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BEGELEIDINGSVORMEN
MFC ALGEMEEN

VERBLIJF

Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth biedt in het
MFC mobiele/ambulante begeleiding, dagopvang en verblijf aan kinderen en adolescenten
van 2,5 tot 21 jaar. De kinderen en adolescenten hebben een verstandelijke stoornis en/of
gedrags- of emotionele stoornis, autismespectrumstoornis en eventueel bijkomende spraak-,
taal- en gehoorstoornis.

Verblijf is de overnachting met inbegrip van de
nodige opvang tijdens de avond- en de ochtendmomenten.

BEGELEIDING
Begeleiding gebeurt in de vorm van individuele
gesprekken met een begeleider. Een gesprek
duurt 1 tot 2 uur. Dit kan thuis ( mobiele begeleiding) of in het Begeleidingscentrum ( ambulante
begeleiding) doorgaan.
Het kind of de jongere staat centraal in deze begeleiding, maar er kan ook gewerkt worden met
de andere leden van het gezin/het netwerk.

SCHOOLAANVULLENDE
DAGOPVANG
Schoolaanvullende dagopvang is de buitenschoolse dagopvang tussen 8u00 en 18u00.
Overdag gaat het kind of de jongere naar school.
Op woensdagnamiddag en tijdens vakantiedagen is er een aangepast dagprogramma.
Met deze begeleidingsvorm heeft de zorggebruiker naast de dagbestedingsondersteuning ook
recht op 75 mobiele/ambulante begeleidingen.

SCHOOLVERVANGENDE
DAGOPVANG
Schoolvervangende dagopvang is de dagopvang
waarbij er tijdens de schooluren een aangepast
programma wordt aangeboden. Dit voornamelijk
voor kinderen en jongeren die slechts een deeltijds schoolprogramma kunnen volgen.

Voor een residentieel verblijf (24u/24u), moeten de functies verblijf en schoolvervangende
dagopvang gecombineerd worden. Indien er ook
mobiele begeleiding nodig is, kan dit.
Ook kan u er voor kiezen om deeltijds gebruik te
maken van bepaalde functies. Zo kan het kind of
de jongere bijvoorbeeld 2 of 3 dagen per week
op dagopvang komen.

ONDERSTEUNING EN VOORWAARDEN
VOORWAARDEN

TIJDELIJKE ONDERSTEUNINGSNOOD

•
•

Ook voor een tijdelijke ondersteuningsnood (=
kortdurende ondersteuningsvorm) kan men terecht in het Multifunctioneel Centrum. Hiervoor
moet het kind of de jongere beschikken over
een indicatiestellingsverslag dat tenminste één
niet-rechtstreeks toegankelijke typemodule handicap bevat. Het aantal dagen dat gebruik kan
gemaakt worden van deze tijdelijke ondersteuning is beperkt tot 92 dagen / jaar (afhankelijk
van de beschikbare capaciteit).
Deze kortdurende ondersteuningsvormen bieden we aan voor de functies ‘schoolaanvullende
dagopvang’ en ‘verblijf’.

•

•

Behoren tot de doelgroep van het MFC
Een indicatiestelling van de Intersectorale
Toegangspoort hebben.
Wonen in de provincie Limburg. Bij beperkte opnamecapaciteit wordt respectievelijk
voorrang gegeven aan regio Noord-Limburg en schoolregio BuBaO en BuSO SintElisabeth binnen Limburg. Voor de functie
mobiele begeleiding richten we ons op de
gemeentes uit Noord-Limburg (Lommel,
Overpelt, Hechtel-Eksel, Neerpelt, Hamont-Achel, Peer, Bocholt, Bree en Meeuwen-Gruitrode). Indien er onvoldoende
vragen zijn uit de regio Noord-Limburg kan
de regio uitgebreid worden (Leopoldsburg,
Koersel, Houthalen-Helchteren en Opglabbeek).
Voor de functies ‘verblijf’ en ‘dagopvang’:
ingeënt zijn tegen Hepatitis A en kunnen
samenleven in leefgroepsverband.

INHOUD VAN DE ONDERSTEUNING
Na de start van de ondersteuning wordt (binnen
de zes maanden) een Individuele Dienstverleningsovereenkomst opgesteld. Hierin wordt
samen met het kind/jongere en zijn ouders/
netwerk bepaald aan welke elementen verder
gewerkt zal worden. In deze Individuele Dienstverleningsovereenkomst kunnen o.a. volgende
domeinen aan bod komen: wonen, dagbesteding, gedrag/ontwikkeling, vrije tijd,... Er wordt
vastgelegd vanuit welke disciplines er welke
ondersteuning geboden zal worden.
Eventueel wordt voor bepaalde doelstellingen
ondersteuning van andere diensten ingeschakeld (outreach vanuit psychiatrie, wit-gele kruis,
diëtiste,…). De aangeboden ondersteuning
wordt jaarlijks geëvalueerd.

FINANCIËLE BIJDRAGE
Voor de verschillende functies wordt de wettelijk voorgeschreven bijdrage aangerekend. Meer info vind je op de website van het VAPH
www.vaph.be -> wonen en opvang -> wat kost de begeleiding of opvang
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