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DIENST MOBIELE BEGELEIDING - MFC WAGENSCHOT 
 

Bij de Dienst Mobiele Begeleiding kunnen jongeren vanaf 6 jaar met gedrags- en/of 
emotionele moeilijkheden aangemeld worden voor mobiele of ambulante jongeren- en/
of ouderbegeleiding (met of zonder diagnose).  
 
 

Tijdens de intake worden de hulpvragen op school en/of thuis besproken. De be-

geleiding kan doorgaan op school, thuis of op ons domein. Doorheen de begelei-

dingen werken we krachtgericht, flexibel en met voldoende transparantie naar alle 

contexten. Om de 6 maanden wordt samen met de vaste begeleider geëvalueerd 

hoe de begeleiding loopt. 

Onze dienst werkt regionaal waarbij we volgende vuistregel volgen: de plaats van 

begeleiding moet bereikbaar zijn binnen de 10 à 15 km vanop onze campus in Eke. 

We bieden NRTH begeleiding aan voor jongeren met een gedrags- en/of emotio-

nele stoornis (GES) en/of een licht of matig verstandelijke beperking. Deze jonge-

ren dienen een jeugdhulpbeslissing te hebben van de Intersectorale Toegangs-

poort (ITP). Binnen NRTH kunnen we zowel jongeren- als ouderbegeleiding aan-

bieden. 

Indien de jongere die wordt aangemeld geen gepaste diagnoses heeft, kunnen wij 

enkel RTH begeleiding aanbieden. Dan zijn we beperkt tot 36 begeleidingen per 

jaar. 

Indien u wenst te overleggen of een jongere al dan niet in aanmerking komt voor 

begeleiding, kan u contact opnemen met onze voorziening. 

Meer info kan u op onze website vinden. 

Onze werking wordt grotendeels gefinancierd door het Vlaams Agentschap voor 

Personen met een Handicap (VAPH). De overheid verwacht echter ook een financi-

ële bijdrage van de gebruiker. Voor de meest recente informatie over de kostprijs, 

verwijzen we u door naar de diensten van het Vlaams Agentschap: www.vaph.be. 

TIJDSTAP - MFC WAGENSCHOT 
 

Tijdstap is een kortdurend en intensief begeleidingsprogramma waarbij we vertrek-

ken van een handelingsgericht en/of oplossingsgericht kader. 

 

Met Tijdstap richten we ons op kinderen (vanaf 6 jaar) en adolescenten die 

vastlopen of dreigen vast te lopen binnen de schoolcontext waardoor hun 

leerproces en het schools functioneren in het gedrang komt. De basiszorg 

geboden door de school en het CLB is onvoldoende. De context (ouders, 

school, CLB…) wenst een beter inzicht te krijgen in het functioneren van de 

leerling en vraagt ondersteuning in het werken met de leerling en zijn/haar 

context. 

In het intakegesprek hebben we in eerste instantie aandacht voor de vragen 

en de zorgen die de jongere en/of de context naar voor brengt. 

Het traject bestaat verder uit een schoolobservatie, één week ambulante 1 

op 1 begeleiding en dagbesteding binnen Wagenschot, een terugkoppelings-

overleg met de context, 5 weken intensieve nabegeleiding en tot slot een 

afrondingsgesprek met de context. We streven ernaar dat het volledige tra-

ject (intake-afronding) wordt gevolgd door een vaste begeleider.  

De focus van het traject ligt op het verbinden en versterken van de jongere 

en zijn/haar context. Er kan ook ruimte zijn voor laagdrempelige beeldvor-

ming. We brengen de sterktes in kaart: wat werkt wél en/of wat heeft ge-

werkt? De context (ouders, school, CLB,… ) wordt van dichtbij betrokken met 

als doel de jongere ook na het tijdstaptraject blijvend krachtgericht te kunnen 

ondersteunen in een positieve schoolloopbaan.  

Voor Tijdstap wordt er geen eigen financiële bijdrage aangerekend omwille van een 

volledige overheidssubsidiëring. 

Na het Tijdstap-traject is er de mogelijkheid om door 

te stromen naar mobiele begeleiding.  

Voor meer info of voor een aanmelding, zie onze 
website www.wagenschot.be. 

 


