
 

Route aanmelding behandelcentrum boerderij Wijdenes 
 
Ten behoeve van de regio SWV  Kop van Noord-Holland 
 
Algemene informatie: 
Het behandelcentrum richt zich op kinderen en jeugdigen (5 – 12 jr) met psychiatrische problematiek 
en een intelligentieniveau tussen ongeveer 55 en 85. De kinderen kunnen zich onvoldoende 
handhaven op school of binnen het gezin en kunnen hier behandeling volgen waarbij het onderwijs is 
geïntegreerd. De kinderen hebben reeds een psychiatrische diagnose bij binnenkomst, of er moet een 
sterk vermoeden zijn dat deze zou kunnen worden vastgesteld. 
Voor plaatsing is een indicatie van de gemeente nodig voor het behandeldeel. Om onderwijs te 
kunnen volgen dient het kind een toelaatbaarheidsverklaring ZMOK te bezitten. 
De behandeling vindt doorgaans plaats voor de duur van 1 jaar, en kan o.b.v. een nieuwe indicatie 
eventueel nog een jaar verlengd worden. 
 
Binnen het behandelcentrum is plaats 12 kinderen die verdeeld zijn over twee dagbehandelgroepen. 
Daarnaast is er een groep van 6 kinderen die op de 24-uurs behandelgroep geplaatst kunnen worden. 
 
Aanmeldingsroute 
Mogelijkheid 1: Aanmelding bij behandelcentrum komt vanuit hulpverlening 

- Vanuit de hulpverlening is met ouders besloten om aan te melden 
- Hulpverlening en ouders informeren de school waar het kind zit 
- School nodigt hulpverlening en ouders uit voor deelname aan OT 
- Als de school de zorgen ook deelt dan:  
- Ouders vragen een indicatie aan via het wijkteam 
- Aanmelding komt binnen bij het behandelcentrum 
- Behandelcentrum neemt contact op met de school van herkomst 
- School van herkomst vraagt een TLV ZMOK aan bij de CTO en zorgt voor overdracht van 

informatie aan het behandelcentrum. 
 
Mogelijkheid 2:Aanmelding vanuit hulpverlening waarbij school niet gekend is (géén voorkeur!!) 

- Hulpverlening heeft met ouders besloten een indicatie aan te vragen bij het Wijkteam 
- Ouders melden met de indicatie aan bij het behandelcentrum 
- Behandelcentrum zoekt contact met de school van herkomst 
- School van herkomst nodigt afvaardiging behandelcentrum, ouders en hulpverlening uit in 

zorgoverleg 
- Als iedereen het eens is met belang van plaatsing, verzorgt de school met ouders een 

aanmelding bij de CTO voor aanvraag TLV ZMOK. 
- School zorgt voor overdracht schoolinformatie naar behandelcentrum 

 
Mogelijkheid 3: School adviseert aanmelding bij behandelcentrum 

- School nodigt ouders (en indien betrokken) hulpverlening uit in Zorgbespreking/OT en kan dit 
advies geven. 

- Ouders vragen een indicatie aan bij het wijkteam 
- Na toekenning indicatie melden school en ouders aan bij CTO voor aanvraag TLV ZMOK. 
- Ouders melden aan bij behandelcentrum 
- Behandelcentrum neemt contact op met school van herkomst en school van herkomst zorgt 

voor overdracht informatie. 
 
Voorstel route terugplaatsing 
Indien de behandeling is afgerond en het kind weer terug naar onderwijs gaat: 

- Behandelcentrum meldt uiterlijk 1 maand voor afronding behandeling samen met ouders aan 
bij de CTO voor een consult. De laatste school wordt uitgenodigd aanwezig te zijn bij de 
bespreking. 

- De CTO adviseert over een passende onderwijsplek. 
- De ouders vragen vervolgens, met de school, een toelaatbaarheidsverklaring aan voor de 

passende onderwijsvorm (in geval van so en sbo) of melden het kind (opnieuw) aan bij de 
basisschool die tegemoet kan komen aan wat het kind nodig heeft. 
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