhuis 
om de ouder(s) of de gezinssituatie te ontlasten. Kinderen en jongeren kunnen daar alvast op een 
laagdrempelige manier wennen aan de situatie van een andere woonomgeving. Logeren wordt ook 
aangeboden met intensieve begeleiding in een beschermde omgeving.  

Op doordeweekse dagen wordt de training Logeren en Leren aangeboden. Deze training is gericht op 
het bevorderen van zelfstandigheid en de persoonlijkheidsontwikkeling. Kinderen en jongeren leren 
hier vaardigheden die ze nodig hebben bij het zelfstandig wonen, sociale omgangsvormen en 
omgaan met social media. De vaardigheden worden geleerd in een groep. 
In themablokken worden de verschillende onderwerpen besproken en geoefend die bij zelfstandig of 
begeleid wonen belangrijk zijn. Deze trainingen zijn geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 12 jaar.
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Dienst Voor wie? Omschrijving

Wonen in een groep 
(beschermd terrein)

Kind en jeugd met een 
ontwikkelingsachterstand of 
een verstandelijke beperking 
van 4 tot 23 jaar

Bij ORO kun je wonen in een veilige en beschermde omgeving waar alle benodigde voorzieningen 
en ondersteuning aanwezig zijn. Dat kan op Het Rijtven in Deurne. Hier wonen mensen van alle 
leeftijden met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking. Ook mensen met meervoudige, 
complexe beperkingen of ernstige gedragsproblematiek krijgen er de zorg, veiligheid en aandacht 
die ze nodig hebben.

Er zijn woningen die speciaal ingericht zijn voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar. Hier wonen 
kinderen waarbij de ontwikkelingsvraag, de gedragsvraag of de verpleegkundige-/zorgvraag 
voorop staat. Daarnaast is er speciaal voor jeugd tussen de 13 en 23 jaar met complex gedrag 
ook een eigen woonplek op Het Rijtven.

Wonen in een groep 
(in de wijk)

Kind en jeugd met een 
ontwikkelingsachterstand of 
een verstandelijke beperking 
van 4 tot 23 jaar

ORO heeft verschillende huizen, appartementen en studio’s in Helmond en de Peelregio waar 
jeugdige cliënten samen wonen. Steengoed, aan de rand van Bakel, is speciaal bedoeld voor 
jonge bewoners tussen de 0 en 25 jaar. Er zijn twee woongroepen van 6 tot 7 bewoners, 
twee appartementen en twee studio’s. Alle kamers hebben een eigen bad- en slaapkamer. 
De studio’s en appartementen hebben ook een eigen keuken en een kleine woonkamer. 
Er is een slaapdienst aanwezig. 

Is je kind 18 jaar en wil hij of zij graag zelfstandig wonen, maar is daar nog wel een beetje hulp 
bij nodig? Dan is Op Kamers in Deurne een tussenstap naar meer zelfstandigheid. Op Kamers 
is een bijzondere woonvorm voor jongeren die graag met begeleiding, het zelfstandig wonen 
willen uitproberen. 

Naast deze specifieke locaties voor kind en jeugd biedt ORO meerdere locaties waar 
groepswonen voor kind en jeugd mogelijk is.

Op Kamers 
(Trainingshuis)

Jeugd met een ontwikkelings-
achterstand of verstandelijke 
beperking van 18 tot 23 jaar

Op Kamers in Deurne is een tussenstap naar meer zelfstandigheid. Op Kamers is een bijzondere 
woonvorm voor jongeren die graag met begeleiding, het zelfstandig wonen willen uitproberen. 
De jongere bepaalt hier samen met een begeleider (dat noemen we hier een ‘maatje’) welke 
ontwikkeling hij of zij wil doormaken en waar hij of zij in wil groeien. Bij Op Kamers mogen er 
fouten worden gemaakt! Je mag hier ontdekken welke woonvorm op termijn het beste bij je past.
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Naast het aanbod voor kind en jeugd, biedt ORO ondersteuning bij 

FIJN WONEN, het invullen van een PRETTIGE DAG en het LEKKER IN  

JE VEL zitten voor diverse doelgroepen. Heb je nog vragen of ben je 

nieuwsgierig naar waar ORO nog meer bij kan ondersteunen? Neem 

dan een kijkje op www.oro.nl/kind-jeugd of neem contact op met ORO 

via: info@oro.nl of bel: 0492 53 00 53.


