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Een ‘wagenschot’ is een stuk hout gekliefd uit een kwart van een
rechte, eiken boomstam. Dit sterke, buigzame maar niet breekbare
hout werd vroeger gebruikt om een karwagen bijeen te houden.
Elke ambachtelijke houtbewerker kan beamen dat dit hout nog
steeds het beste dient voor moeilijke meubels. Tussen de nerven
zijn de mooiste stukjes hout zichtbaar, dit noemt men ‘spiegels’.
In elke jongere zoeken wij de mooiste stukjes.

voor gi en vanaf € 40 ontvangt u een ﬁscaal a est
rekening BE53 7374 0808 0053

KANSEN CREËREN MET JONGEREN EN HUN CONTEXT
begeleiding - training - behandeling

MFC WAGENSCHOT
Dienst mobiele begeleiding - Tijdstap

Dienst Mobiele Begeleiding - MFC Wagenschot

Tijdstap - MFC Wagenschot

De Dienst Mobiele Begeleiding biedt coaching, ondersteuning en training
aan jongeren, hun ouders en hun schoolcontext.
Bij mobiele begeleiding gaan we op verplaatsing, bij ambulante begeleiding
werken we op het domein van het Mul func oneel Centrum Wagenschot
(MFC).

Tijdstap is een begeleidingsprogramma met uitgebreide beeldvorming,
atelierwerk, training en mobiele begeleiding in de context (jongere,
ouders en school).
Hierbij combineren we ‘schoolvervangende dagopvang’ met ‘mobiele
begeleiding’.

We werken vraaggestuurd, ﬂexibel en op maat. In overleg met de jongere,
de ouders, de school en doorverwijzer(s) zoeken we naar een gepast
programma.

Voor wie?
Jongeren tussen 6 en 25 jaar met aanhoudende gedrags– en emo onele
problemen (GES) en/of een licht of ma g mentale handicap.
Voor jongeren met een vermoeden van handicap is deze dienst een rechtstreeks
toegankelijke hulpverlening (RTH). Hiermee kan men gebruik maken van 36 mobiele
begeleidingen (van 1 tot maximum 2 uur) op jaarbasis.
Indien er meer intensieve begeleiding nodig is (NRTH), zijn er goedgekeurde modules
‘Dagopvang (dagbesteding)’ en ‘Mobiele Begeleiding’ van de Integrale Toegangspoort
(ITP) nodig.
Indien u wil overleggen of een jongere al dan niet in aanmerking komt voor
begeleiding, mag u contact opnemen met onze voorziening.

Met Tijdstap richten we ons op jongeren die binnen de schoolcontext dreigen
vast te lopen en waarbij de begeleiding door school en CLB geen verandering
in hun gedrag teweeg brengt.
De hulpvraag is vaak: ‘Geef ons een beter inzicht in het func oneren van de leerling
en ondersteun ons in het werken met de leerling en zijn context om zo schooluitval
te voorkomen.’
De jongeren komen voor beeldvorming en het uitwerken van een ac eplan in
dagbesteding in MFC Wagenschot.
Op die momenten worden ze in overleg met de school vrijgesteld van school.
Na de fase van beeldvorming kunnen zowel de jongere, de ouders als de school
verder ondersteund worden door een mobiele begeleider op school en aan huis. De
focus van deze mobiele begeleiding ligt op het tot uitvoer brengen van het
ac eplan in samenwerking met de context.

Eigen ﬁnanciële bijdrage
Onze werking wordt grotendeels geﬁnancierd door het Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap (VAPH).
De overheid verwacht echter ook een ﬁnanciële bijdrage van de gebruiker. Voor
de meest recente informa e over de kostprijs, verwijzen we u door naar de
diensten van het Vlaams Agentschap: www.vaph.be.

Flexibiliteit in mobiele begeleiding - Samenwerking met
Kruispunt
Indien er structureel nood is aan schoolvervangende dagbesteding, omdat een
jongere niet in staat is om vol jds school te lopen of nood hee aan een
leerprogramma op maat (combina e van atelier en coaching of training in de
context), werken we nauw samen met onze de dienst Kruispunt. Dagbesteding en
mobiele begeleiding kunnen ﬂexibel en op maat ingezet worden.

