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Voor u ligt het informatiejaarboekje schooljaar 2018-2019
van de ontwikkelingsgroepen van PSW.

Dit boekje is bedoeld voor alle ouders/verzorgers waarvan
het kind naar een van de ontwikkelingsgroepen gaat. Het
vertelt u hoe we de begeleiding vorm en inhoud geven en
geeft allerlei praktische informatie. Daarnaast treft u er
algemene informatie over PSW Junior aan. Achter in dit
informatieboekje staan belangrijke adressen en telefoon-
nummers vermeld.

N.B. Deze brochure bevat algemene informatie over de
ontwikkelingsgroepen. Per regio en/of ontwikkelingsgroep
zijn er onderlinge verschillen mogelijk. De informatie die u
vanuit de eigen ontwikkelingsgroep krijgt, gaat vóór de
informatie uit deze algemene brochure. 

Over vrije dagen, studiemiddagen en vakanties heeft u een
brief/informatiekaart ontvangen. Als uw kind op een later
tijdstip in het jaar naar een ontwikkelingsgroep komt, ont-
vangt u deze brief op dat moment.  

Informatie over alle zorgvormen van PSW Junior staat ook
op de website www.pswjunior.nl. Mocht u meer informatie
willen dan kunt u altijd contact opnemen met de persoon-
lijk begeleider van uw kind, trajectbegeleider of teamleider. 

Wij wensen u en uw kind een fijne tijd bij PSW!

De teamleiders en manager van PSW Junior 

Voorwoord

2

Weert-Nederweert-
Leudal 
Teamleider
Sylvia Jochems
s.jochems@psw.nl 
06 22 38 97 46

Maasgouw-
Echt/Susteren-
Roerdalen
Teamleider
Wendy Erckens
w.erckens@psw.nl
06 22 08 72 20

Roermond
Teamleider
Carin Metsemakers
c.metsemakers@psw.nl 
06 53 98 36 79

Beesel-Peel & Maas
Teamleider
Anneke Dircks
a.dircks@psw.nl 
06 41 83 19 02

Heisterkes en
Logeerhuis
Teamleider
Anja Versleijen 
a.versleijen@psw.nl  
06 83 54 97 58

Venlo-Horst aan de
Maas-Venray-Bergen
Teamleider
Bianca Smits
b.smits@psw.nl 
06 82 92 42 59

PSW Junior 
Manager
Marjolein Dohmen 
m.dohmen2@psw.nl
0475 474 400



Sommige kinderen hebben extra aandacht en
ondersteuning nodig om de doorstroom

naar (regulier) onderwijs te vergemak-
kelijken. PSW heeft daarom ontwikke-
lingsgroepen voor kinderen met een
ontwikkelingsachterstand, gedrags-
problemen en/of een verstandelijke
beperking in de leeftijd van 2-5 jaar. In

een klein groepje krijgen de kinderen
de aandacht en ondersteuning die hen

in hun sociaal-emotionele ontwikkeling laat groeien. De achterstand
in ontwikkeling die een kind laat zien op het gebied van taal en
spraak, motoriek, zelfredzaamheid of schoolse vaardigheden wordt
begeleid door professionele begeleiders van PSW met ondersteu-
ning van een gedragskundige en therapeuten. Met als doel om een
optimale doorstroom naar onderwijs te bieden. De ontwikkeling van
het individuele kind staat bij PSW centraal. Samen met de ouders
bepalen we de hulpvraag en het passende antwoord daarop. Als het
kan in de eigen omgeving van het kind en altijd op maat. 

De ontwikkelingsgroepen zijn onderdeel van PSW Junior. PSW Junior
biedt zorg, begeleiding en behandeling voor kinderen en jongeren
met een ontwikkelingsachterstand, gedragsproblemen en/of ver-
standelijke beperking en hun ouders en directe omgeving. 
Wij streven ernaar om de zorg en ondersteuning dicht bij de omge-
ving van het kind te bieden: bij het kind thuis, in de kinderopvang, de
peuterspeelzaal, op reguliere scholen of speciaal onderwijs en bij
naschoolse activiteiten en vrije tijd. De ontwikkeling van het indivi-
duele kind staat centraal. Per kind en gezin bekijken we de zorgvraag
of ondersteuningsbehoefte en hoe we daar een passend antwoord
op kunnen bieden, maatwerk dus. PSW Junior bestaat uit:

• Ontwikkelingsgroepen in de meeste gemeenten in Midden- en
Noord- Limburg

• Kinderdagcentrum De Heisterkes in Haelen
• Gespecialiseerde Thuisbegeleiding
• Pedagogische Gezinsbegeleiding
• Logeerhuis Horn
• PSW Junior Vrije tijd
• Speelotheek
• OSK (Ondersteuning op School en Kinderopvang) 

Verderop in het informatieboekje staan de zorgvormen van
PSW Junior nader toegelicht.

Ontwikkelingsgroepen PSW

PSW Junior
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Werken in de driehoek
PSW werkt vanuit het principe van gedeelde verantwoordelijk-
heid met de cliënt zelf en de ouders/verwanten. PSW spreekt
ook wel van “werken in de driehoek”. PSW hecht veel waarde
aan goede contacten met ouders/verwanten en erkent hen als
ervaringsdeskundigen bij uitstek. Door de inbreng van de cliënt
en de deskundigheid van ouders/verwanten te combineren
met de professionele deskundigheid van de medewerkers, kan
PSW de kwaliteit van zorg bieden die nodig is voor het welzijn
van de cliënt. Bij de ontwikkelingsgroepen is de eigen inbreng
van het (jonge) kind natuurlijk gering en heeft PSW vooral con-
tact met de ouders/verzorgers. 

Elk kind dat een ontwikkelingsgroep bezoekt krijgt een onder-
steuningsplan. Het plan wordt opgesteld in nauwe samenwer-
king met de ouders en alle medewerkers die met het kind wer-
ken. In het plan wordt het kind beschreven, vastgelegd wat de
doelen zijn en wat de behoefte aan begeleiding is, aan welke
begeleidingsdoelen/hulpvragen/ontwikkelingsdoelen in een
bepaalde periode gewerkt wordt, en hoe en door wie dat
gebeurt. 

Waarom een ondersteuningsplan
De manier van werken volgens de ondersteuningsplansyste-
matiek geeft zowel medewerkers, kinderen en hun ouders/ver-
zorgers houvast. Werken met een ondersteuningsplan bevor-

dert de betrokkenheid van alle partijen.
Bovendien geeft het iedereen de

mogelijkheid om goed
te evalueren.

Evaluatie
Het ondersteuningsplan wordt tweemaal per jaar geëvalueerd.
Dit gebeurt 1 keer per jaar in een multidisciplinair overleg met
ouders en alle betrokken partijen. In de evaluatie staat beschre-
ven hoe de afgelopen periode voor het kind is verlopen, welke
ontwikkelingen het kind heeft laten zien en welke wijzigingen er
zijn ten opzichte van het vorige verslag. Hierin wordt ook bespro-
ken of de gestelde doelen zijn/worden gehaald of moeten wor-
den aangepast. 
Bij akkoord ondertekenen de ouders het ondersteuningsplan
en de evaluaties (wettelijke verplichting). Natuurlijk kan tussen-
door altijd een afspraak gemaakt worden met de persoonlijk
begeleider of andere betrokkenen, als er vragen of opmerkin-
gen zijn over het ondersteuningsplan of over andere zaken. 

De persoonlijk begeleider
Ieder kind krijgt een persoonlijk begeleider, die verantwoorde-
lijk is voor de coördinatie en de uitvoering van de zorg en bege-
leiding van een kind. De persoonlijk begeleider fungeert als
eerste aanspreekpunt voor het kind en de ouders/verzorgers
en voor andere medewerkers die betrokken zijn bij de begelei-
ding en is daarom de eerstverantwoordelijke voor de coördina-
tie en de uitvoering van het ondersteuningsplan. 

Privacy
PSW Junior gaat zorgvuldig om met de gegevens rondom een
cliënt. Om de privacy te waarborgen hanteert PSW Junior een
strikt privacyreglement. Alle gegevens die in het ondersteu-
ningsplan staan, worden op basis van vertrouwelijkheid
gebruikt. Informatie over het kind wordt alleen aan derden ver-
strekt met toestemming van ouders/verzorgers. 

Individueel ondersteuningsplan
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Zorg- en dienstverleningsovereenkomst
De zorg- en dienstverleningsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst tus-
sen PSW aan de ene kant en de ouders aan de andere kant. In de overeenkomst
wordt vastgelegd welke zorg PSW biedt.

Waarom een zorg- en dienstverleningsovereenkomst?
Het doel van de overeenkomst is om duidelijke afspraken met elkaar te
maken over de zorg die geboden gaat worden aan uw kind, zodat beide
partijen goed weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. Daarnaast
is de zorg- en dienstverleningsovereenkomst een verplicht document
dat PSW ter verantwoording aan bijvoorbeeld het zorgkantoor moet
kunnen overleggen.

Voor wie?
PSW sluit een zorg- en dienstverleningsovereenkomst af met alle
cliënten die zorg in natura (ZIN) ontvangen of zorg inkopen met
een PGB (persoonsgebonden budget). Deze overeenkomst is
gebaseerd op de indicatie van het individuele kind en op
afspraken van PSW met het zorgkantoor (dat de Wlz uitvoert)
of met de gemeente (bij een Jeugdwetindicatie). 

De uitwerking: het ondersteuningsplan
De afspraken die zijn vastgelegd in de zorg- en dienstver-
leningsovereenkomst worden uitgewerkt in het individu-
eel ondersteuningsplan en zijn daarmee onlosmakelijk
verbonden.

Meer informatie over de zorg- en dienstverlenings-
overeenkomst kunt u vinden in de folder “leverings-
voorwaarden zorg- en dienstverleningsovereen-
komst”. De folder kunt u vinden op www.psw.nl of
opvragen bij het Centraal Bureau van PSW. 

Zorg- en dienstverleningsovereenkomst 
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Pedagogisch klimaat
Pedagogische medewerkers van PSW werken methodisch en
ontwikkelingsgericht. Kinderen ontwikkelen zich niet vanzelf.
Belangrijk is een veilige en stimulerende omgeving, van waaruit
zij begeleid worden om zich zo optimaal mogelijk te ontwikke-
len tot een zo zelfstandig en autonoom mogelijk persoon. 

Veilige omgeving
In de begeleiding van de kinderen staat het contact tussen de
begeleiders en de kinderen centraal. De begeleider geeft het
kind een gevoel van veiligheid door beschikbaarheid en sensi-
tieve responsiviteit. De regels van de basiscommunicatie wor-
den hierin toegepast.
Daarnaast is er een fysiek veilige omgeving door aangepaste
ruimten.

Stimulerende omgeving
Onder een stimulerende omgeving verstaan we een omgeving
waar kinderen uitgedaagd kunnen worden op alle ontwikke-
lingsgebieden. Belangrijke begrippen hierbij zijn voorspelbaar-
heid, herkenbaarheid en herhaling.

Programma
Binnen alle ontwikkelingsgroepen wordt gewerkt met een ont-
wikkelingsgericht dag- en weekprogramma. Dit programma
heeft een vaste structuur en indeling. De activiteiten hebben
een herhalend karakter en worden indien nodig visueel (met
behulp van gebaren, voorwerpen, picto’s of foto’s) en verbaal
verduidelijkt. Het aangeboden dagprogramma kan per kind
verschillen. De begeleiders dragen er zorg voor dat de individu-
ele programma's ingepast worden in een groepsprogramma.
Elk schooljaar wordt het groepsprogramma opnieuw samenge-
steld op basis van de kinderen die in de groep verblijven. 

Ontwikkelingsgebieden
De ontwikkelingsgroepen richten de begeleiding op de volgen-
de ontwikkelingsgebieden:
• lichamelijk welbevinden
• sociaal emotionele ontwikkeling 
• cognitieve ontwikkeling
• spel 
• communicatie
• bewegingsvaardigheden   
• zelfredzaamheid 
• sensorische integratie (zintuiglijke prikkelverwerking, even-

wicht, oog-handcoördinatie, houding en dergelijke) 

De ontwikkelingsgebieden kunnen gecombineerd gestimuleerd
worden. De activiteiten die aangeboden worden zijn niet altijd onder
één ontwikkelingsgebied te plaatsen, maar overlappen elkaar. 

Programma 
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Passend onderwijs
In het kader van de wet Passend onderwijs zoekt 

PSW Junior actief naar samenwerking met kinderopvang, 
peuterspeelzalen en onderwijs. De ideeën en acties op dit

gebied zijn volop in ontwikkeling. Als u interesse heeft, kan de
teamleider u meer vertellen over de actuele stand van zaken. 



Aanmelden
Ouders kunnen hun kind zelf aanmelden bij de teamleider of tra-
jectbegeleider van PSW Junior in de eigen gemeente. U kunt de
aanmelding ook samen met het CJG of de gezinscoach doen.
Vervolgens wordt een huisbezoek of gesprek in de ontwikke-
lingsgroep geregeld. Samen met de ouders bekijkt de teamlei-
der wat de hulpvraag is, welke wensen de ouders hebben en
welk antwoord daar het beste bij past. Een verwijzing/indicatie
is altijd noodzakelijk.

Aanvangstijden
De aanvangstijden van de ontwikkelingsgroepen verschillen.
De begeleiders van de groep van uw kind zullen u de exacte tij-
den doorgeven. Doorgaans liggen deze tussen 08.30-09.00 en
15.00-16.00 uur. 

Vervoer
Het vervoer van en naar de ontwikkelingsgroep geschiedt door
ouders zelf. In sommige situaties kan er sprake zijn van georga-
niseerd vervoer op basis van een indicatie. 

Eten en drinken 
De kinderen nuttigen tussen de middag een broodmaaltijd. In
de loop van de ochtend en middag wordt drinken verzorgd.
Kinderen die alleen 's ochtend in de ontwikkelingsgroep zijn,
hebben een broodmaaltijd gegeten voor ze naar huis gaan.
Fruit kunt u zelf meegeven. Als er sprake is van een dieet, die-
nen ouders zelf voor de maaltijd te zorgen. 

Reservekleding
Doe voldoende reservekleding in de tas zodat - wanneer het nodig
is - uw kind schone kleding bij zich heeft. Doe het in een plastic zak,
zodat daar ook de eventueel natte kleding weer in kan.

Contact
Ouders kunnen met vragen of mededelingen altijd naar de ont-
wikkelingsgroep bellen. 

Noodadres
In geval van nood is het belangrijk een telefoonnummer op te

geven, zoals van uw werk, oma of een buurvrouw. Ook
is het fijn hierbij te vermelden wie op welk tijdstip

en waar te bereiken is. 

Verjaardag
Verjaardagen van kinderen worden

in onderling overleg met de bege-
leiders in de groep gevierd. We

vinden het gezellig als ouders
de verjaardag mee komen

vieren. U bent altijd wel-
kom in de groep van

uw kind. Geef dit dan
wel vooraf even

aan bij de bege-
leiding. 

Dossierinzage
Ouders hebben recht op inzage in het dossier van hun kind.
Binnen PSW geldt het reglement ‘Verwerking persoonsgege-
vens cliënten'. PSW houdt zich aan de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG). 

Toestemmingsverklaringen
Ouders worden bij aanvang van de zorg gevraagd om enkele toe-
stemmingsformulieren te ondertekenen. Het gaat hierbij om het
gebruik van foto- en videomateriaal voor informatieve en recrea-
tieve doeleinden, het toepassen van (eventuele) vrijheidsbeper-
kende maatregelen en het mogen opvragen van informatie bij
derden. De trajectbegeleiders vertellen u hier meer over. 

Vergoedingen / verzekeringen
Uw kind is via de ontwikkelingsgroep WA-verzekerd. PSW heeft
een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, waarin cliënten
zijn meeverzekerd. De dekking geldt uitsluitend voor activitei-
ten die door PSW worden georganiseerd en gedurende de peri-
ode dat cliënten onder toezicht staan van PSW. Er geldt een
eigen risico van € 225,- per aanspraak. Bij schade wordt er
eerst gekeken of de cliënt zelf een aansprakelijkheidsverzeke-
ring heeft en of de schade bij deze verzekeringsmaatschappij
kan worden verhaald.

Klachten
Graag zouden wij willen dat u ontevredenheid en/of klachten
bespreekbaar maakt bij de persoonlijk begeleider van uw kind,
de trajectbegeleider, teamleider of manager PSW Junior. 
Worden de klachten niet naar tevredenheid opgepakt, dan
kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van PSW. PSW
heeft twee cliëntvertrouwenspersonen die u kunnen bijstaan
als u er niet uitkomt met de direct betrokkenen. Indien gewenst
kunnen zij u bijstaan bij het indienen van een formele klacht bij
de klachtenfunctionaris of klachtencommissie en de verdere
afwikkeling van uw klacht. Als uw zoon/dochter op basis van de
Jeugdwet zorg en ondersteuning van PSW krijgt, kunt u ook
terecht bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). 

Cliëntvertrouwenspersonen
PSW heeft twee cliëntvertrouwenspersonen: 

Suzan Cox
s.cox@psw.nl  / 06 22 38 97 45 en 
Stella Laumans 
s.laumans@psw.nl / 06 13 07 34 67. 

U kunt als ouder bij hen terecht met vragen, opmerkingen
en/of klachten over de zorg en ondersteuning door PSW. 

Medicijngebruik
De ouders zijn de eerst verantwoordelijken voor het medicijn-
gebruik. Zij zorgen voor geëtiketteerde, originele doosjes inclu-
sief de bijsluiter of voor blisters/baxters. Als dit tot praktische
problemen leidt, dan kan hier in overleg een oplossing voor
worden gezocht. Om fouten te voorkomen hebben we een
aantal regels opgesteld:

Praktische informatie 
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• Medicijnveranderingen moeten schriftelijk worden doorgege-
ven door de ouders.

• Indien van toepassing: u dient als ouders de busbegeleiding/
chauffeur ervan op de hoogte te stellen wanneer uw kind medi-
cijnen in zijn tas heeft. 

• Gebruikt uw kind dagelijks medicatie, geef dan dagelijks de
benodigde blisters mee of een weekcassette. Houdt vloeibare
medicatie in de originele verpakkingen en geef Stesolid mee in
een toilettasje.

• Per kind is er een actuele aftekenlijst en actueel medicatie over-
zicht (AMO) van de apotheek nodig waarop de medicatie elke
dag kan worden afgetekend.  

• Iedere groep beschikt over een medicijnklapper waarin afte-
kenlijsten, medicijnkaarten, kaarten voor kuurmedicatie en een
controlelijst voor de vervaldatum van de medicatie zitten.

• In iedere groep is een afsluitbaar medicijnkastje voor de medi-
cijnen.

• Medicijnen blijven niet in de tas zitten. Noodmedicatie wel mits
in een afsluitbaar doosje. 

• Er worden geen ‘naamloze / zo nodig' medicijnen in voorraad
bewaard. Paracetamol en kinderparacetamol zijn wel aanwe-
zig. 

• Alle medicijnen die toegediend worden en niet in de weekdo-
zen zitten worden afgetekend op een daarvoor bestemde lijst.

• Stagiaires en vrijwilligers dienen geen medicijnen toe, tenzij
onder toezicht van een begeleider. Oproepkrachten mogen dit
wel, maar alleen na overleg met begeleider en/of teamleider.

• Twee medewerkers tekenen bij toediening medicatie af. 

Afspraken bij fouten in de toediening door medewerkers
• Contact opnemen met de teamleider of diens vervanger. 
• In overleg contact opnemen met de AVG-arts of huisarts.
• Contact opnemen met de ouders.
• Bij medicatiefouten wordt er altijd melding gemaakt door het

invullen van een FOBO-formulier (FOBO staat voor: Fouten,
Ongelukken of Bijna Ongelukken). Elk FOBO-formulier wordt
besproken met de teamleider. 

Ziek
Bij koorts (>38oC) en diarree zijn kinderen ziek en wordt geadvi-
seerd om ze thuis te houden. Krijgen ze in de loop van de dag
koorts of diarree dan wordt u als ouder gebeld met de vraag
uw kind te komen halen. Het kan voorkomen dat er een
besmettelijke kinderziekte of hoofdluis binnen de ontwikke-
lingsgroep heerst. Als wij dit merken dan geven wij dat zo snel
mogelijk aan u door. Bemerkt u het als eerste, geef het dan ook
meteen door aan ons.
Soms is het moeilijk in te schatten of uw zoon of dochter wel of
niet kan komen. Neem bij twijfel altijd contact op met de bege-
leiding. 

Ziek- en beter melden
Het is belangrijk om uw kind ziek te melden wanneer het niet
naar de ontwikkelingsgroep
komt. Neem, indien van toepassing, ook contact op met de the-
rapeuten en/of chauffeur om uw kind af te melden. U bent hier
als ouder verantwoordelijk voor. Hetzelfde geldt voor het beter
melden. Om er voor te zorgen dat uw kind weer opgehaald
wordt en therapie krijgt, meldt u uw zoon of dochter weer
beter bij de ontwikkelingsgroep en, indien van toepassing, de
therapieën en het vervoersbedrijf. 

Meld uw kind dus ziek en beter bij 
• de begeleiding van de ontwikkelingsgroep 
• de therapieën (indien van toepassing) en 
• het vervoersbedrijf (indien van toepassing)

Wanneer uw kind wordt opgenomen in het ziekenhuis verzoe-
ken wij u dit aan de teamleider van de ontwikkelingsgroep te
melden. Dit geldt ook voor de datum van ontslag uit het zieken-
huis. 
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Indicatie
Verblijf in een ontwikkelingsgroep wordt meestal vergoed in
het kader van de Jeugdwet en soms vanuit de Wlz (Wet langdu-
rige zorg). Om voor vergoeding van de kosten in aanmerking te
komen, is een toewijzing nodig. Voor de Wlz verzorgt het CIZ de
indicatie, voor de Jeugdwet de gemeente (meestal via CJG of
gezinscoach). Voor informatie over de toewijzing kunt u terecht
bij de teamleider of trajectbegeleider van PSW Junior.

Kosten / indicatie / toewijzing



Medewerkers 
In de ontwikkelingsgroepen werken (persoonlijk) begeleiders,
begeleiders en soms stagiaires. Daarnaast werken er therapeuten
(logopedist, fysiotherapeut, spelbegeleider), gedragskundigen en
een arts verstandelijk gehandicapten (AVG). Indien u vragen hebt
voor een van de therapeuten, dan kunt u altijd contact met
hem/haar opnemen.
PSW werkt met therapeuten die aan PSW gekoppeld zijn, maar
ook met therapeuten uit de eerste lijn. Afhankelijk van de keuze
van ouders en de gevraagde deskundigheid, wordt het multidisci-
plinair team samengesteld. 

De gedragskundige
De gedragskundige is verantwoordelijk voor de inhoud van het
begeleidingsprogramma van een kind. Zij neemt ontwikkelingson-
derzoeken af en doet indien nodig verder onderzoek. Zij is inhou-
delijk ondersteunend naar groepsleiding en ouders. Daarnaast
heeft de gedragskundige een taak in het beleid van de ontwikke-
lingsgroepen.  

In de eerste weken na plaatsing van een kind heeft de gedrags-
kundige samen met de persoonlijk begeleider een planbespre-
king met de ouders over de voorgeschiedenis van het kind. Op
basis hiervan worden de eerste afspraken voor de begeleiding
van het kind gemaakt. 

Tijdens de observatieperiode observeert de gedragskundige het
kind en doet een ontwikkelingsonderzoek. Indien nodig of
gewenst is een van de begeleiders of ouders aanwezig bij de tes-
tafname. Het onderzoeksverslag is onderdeel van het eerste
adviesgesprek. In het adviesgesprek wordt het perspectief van
het kind besproken en wordt in hoofdlijnen het ondersteunings-
plan voor het komende jaar vastgesteld. 

Het ondersteuningsplan wordt regelmatig geëvalueerd. De voort-
gang van de doelen wordt twee maal per jaar besproken.
Minimaal één keer per jaar is de gedragskundige aanwezig bij de
evaluatie. Wanneer er specifieke vragen zijn over het beeld van
het kind en/of het gedrag kan de gedragskundige, in overleg met
de ouders, verwijzen naar een gespecialiseerd 
diagnostisch team (zoals het Centrum voor Consultatie en
Expertise (CCE) of het autismeteam) of een consult aanvragen bij
een kinderpsychiater. 

De gedragskundige is behandelcoördinator voor die kinderen
voor wie een indicatie behandeling door het CIZ of de gemeente
is afgegeven en is dan bij alle besprekingen aanwezig. De
gedragskundige werkt nauw samen met de ambulante zorgvor-
men van PSW.  

Onderzoeksmogelijkheden
Wanneer er een vraag is op een bepaald ontwikkelingsgebied,
zoals motoriek, spraak, gedrag of sensorische integratie, kan er
vanuit de ontwikkelingsgroep een specifiek onderzoek aange-
vraagd worden. Deze onderzoeken en de eventueel daaruit voort-
vloeiende gesprekken kunnen op de groep plaatsvinden. De dis-
ciplines waarbij dit momenteel mogelijk is, zijn fysiotherapie,
logopedie, ergotherapie (sensorische integratie), speltherapie,
psychomotorische therapie (PMT) en kinderpsychiatrie.
Vaak is hier een verwijsbrief van de huisarts of een aparte indica-
tie voor nodig. Voor vragen hierover of andere vragen met betrek-
king tot de mogelijkheden voor een bepaald onderzoek, kunt u
contact opnemen met de gedragskundige.

Medewerkers 
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PSW over medezeggenschap en ouderparticipatie
PSW hecht veel belang aan de samenwerking en samenspraak
met ouders/verwanten. In de eerste plaats op individueel niveau:
samen met u wordt het ondersteuningsplan van uw kind opge-
steld en gevolgd. 
Ook op centrum- en stichtingsniveau heeft PSW verschillende
ouder/verwantenraden. Voor PSW Junior is dat de lokale ouder-
raad (LOR) van Kinderdagcentrum De Heisterkes. 

Er komt veel op u af als (jonge) ouder van een kind dat extra
ondersteuning nodig heeft. Daar heeft u wellicht de handen al
aan vol. Daarnaast is de zorg en ondersteuning door PSW vaak
kortdurend van aard en bent u wellicht maar tijdelijk aan PSW ver-
bonden. Meedenken, meepraten en meebeslissen over de ont-
wikkelingsgroepen van PSW en PSW Junior in zijn geheel heeft
dan waarschijnlijk niet uw prioriteit. Dat is begrijpelijk. 
Toch kunnen ouders elkaar ondersteunen en opkomen voor alge-
mene belangen van de kinderen. Indien het van toepassing is,
hopen we dat we contact met u op kunnen nemen om uw mening
over een bepaald onderwerp te horen. 

Meedenken, meepraten en 
meedoen als ouder: belangrijk! 

Meer informatie
Over de medezeggenschap van ouders en cliënten bij PSW is een
folder verschenen: “Meedenken, meepraten, meebeslissen”. Voor
het opvragen van deze folder of meer informatie kunt u contact
opnemen met Tom Baetsen, ondersteuningsfunctionaris mede-
zeggenschap via t.baetsen@psw.nl of 06 83 24 31 99 of kijken op
de website www.psw.nl. 

Belangenverenigingen 
Er zijn verschillende belangenverenigingen voor mensen met een
ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking en hun
ouders/verwanten. Bij hen kunt u terecht voor informatie, voor-
lichting en contact met andere ouders. De bekendste zijn:
KansPlus, SOL (samenwerkingsverband van oudergroeperingen
van mensen met een verstandelijk beperking in Limburg) en
Ieder(in). Op de websites van deze verenigingen vindt u meer
informatie. 
Daarnaast zijn er vele verenigingen/stichtingen gerelateerd aan
een syndroom of ziektebeeld. Ook bij hen kunt u via de websites
terecht voor specifieke informatie en/of contactgegevens. 
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Ontwikkelingsgroepen
Sommige kinderen hebben extra aandacht en onder-

steuning nodig om de doorstroom naar (regulier) onderwijs
te vergemakkelijken. PSW Junior heeft daarvoor ontwikkelings-
groepen voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand,
gedragsproblemen en /of verstandelijke beperking in de leef-
tijd van 2-5 jaar. In een klein groepje krijgen de kinderen de
aandacht en ondersteuning die hen in hun sociaal-emotionele
ontwikkeling laat groeien. De achterstand in ontwikkeling die
kinderen laten zien op gebied van taal en spraak, motoriek, zel-
fredzaamheid of schoolse vaardigheden wordt begeleid in de
groep met ondersteuning van een gedragskundige en thera-
peuten. Met als doel om een optimale doorstroom naar onder-
wijs te bieden, dicht bij huis. PSW heeft ontwikkelingsgroepen
in de meeste gemeenten in Midden- en Noord- Limburg. 

Deelname aan een ontwikkelingsgroep kan 
verschillende doelen hebben
• observatie en diagnostiek, een beter beeld krijgen van het kind
• het kind leren spelen, alleen en met andere kinderen
• de ontwikkeling van het kind stimuleren
• het kind schoolse vaardigheden aanleren
• het kind voorbereiden op deelname aan (regulier) onderwijs
• ouders leren aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau van

hun kind
• ouders in contact laten komen met andere ouders

Kinderdagcentrum
PSW Junior heeft één kinderdagcentrum: KDC De Heisterkes in
Haelen. Het KDC biedt ontwikkelingsgerichte dagbesteding in
groepen van 6 tot 8 kinderen, in een kindvriendelijke en veilige
omgeving. Het KDC beschikt over veel kennis en expertise en
werkt met professionele methodes en therapieën. KDC De
Heisterkes biedt met name zorg aan kinderen en jongeren met
een specifieke zorgvraag en/of ernstig verstandelijke beper-
king. KDC De Heisterkes is vanwege de specifieke kennis en
expertise een 'bovenregionale' voorziening. Ook kinderen die
niet in de gemeente Leudal wonen, kunnen het KDC bezoeken. 

Voor de kinderen met een ernstige verstandelijke of meervou-
dige beperking die veel specifieke zorg nodig hebben en/of een
specifieke (vaak prikkelarme) omgeving, wordt voor hun vijfde

verjaardag een leerplichtontheffing aangevraagd. Zij blijven of
kunnen terecht in het KDC, waar zij ontwikkelingsgerichte dag-
besteding krijgen. Ook bij hen staat leren centraal, alleen op
een ander niveau, in een ander tempo en in een andere omge-
ving dan op school. Om ook de ontwikkeling van deze kinderen
maximaal te kunnen stimuleren, heeft PSW het project
Onderwijs in Zorg gestart, in samenwerking met het onderwijs,
waarbij onderwijselementen waar mogelijk worden ingebracht
in het programma van het KDC.

Pedagogische Gezinsbegeleiding (PG)
Pedagogische gezinsbegeleiding: kortdurende, specifieke bege-
leiding en behandeling met als doel ouders te versterken om
zo zelfstandig mogelijk hun taak als opvoeder te vervullen.

Gespecialiseerde Thuisbegeleiding (GT)
Gespecialiseerde thuisbegeleiding: specifieke begeleiding van
het kind en het ontlasten van de ouders met als doel het func-
tioneren van het kind binnen het gezin te verbeteren.

Ondersteuning op school en kinderopvang (OSK)
Ondersteuning op school en kinderopvang wordt geboden bij
peuterspeelzaal, regulier kinderdagverblijf, buitenschoolse
opvang of in het regulier of speciaal onderwijs. De ondersteu-
ning kan aan het kind zelf en aan de begeleider/leerkracht ter
plekke worden gegeven. Doel is om deelname aan “gewone”
kinderopvang en regulier onderwijs beter mogelijk te maken.

Er zijn verschillende vormen van ondersteuning mogelijk, die
vaak gecombineerd worden ingezet: directe ondersteuning
voor het kind; ondersteuning/advies aan de ouders; onder-
steuning van groepsleider of leerkracht en voorlichting over
kinderen met een verstandelijke beperking of ontwikkelings-
achterstand. 

Logeren
PSW Junior heeft een logeerhuis in Horn. Het logeerhuis is in
het weekend en schoolvakanties geopend. Het biedt logeerop-
vang voor kinderen en jongeren tot 18 jaar met een verstande-

Zorgvormen van PSW Junior
PSW Junior biedt zorg en begeleiding aan kinderen en jongeren met een ontwikkelingsproblematiek,
gedragsproblemen en/of verstandelijke beperking en hun ouders en directe omgeving. Zorg en begelei-
ding worden geboden in het gezin, in een van onze voorzieningen, op school, bij de kinderopvang of bij
een vrijetijdsclub. De ontwikkeling van het individuele kind staat centraal. PSW Junior bestaat uit:

Ontwikkelingsgroepen in de meeste gemeenten in Midden- en Noord- Limburg
Kinderdagcentrum De Heisterkes in Haelen
Pedagogische Gezinsbegeleiding
Gespecialiseerde Thuisbegeleiding
OSK (Ondersteuning op School en Kinderopvang) 
Logeerhuis Horn
PSW Junior Vrije tijd
Speelotheek



lijke of meervoudige beperking en eventueel autisme. De
logeeropvang is bestemd voor kinderen van de ontwikkelings-
groepen, Kinderdagcentrum de Heisterkes, PSW Junior
Ambulant en voor kinderen/jongeren die het speciaal onder-
wijs volgen.

PSW Junior Vrije tijd
PSW Junior Vrije tijd biedt gespecialiseerde vrijetijdsbesteding
aan kinderen van 4-18 jaar met een ontwikkelingsachterstand,
gedragsproblemen en/of een verstandelijke beperking.
Centraal staat het bieden van een leuke vrijetijdsbesteding.
Daarnaast is het doel om ouders en overige gezinsleden tijde-
lijk te ontlasten. 
PSW Junior Vrije tijd biedt gespecialiseerde vrijetijdsbesteding
onder leiding van professionele medewerkers van PSW. Om
deel te nemen is een indicatie of toewijzing nodig. Deze wordt
afgegeven door het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg, in geval
van de Wlz) of door de gemeente (via het Centrum voor Jeugd
en Gezin of de gezinscoach, in het geval van de Jeugdwet). Voor
informatie of vragen over indicaties en toewijzingen kunt u
terecht bij de teamleider of trajectbegeleider van PSW Junior. 

Zaterdagclub Junior 
Twee zaterdagen per maand wordt in Roermond, Haelen,
Reuver en Weert de zaterdagclub gehouden. De kinderen krij-
gen van 09.30 uur tot 16.00 uur in kleine groepen een ontspan-
nen dagprogramma aangeboden. Bij de indeling van de kinde-
ren in de groepen wordt zo goed mogelijk gelet op de mogelijk-
heden, interesse en leeftijd. Het programma ziet er elke keer
anders uit, afhankelijk van de wensen van de kinderen, het
weer, het seizoen etc. 

Buitenschoolse Opvang (BSO)
PSW Junior biedt op diverse plaatsen in de regio buitenschoolse
opvang aan voor leerlingen van het (speciale) onderwijs. Dit
gebeurt op alle dagen van de week. Op welke dagen verschilt per
locatie. 

Vakantieopvang
Tijdens de schoolvakanties (met uitzondering van feestdagen
en in de zomervakantie gedurende twee weken) biedt PSW
Junior een gevarieerd dagprogramma voor kinderen en jonge-
ren van het speciaal onderwijs. Tijdig voor iedere vakantie
wordt er een flyer verspreid met de data en een aanmeldings-
strook. De vakantieopvang is in Grathem en op de
Maaskeischool in Heel en/of in de Herman Broereschool in
Roermond. Deelname is afhankelijk van de indicatie van het
kind maar ook van het aantal deelnemers.

Speelotheek
De speelotheek is gevestigd in de locatie van PSW Junior in
Baexem en bestemd voor kinderen met een ontwikkelingsach-
terstand en/of een verstandelijke beperking en hun ouders. In
de speelotheek is veel spelmateriaal aanwezig dat ouders
samen met hun kind in alle rust kunnen uitproberen in de
speelruimte en daarna mee naar huis kunnen nemen. Het doel
van de speelotheek is dat het kind door het gebruik van het
juiste spelmateriaal vaardigheden kan aanleren en zich verder
kan ontwikkelen. De speelotheek is tevens een ontmoetings-
plek voor ouders. Daarnaast kunnen medewerkers van PSW
Junior gebruik maken van het spelmateriaal voor intern
gebruik. Eenmaal per maand organiseert de Speelotheek op
woensdagmiddag een themamiddag.  

Folders
Meer informatie over de zorgvormen van PSW Junior vindt
u op de website www.pswjunior.nl. U kunt ook altijd vrij-
blijvend contact opnemen met de teamleider of trajectbe-
geleider van PSW Junior in uw regio. Daarnaast zijn er
informatiefolders over PSW Junior en PSW Junior Vrije Tijd. 
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Weert-Nederweert-
Leudal 
Teamleider
Sylvia Jochems
s.jochems@psw.nl 
06 22 38 97 46

Maasgouw-
Echt/Susteren-
Roerdalen
Teamleider
Wendy Erckens
w.erckens@psw.nl
06 22 08 72 20

Roermond
Teamleider
Carin Metsemakers
c.metsemakers@psw.nl 
06 53 98 36 79

Beesel-Peel & Maas
Teamleider
Anneke Dircks
a.dircks@psw.nl 
06 41 83 19 02

Heisterkes en
Logeerhuis
Teamleider
Anja Versleijen 
a.versleijen@psw.nl  
06 83 54 97 58

Belangrijke adressen en telefoonnummers

Venlo-Horst aan de
Maas-Venray-Bergen
Teamleider
Bianca Smits
b.smits@psw.nl 
06 82 92 42 59

Ontwikkelingsgroep Blerick (Klimop) 
Locatie Basisschool De Klingerberg
Klingerbergsingel 2
5925 AC Blerick
Telefoon 06 23 06 80 79

Ontwikkelingsgroep Heythuysen
Locatie BMV de Neerakker
In de Neerakker 2
6093 JE Heythuysen
Telefoon 06 10 21 08 62

Ontwikkelingsgroep Horst (Ziezo)
Pr. Marijkestraat 5
5961 CE Horst
Telefoon 06 12 94 09 45 / 077 398 84 18

Ontwikkelingsgroep Maasbracht
Locatie Prokino
Neutrale Hoek 4e
6051 KX Maasbracht
Telefoon 06 57 44 83 46

Ontwikkelingsgroep Panningen (Ballon) 
Schoutenring 32
5981 DS Panningen
Telefoon 06 20 74 44 25

Ontwikkelingsgroep Reuver (Dol-fijn)
St. Jozefweg 30
5953 JN Reuver
Telefoon 06 23 06 93 72

Ontwikkelingsgroep Roerdalen
Locatie BS ’t Kempke
Past. Ceijssenstraat 5
6077 AS St. Odiliënberg
Telefoon 06 41 83 19 06

Ontwikkelingsgroep Roermond
Locatie BS De Kasteeltuinen
Kasteel Wassenbergstraat 2-4
6043 XM Roermond
Telefoon Start 06 57 70 23 00
Telefoon SVG (school voorbereidende groep) 06 57 70 24 08

Ontwikkelingsgroep Swalmen
Gevaren 3
6071 BP Swalmen
Telefoon 06 57 50 10 05

Ontwikkelingsgroep Tegelen
Mulgouwsingel 9
5932 TP Tegelen
Telefoon 06 82 38 89 36

Ontwikkelingsgroep Venlo
Talentencampus Venlo
Rijnbeekstraat 9
5913 GA Venlo
Telefoon 06 20 47 99 18

Ontwikkelingsgroep Venray (Sprankel)
Wilgenstraat 10
5802 CP Venray
Telefoon 06 57 91 27 86

Ontwikkelingsgroep Weert
Locatie BS Aan de Bron
Maaslandlaan 1
6004 GC Weert
Telefoon 06 53 85 29 36

Kantoor Weert, Nederweert, Leudal
Mgr. Kierkelsplein 1
6095 BK Baexem
Telefoon 0475 453 890

Kantoor Roermond
Bredeweg 237 D7 
6043 GA Roermond

Kantoor Noord- Limburg
Jacob Merlostraat 11
5961 AA Horst

Kantoor Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen
Neutrale Hoek 4e
6051 KX Maasbracht
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Manager PSW Junior
Marjolein Dohmen - van den Assem
Telefoon 0475 474 400

KDC De Heisterkes
Speckerweg 5 • 6081 NN  Haelen
Telefoon 0475 591 891 
Teamleider Anja Versleijen 06 83 54 97 58 

PSW Junior Logeerhuis 
Bergerweg 23m, Paviljoen 8 • 6085 AS Horn
Telefoon 0475 588 418 
Teamleider Anja Versleijen 06 83 54 97 58 

Speelotheek
Monseigneur Kierkelsplein 1 • 6095 BK Baexem
Telefoon 0475 453 890 
(tijdens openingstijden op woensdag van 14.30 – 16.30 uur)
Overige dagen te bereiken via speelotheek@pswml.nl

Cliëntvertrouwenspersonen PSW 
Suzan Cox
Telefoon 06 22 38 97 45
E-mail s.cox@psw.nl 
Stella Laumans
Telefoon 06 13 07 34 67
E-mail s.laumans@psw.nl

Vervoer
Taxibedrijf Geelen
Telefoon 0475 582 176
E-mail evelien@autoverhuur-geelen.nl

PSW
Charles de Gaullestraat 21
6049 HB Roermond
Postbus 420
6040 AK Roermond

Onze passie kent geen beperkingen

www.pswjunior.nl
info@psw.nl
0475 - 474 400

bezoek 
onze

WEBSITE
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