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Overzicht leefgroepen
Bethanië is georganiseerd volgens een clustermodel.
Eén cluster overkoepelt twee of drie leefgroepen in Observatie en Behandeling (OBC) of Medisch
Pedagogisch Instituut (MPI).
Aan één leefgroep zijn telkens ongeveer vier opvoeders verbonden. Een cluster wordt aangestuurd
door het trio van teambegeleider-hoofdopvoeder-gezinsbegeleider. Aan iedere cluster is een vaste
therapeut en kinderpsychiater verbonden.
In totaal zijn er vijf clusters die de twaalf leefgroepen omvatten.
Er zijn drie weekendgroepen (twee in Genk, één in Hasselt).
Bethanië heeft één crisisbed. Aanmeldingen gebeuren via het crisismeldpunt <18 jaar van
de Integrale Jeugdhulp Limburg. Een crisisopvang heeft een maximumduur van 7 dagen,
eenmalig te verlengen met opnieuw 7 dagen.
Een overzicht van de 12 leefgroepen:

Leefgroep Zuidwester
Samenvatting
Leefgroep Zuidwester, een OBC-groep gelegen in Bethanië Hasselt, werkt met kinderen tussen
3 en 8 jaar. De kinderen zijn nog erg jong en dus kwetsbaar. Daarom wordt de opnameduur zo
kort mogelijk gehouden en de ouders nauw bij de werking betrokken. Het eerste doel is om de
kinderen op korte of middellange termijn terug in het gezin te integreren. Indien dit niet mogelijk
blijkt, moeten er alternatieven gezocht worden.

Wil je meer weten
Lees hier de volledige tekst [1]

Leefgroep Zuidwester (volledig)
De kinderen zijn nog erg jong en dus kwetsbaar. Daarom wordt de opnameduur zo kort mogelijk
gehouden en de ouders nauw bij de werking betrokken. Individueel, in groep of in kleine
subgroepen worden de aspecten van de kinderlijke ontwikkeling gestimuleerd: zintuiglijk,
emotioneel, cognitief, motorisch, lichamelijk en sociaal.
Met de ouders wordt intensief gewerkt. Wekelijks is er een bezoekmoment voor ouders met hun
kinderen voorzien. Verschillende begeleidingsmogelijkheden worden daarnaast ingezet: onder
andere oudergesprekken, oudertraining, een oudercursus en ouders die tijdens de week stage doen
in de leefgroep.
Het eerste doel is om de kinderen op korte of middellange termijn terug in het gezin te integreren.
Indien dit niet mogelijk blijkt, moeten er alternatieven gezocht worden. Mogelijks kan er een traject
richting pleegzorg ingezet worden.
Er wordt dan, afhankelijk van de nood van het kind en de mogelijkheden van de ouders, onderzocht
welke functie pleegzorg kan hebben (onder andere opvoeding, gezinsondersteuning,
Pagina 1 van 5

Overzicht leefgroepen
Published on Bethanië (http://bethanie.be)
gezinsvervanging en/of een onthaalfunctie).

Leefgroep Loft
Samenvatting
Leefgroep Loft, een OBC-groep gelegen in Bethanië Hasselt, is een behandelgroep voor
adolescente meisjes van 13 tot 18 jaar. Er zijn drie verschillende werkvormen: de gewone
leefgroepwerking, de ‘Loft+’-werking waar meisjes in meer zelfstandig regime verblijven en de
studiowerking waar meisjes begeleid worden in het zelfstandig wonen.

Wil je meer weten
Lees hier de volledige tekst [2]

Leefgroep Loft (volledig)
De basis van het behandelprogramma wordt gevormd door de verschillende fases met
bijhorend beloningsysteem in de leefgroep. Iedere fase wordt gekenmerkt door eigen
ontwikkelingstaken, waar de jongere en de ouders voor staan. De individuele, groeps- en
gezinsbegeleiding wordt daaraan aangepast. Dit gebeurt steeds op maat, rekening houdend
met de beperkingen maar ook met de aanwezige krachten.

De leefgroep wordt gezien als een belangrijk leerinstrument waarin de ondersteuning en begeleiding
op termijn steeds meer afneemt zodat de meisjes groeien in het opnemen van
verantwoordelijkheden.
Naast de gewone leefgroepwerking is er de ‘Loft+’-werking waarbij de nadruk in de begeleiding ligt
op ervaringsleren en het leren omgaan met verantwoordelijkheden en zelfstandigheid. In een
volgende fase kunnen meisjes doorvloeien naar een studio waarin de groei tot zelfstandigheid verder
centraal staat.
Het handelingsplan wordt opgesteld in dialoog met het gezin en de ouderbegeleiding wordt in de
vorm van verschillende methodieken ingezet (onder andere oudergesprekken, huisbezoeken,
oudercursus, thema-avonden en ouder-kind activiteiten).

Leefgroep Schakel en Zonzijde
Samenvatting
Leefgroepen Schakel en Zonzijde zijn observatie- behandelgroepen, gelegen in Bethanië Genk,
die openstaan voor jongens en meisjes tussen 6 en 13 jaar.

Wil je meer weten
Lees hier de volledige tekst [3]
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Leefgroep Schakel en Zonzijde
In de leefgroep wordt zorgvuldig stilgestaan bij welk pedagogisch klimaat elk kind nodig heeft.
Aan de hand van de analyse, observatieopdrachten en teambesprekingen stelt groepsleiding
hun aanpak af en bij, afgestemd op de ontwikkelingsnoden van elk kind.

Daarnaast vormt het fasesysteem een belangrijke basis van het leefgroepprogramma. Iedere fase
wordt gekenmerkt door eigen ontwikkelingstaken waar het kind en het gezin voor staan. Naargelang
de vorderingsstaat van de kinderen, krijgen ze meer verantwoordelijkheden en nieuwe uitdagingen.
Het functioneren op school en het ontwikkelen van persoonlijke competenties buiten het centrum
(hobby’s) worden eveneens gestimuleerd vanuit de leefgroep.
Daarnaast wordt een nauwe samenwerking met de ouders nagestreefd. De transfer van de leefgroep
naar de thuisomgeving en het bevorderen van de afstemming en verbinding tussen het kind en zijn
context is cruciaal voor de verdere ontwikkeling van het kind.
Afhankelijk van de krachten en noden van elke ouder worden verschillende vormen van
ondersteuning ingezet: onder andere oudergesprekken, groepstraining, ouderparticipatie in de
leefgroep, ouderavonden.
Het doel van de behandeling is op de eerste plaats de kinderen op korte of middellange termijn
terug in hun gezin te integreren. Indien dit niet mogelijk blijkt, zoeken we andere mogelijkheden
(onder andere binnen de eigen context, pleeggezin of internaat), rekening houdend met de noden
van het kind.

Leefgroep Lousbeek en Ziller
Samenvatting
Leefgroep Lousbeek en Ziller, gelegen op de campus Bethanië Genk, zijn observatie- en
behandelgroepen voor jongens van 14 tot 18 jaar.

Wil je meer weten
Lees hier de volledige tekst [4]

Leefgroep Lousbeek en Ziller (volledig)
Er wordt gewerkt met een behandelcontract waardoor de opdracht en het perspectief van de
jongens reeds bij de ingang van de opname centraal staat en er op elk moment een duidelijk en
helder behandeldoel is.

Er wordt getracht te bereiken dat jongeren na de behandeling gesterkt zijn om hun taken in de
samenleving op te nemen. Het ervaringsgericht werken staat centraal in de dagelijkse werking. Via
het opdoen van ervaringen leren de jongeren en hun ouders (context) zichzelf kennen en kan er
bijgestuurd worden. Een afwisseling tussen actieve doe-activiteiten en ingebouwde
reflectiemomenten wordt aangeboden.
De voornaamste ontwikkelingstaken in de gewone maatschappij worden vooropgesteld en
nadrukkelijk getraind zoals schoolse taken, omgang met leeftijdsgenoten en het vormen van een
netwerk. De basis van het programma wordt gevormd door een faseprogramma dat bestaat uit zes
fases. Elke fase wordt gekenmerkt door eigen ontwikkelingstaken die jongeren samen met hun gezin
doorlopen en een vast ritueel om tot een volgende fase te komen.
Het proces van de ouderbegeleiding wordt afgestemd op het faseprogramma in de leefgroepen
(onder andere verzorgde deurcontacten, ervaringsgerichte ouder-kindactiviteiten, gezamenlijke
overgangsrituelen en oudergesprekken).
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Leefgroep Noordrand, Opstap en Oostzijde
Samenvatting
In leefgroep Noordrand (3-9 jaar), leefgroep Opstap (8-12 jaar) en leefgroep Oostzijde (10-16
jaar), drie MPI leefgroepen, worden jongens en meisjes begeleid op de campus Bethanië
Hasselt.

Wil je meer weten
Lees hier de volledige tekst [5]

Leefgroep Noordrand, Opstap en Oostzijde (volledig)
De kind- en/of pedagogische problemen vragen om een langdurige begeleiding binnen een
orthopedagogisch en therapeutisch residentieel kader. In de begeleiding van de kinderen ligt de
nadruk op de orthopedagogische werking van de leefgroepen.
Binnen de vaste structuur van de dag, waarin het dagdagelijkse leven voorop staat, ontstaat er
ruimte om specifieke ontwikkelingsstimulerende activiteiten aan te bieden. Er wordt veel gebruik
gemaakt van spel om alle aspecten van de ontwikkeling te ondersteunen en te stimuleren. Er wordt
zowel in groep, in subgroepen als individueel met de kinderen gewerkt en specifieke behandel- en
therapeutische interventies op maat worden toegevoegd.
Al de activiteiten zijn erop gericht de verbinding tussen omgeving, ouder en kind te herstellen en
versterken. Vanuit dat uitgangspunt wordt intensief samengewerkt met ouders op formele
(oudergesprekken, oudercursus, thema-avonden…) en informele (ouderparticipatie in de leefgroep,
ouder-kind activiteiten en -weekends, vader-zoon bouwkampen – en trektochten) wijze.

Leefgroep Heuvel, Dorpel en Uitkijk
Samenvatting
Leefgroep Heuvel (8-13jaar), leefgroep Dorpel (13-18jaar) en leefgroep Uitkijk (13-18jaar), drie
MPI leefgroepen, begeleiden jongeren vanaf 8 jaar op de campus Bethanië Genk.

Wil je meer weten
Lees hier de volledige tekst [6]

Leefgroep Heuvel, Dorpel, Uitkijk (volledig)
De kind- en/of pedagogische problemen vragen om een langdurige begeleiding binnen een
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orthopedagogisch en therapeutisch residentieel kader.

Centraal in de dagelijkse werking staat het zo breed en veelzijdig mogelijk stimuleren van de
ontwikkelingstaken van de jongeren. De jongeren krijgen een evenwichtig programma aangeboden
met veel diepgaande leef- en leerervaringen zodat ze opnieuw kunnen aansluiten bij hun normale
ontwikkelingstaken.
Er wordt zowel individueel, in subgroepen als in groep met de jongeren, op maat van hun noden en
behoeftes, gewerkt en specifieke behandel- en therapeutische interventies worden toegevoegd. Het
ontwikkelingsverhaal wordt samen met de ouders verder geschreven en er wordt gezocht naar
steun- en netwerkbronnen.
Het toekomstperspectief van de jongeren staat centraal en via de gezinbegeleiding en specifieke
methodieken wordt ernaar gestreefd een steunend netwerk in de samenleving voor elke jongere te
creëren.
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