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Erkenning
Bethanië beschikt over een erkenning als Multifunctioneel Centrum (MFC) voor 141 kinderen en
jongeren met als zorgvormen: verblijf, dagopvang, dagbesteding en mobiel/ambulante
begeleiding.
Deze basis erkenning door het VAPH van 4 zorgvormen is in Bethanië vertaald in een eigen
specifiek aanbod van een twaalf tal werkvormen.
Zo is er o.a. een extra aanbod voor GES+ jongeren en één plaats voor crisisopvang.
Er is een bijzonder pleeggezin project.
De meeste werkvormen zijn zowel onderling alsook residentieel of mobiel/ambulant
combineerbaar.
Lees meer hierover bij ‘werking’

Regio
Er is geen strikte regioafbakening. Omwille van een vlotte bereikbaarheid betekent dit in de
praktijk wel de provincie Limburg en aangrenzende delen van Antwerpen en Vlaams-Brabant.

Doelgroep
Bethanië werkt met kinderen en jongeren tussen 3 en 21 jaar met gedrags- en emotionele problemen. Een
voorwaarde is het beschikken over een goedkeuring van het VAPH, de subsidiërende instantie van Bethanië
(Uitgezonderd de korte module KTB. Die is rechtstreeks toegankelijk met een PEC-aanvraag en zonder CRZ
procedure!).
In principe richt Bethanië zich tot kinderen en jongeren met een normale begaafdheid (niet zozeer het IQ, maar
vooral het functioneren van het kind of de jongere wordt hierbij als criterium gehanteerd). Uitzonderlijk is opname
van een jongere met een licht mentale beperking mogelijk. Let wel, de mentale handicap moet altijd gepaard gaan
met een gedragsstoornis.
De moeilijkheden zijn van die aard dat de ontwikkeling op één of meer domeinen niet meer vanzelfsprekend loopt.
In die zin richten we ons niet enkel op de kinderen maar wordt er ook met de gezinnen, scholen en ruimere context
intensief gewerkt.
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Wil je meer weten?
Lees hier de volledige tekst [5]

Doelgroep (volledig)
Bethanië werkt met kinderen en jongeren tussen 3 en 21 jaar met gedrags- en emotionele
problemen. Een voorwaarde is het beschikken over een goedkeuring van het VAPH, de
subsidiërende instantie van Bethanië (Uitgezonderd de korte module KTB. Die is rechtstreeks
toegankelijk met een PEC-aanvraag en zonder CRZ procedure!).
In principe richt Bethanië zich tot kinderen en jongeren met een normale begaafdheid (niet
zozeer het IQ, maar vooral het functioneren van het kind of de jongere wordt hierbij als criterium
gehanteerd). Uitzonderlijk is opname van een jongere met een licht mentale beperking mogelijk.
Let wel, de mentale handicap moet altijd gepaard gaan met een gedragsstoornis.
De moeilijkheden zijn van die aard dat de ontwikkeling op één of meer domeinen niet meer
vanzelfsprekend loopt. In die zin richten we ons niet enkel op de kinderen maar wordt er ook
met de gezinnen, scholen en ruimere context intensief gewerkt.
Mogelijk blijkt in de loop van de begeleiding dat de marge van ontwikkeling toch te beperkt is
om binnen een redelijke termijn resultaat te halen. We onderzoeken dan tijdig duurzame
alternatieven voor een eenzijdig voortdurend residentieel verblijf (Partners in Parenting of
reguliere Pleegzorg, trajecten in zelfstandigheid, vervolgzorg voor jongeren op de drempel +18,
…). Dit doen we in samenspraak met de verwijzer en alle betrokkenen. Zo nodig proberen we
een brede kring van ondersteuning in de context op te zetten, via Eigen Kracht Conferenties of
Persoonlijke toekomstplanning. Onze bekommernis is dat een jongere altijd een kring van zorg
rond zich heeft.
Tegenindicaties
Indien er sprake is van een onmiskenbare drugsproblematiek, een psychiatrische problematiek als belangrijkste
basis voor de problemen en/of een verstandelijke beperking, zijn specifiekere voorzieningen meer aangewezen

Historiek
Bethanië is een fusie van het vroegere OBC Bethanië (Genk) met MPI de Tuimelaar (Houthalen).
Het echtpaar Schollen-Huygen nam in 1963 in Lanklaar het initiatief tot de uitbouw van een opvangcentrum voor
kinderen : het ‘Home voor Individuele Opvoeding’. Het huis groeide gaandeweg uit tot het volwaardig Medisch
Pedagogisch Instituut (MPI) de’ Tuimelaar’, gelegen op de Meulenberg in Houthalen, met 44 plaatsen.
Het ‘Kinderdorp Bethanië’ werd in 1965 gesticht door de zusters Dominicanessen van Bethanië. Centrum Bethanië
evolueerde tot een Observatie en Behandelingscentrum (OBC) met 65 kinderen en jongeren in Sledderlo (Genk).
In 2005 tekenden beide organisaties voor een samenwerking onder de naam OGL. Dat werd later weer Bethanië.
In september 2008 werd het gebouw van de Tuimelaar verlaten en werd Bethanië Hasselt in het voormalige
bezinningscentrum van de Jezuïeten te Godsheide opgestart.
Vandaag telt de vzw Bethanië 132 erkende bedden als Multifunctioneel Centrum.
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Locaties
Bethanië werkt op twee locaties.

Bethanië Genk

genk.jpg [6]

Deze vestiging bevat zeven leefgroepen met een capaciteit van 11 kinderen per paviljoen, zeven studio's voor
projecten begeleid wonen, een hoofdgebouw voor de kantoren en de administratie, ontvangstruimten voor ouders
en therapielokalen.Het terrein is 15 ha groot, ligt in een groene omgeving en er is een kinderboerderij, een
sportzaal en een aula.

Bethanië Hasselt

godsheide.jpg [7]

Deze vestiging werd opgestart in september 2008 en bevindt zich naast het golfterrein van Hasselt. De
leefgroepwerking vindt plaats in het grote centrale gebouw. In Bethanië Hasselt zijn er vijf leefgroepen van 8 à 9
kinderen. Daarnaast zijn er vier studio’s voor meisjes die begeleid zelfstandig wonen.
De kantoren, de gesprekskamers en de therapieruimten situeren zich vooraan in het gebouw. Het terrein is 5 ha
groot en bevat een grote variëteit fauna en flora. Op het terrein staat een afzonderlijk paviljoen dat ingezet wordt
voor vorming en ontspanning.

Studentenhuis
Naast de twee hoofdlocaties beschikt over een studentenhuis in de Hasselt-Godsheide. Het
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gaat over een gemeenschapshuis waar drie gewone jongeren (studerend/werkend)
samenwonen met twee jongeren die na een behandelingsperiode op eigen benen leren staan.
Ze worden daartoe mobiel begeleid door een medewerker van Bethanië.

Missie en opdracht
Samenvatting
Als Bethanië willen we kinderen met gedrags- en/of emotionele problemen en hun gezinnen
een vraaggerichte en kwaliteitsvolle zorg bieden, ingebed en verankerd in de samenleving.
Daartoe leveren we maatwerk, waarbij het orthopedagogisch kader, met inbegrip van een
therapeutisch en schools aanbod, richtinggevend is. We bieden de kinderen een stevig
programma aan met vele diepgaande leef- en leerervaringen om hen op die manier te
stimuleren opnieuw aan te sluiten bij hun normale ontwikkelingsstaken. Het gaat weliswaar over
kinderen/jongeren met problemen, maar ons vertrekpunt is steeds weer hun groeikracht.
Wanneer het thuis niet (meer) kan, bieden we tijdelijk een zinvol, harmonieus en stimulerend alternatief. Toch blijft
het uitgangspunt steeds de ouderlijke verantwoordelijkheid: ouders blijven in de hoofdrol en blijven aan het roer.
Opvoeding hoort zo dicht mogelijk bij het thuismilieu en door de ouders te gebeuren, zelfs als dit een moeilijk
proces is. Dit vraagt een degelijke begeleiding van kinderen, samen met een gericht coachen van hun ouders,
zodanig dat een inschakeling in het gezin en in ruimere sociale verbanden mogelijk blijft.

Wil je meer weten
Lees hier de volledige tekst [8]
Bijlage:
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Missie en opdracht (volledig)
Opvoeden doe je niet alleen
Wij geven hulp aan kinderen en jongeren in ernstige probleemsituaties.
Als Bethanië willen we kinderen/jongeren met gedrags- en/of emotionele problemen en hun gezinnen een
vraaggerichte en kwaliteitsvolle zorg bieden, ingebed en verankerd in de samenleving.
Daartoe leveren we maatwerk, waarbij het orthopedagogisch kader, met inbegrip van een therapeutisch en schools
aanbod, richtinggevend is.
Wij bieden een menselijke en stimulerende omgeving, waarover zowel cliënten als medewerkers tevreden kunnen
zijn. Onze taak - hulp aan kinderen/jongeren in probleemsituaties - is en blijft hierbij de kernopdracht.

Wij zetten het werk van bezielde stichters verder
Erkentelijk bouwen we verder op de fundamenten van de oorspronkelijke stichters, de zusters
Dominicanessen van Bethanië en, voor de Tuimelaar, de heer en mevrouw Schollen. Deze
innovatieve krachten inspireren nog steeds de inhoud, het engagement en de visie van
Bethanië. Decennia geleden ontwikkelden deze stichters, elk op hun manier en in voeling met
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de lokale gemeenschap, originele en geëngageerde antwoorden op de toenmalige
maatschappelijke noden. Wij dragen grondslagen verder uit en vertalen ze met open geest in
een steeds evoluerende (multiculturele) samenleving.
Groeikracht
We vertrekken vanuit de vraag van ouders en verwijzers en voeren een zorgvuldig
multidisciplinair onderzoek. Het gaat weliswaar over kinderen/jongeren met problemen, maar
ons vertrekpunt is steeds weer hun groeikracht.
Mogelijkheden en moeilijkheden
We kijken niet alleen naar moeilijkheden maar ook naar mogelijkheden; naar tekorten maar ook
naar competenties. We trachten mensen en relaties te begrijpen in hun onderlinge en sociale
verbindingen. We zoeken naar wegen om de verbindingen terug te versterken, werken aan een
gunstiger opvoedingsklimaat en indien nodig, aan nieuwe perspectieven.
Ouders in de hoofdrol
Het gezin, de pedagogische context, is onze eerste cliënt. De samenwerking met het gezin
beschouwen we als een dialoog waarbinnen zowel ouders als vakmensen die deskundigheid
opbouwen die nodig is om ouders en kind terug in verbinding brengen en hun ontwikkeling te
stimuleren. We bieden de kinderen/jongeren een stevig programma aan met vele diepgaande
leef- en leerervaringen om hen op die manier te stimuleren opnieuw aan te sluiten bij hun
normale ontwikkelingsstaken.
Zo kort als mogelijk, zo lang als nodig
Onze tussenkomsten gebeuren zo kort en intensief als mogelijk, zo lang en intensief als nodig.
Opvoeding hoort zo dicht mogelijk bij het thuismilieu en door de ouders te gebeuren, zelfs als
dit een moeilijk proces is. Dit vraagt een degelijke begeleiding van kinderen/jongeren, samen
met een gericht coachen van hun ouders, zodanig dat een inschakeling in ruimere sociale
verbanden mogelijk wordt/blijft. Wanneer het thuis niet (meer) kan, bieden we tijdelijk een
zinvol, harmonieus en stimulerend alternatief. Daarbij houden we de minst ingrijpende
opvoedingssituatie voor ogen: zo dicht mogelijk bij de gewone ontwikkelingstaken van het
dagelijkse leven. We bestendigen wat gewoon, goed en gezond is.
Met kennis van zaken
We hebben het over het omgaan met kinderen/jongeren met moeilijkheden. Dit vraagt
zorgzaamheid, een bezielend engagement maar ook kennis van zaken. De modellen,
programma’s, instrumenten die we gebruiken zijn zoveel mogelijk wetenschappelijk
onderbouwd en getoetst op hun effectiviteit.
Levend leren
Op een rollende steen groeit geen mos. Zo ook willen wij onze werking in beweging houden. De
lerende organisatie is ons streven. We werken met medewerkers die willen leren, zich
ontwikkelen binnen en buiten de organisatie. In de organisatiecultuur kiezen we voor een
evenwicht tussen enerzijds het behoud van het goede en anderzijds de noodzaak tot
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vernieuwing en verandering. In het brede veld van de jeugdhulpverlening markeren we ons als
expertisecentrum en willen we toonaangevend zijn wat betreft de orthopedagogische en
therapeutische kwaliteit die we ontwikkelen.
In harmonie met mens en omgeving
Orthopedagogie gaat over het herstellen van pedagogische relaties, over de harmonie tussen
ouders en kind. In een breder kader streven we naar harmonie tussen kinderen en de
samenleving, tussen mens en omgeving. Dit betekent dat de leefomgeving die we tijdelijk aan
de kinderen/jongeren aanbieden, in alle facetten zo gezond, mooi en zuiver mogelijk moet zijn.
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