Onderschoolse Dagbehandeling Ermelo

Onderschoolse Dagbehandeling Ermelo
De Onderschoolse Dagbehandeling (ODB) in Ermelo
is voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar met een
lichte verstandelijke beperking en/of
gedragsproblemen. De reden waarom de jongeren
ondersteuning krijgen is heel divers.
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Voor wie?
De jongeren die behandeling krijgen bij Onderschoolse Dagbehandeling in Ermelo hebben een lichte
verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen, zoals bijvoorbeeld een hechtingsproblematiek, ODD/CD, ADHD
of een stoornis in het autismespectrum.
Waar werken we naartoe?
Met de behandeling streven we ernaar dat jongeren weer volledig kunnen deelnemen aan het voortgezet
(speciaal) onderwijs.
Ook ondersteunen we de jongeren en ouders bij het bouwen aan een stabielere thuissituatie. Dit ook om te
voorkomen dat een jongere uit huis moet worden geplaatst.
Hoe doen we dat?
Bij de Onderschoolse Dagbehandeling (ODB) in Ermelo werken we met de methode Competentiegericht werken.
Bij Competentiegericht werken ligt de nadruk op wat iemand kan: de aanleg en talenten. Deze methode is heel
geschikt voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Door de behandeling groeit het zelfvertrouwen van
de jongere en de wil om nieuwe vaardigheden te leren.
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Thema’s waar jongeren aan werken:
l

Het deelnemen in de klas en het volgen van onderwijs

l

Zelfvertrouwen

l

Weerbaarheid

l

Sociale contacten onderhouden en behouden

l

Emotionele ontwikkeling (praten over ….)

l

Balans vinden tussen thuis en school

l

Het vergroten van onafhankelijkheid t.o.v. ouders

Tijdens de behandeling is er nauw contact met de ouders of verzorgers van de jongere en bespreken we samen
met de jongere de voortgang en de leerpunten.
Waar zijn we te vinden?
l

Dagbehandeling Emaus College: tel. 06 50 21 65 15 Groene Allee 120, Ermelo

l

Dagbehandeling Pre-Emaus: tel. 06 11 60 33 88, Groene Allee 52, Ermelo

Heb je vragen of wil je verder praten?
Wil je meer weten over Onderschoolse Dagbehandeling? Of heb je een vraag? Neem dan contact op met Nathalie
Egger:
l

Telefoonnummer: 06-25179899

l

Emailadres: nathalie.egger@sheerenloo.nl

