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Aanwezig aanbieders: Brumbrum, De Twentse Zorgcentra, Aveleijn 
 
Namens Samen14: Harald Noordhof, Evelien Fokkink, Kristel Fiselier, Liesbeth Meijling 
 
Inleiding 
Tijdens een eerdere marktbijeenkomst heeft Aveleijn via Negometrix vragen gesteld over de plek 
van kinderdagcentra (KDC) in het Twents model.  Zij maken zich zorgen over de toekomst van de 
KDC. Er is geen huisvestingscomponent in de tarieven verwerkt, waardoor het voortbestaan van 
de KDC in gevaar komt. 
 
Doelgroep 
Doelgroep van de KDC valt niet onder de reguliere dagbesteding. Het is een specifieke doelgroep. 
In 2019 maakt dagbesteding onderdeel uit van de ondersteuningsbehoeften. 
 
Er zijn twee soorten doelgroepen te onderscheiden: 

- EMB: met zware ondersteuningsbehoefte, veel interactie, ontwikkelingsgericht (is 
minimaal), prikkeling en spanningsboog opkrikken. Inrichting is daarop ingericht. Biedt 
structuur en duidelijkheid. 

- multiproblem: jonge kinderen (vroegere MDC, infantgroepen) van 0-6 jaar worden 
voorbereid op school. Kennen zowel ontwikkelingsproblematiek als gedragsproblematiek. 

Als aan de voorkant goed wordt geïnventariseerd kunnen veel doorstromen naar het 
onderwijs. Pedagogisch klimaat en ontwikkelingsgericht werken is noodzakelijk. Daarnaast 
is interactie met ander kinderen nodig, thuis is dit niet altijd beschikbaar. 

 
De kenmerken van een KDC zijn: 
 
1. begeleiding meer gericht op ontwikkelen 
2. setting, plaats waar de begeleiding wordt gegeven (uitdagend, prikkelend, 

ontwikkelingsgericht) 
3. diagnostiek en aanvullend logopedie, fysiotherapie. Beschikbaar op dezelfde locatie. 
 
Pedagogisch klimaat- term past. Vul je door omgeving waar kinderen samen komen. Daarnaast 
ook inzet binnen school voor oudere kinderen, jongere kinderen moet intensiteit zijn. Liggen veel 
kansen, meer zien dan je ambulant kunt bieden. Biedt totaalbeeld en rust in begeleiding kind 
(structuur, continuïteit), andere indentificatiepersonen. 
Doelgroep 0-17. Ook WLZ-kinderen, maar hadden al indicatie. WLZ indicaties zijn er steeds 
minder.  
 
Toekomst 
We spreken in deze situatie over dagbehandeling in plaats van dagbesteding. De 
behandelingsfuncties zijn in de nabijheid, er wordt niet de hele dag behandeling gegeven. Een 
component pedagogisch klimaat met huisvesting is nodig.  
 
Welke componenten zijn van belang voor het bepalen van de kostprijs? 



 
 
- personeel (afhankelijk van groepsgrootte). Opleidingsniveau collega's op de groep: combinatie, 

min. MBO 4, begeleiders allemaal HBO. Ook orthopedagogen, therapeuten (HBO, WO, WO+). 
Rest MBO+. 
 

- Groepsgrootte: tussen de 2 en 3 kinderen per groep. Afhankelijk van intensiteit, één op één 
behandeling komt ook voor. 

 
 
Twents model 
- Het betreft voornamelijk therapeutische hulp (ondersteuningsbehoefte 3). De functiemix van 

deze ondersteuningsbehoefte past.  
- Het niveau is B-C. Voor EMB C, 0-6 jaar met perspectief (passend) onderwijs niveau B-C. 
 
 
Aanbieders: kijken naar componenten en kostprijs en leveren informatie hiervoor aan. Schatting is 

dat de kostprijs € 100- € 110 per dagdeel is. Vervolgafspraak waarin huiswerk is gedaan door 
werkgroep beprijzing en aanbieders. Het is belangrijk om het tarief te kunnen onderbouwen. 
 
Acties: 
- Aanbieders leveren componenten en kostprijsindicatie aan bij infosamen14@regiotwente.nl 

(t.n.v. Liesbeth Meijling). Dit kan na dinsdag 10 april. 
- Harald Noordhof gaat met de werkgroep beprijzen de aangeleverde informatie verwerken en 

komen tot een voorstel. 
- Indien nodig wordt een vervolgafspraak ingepland. 
- Terugkoppeling naar de betrokken aanbieders. 
 
 
 


