Onthaal
De onthaalmodule bestaat enkel in residentiële
vorm. Zij is bedoeld voor minderjarigen die
wachten op meer definitieve residentiële opvang
of tijdelijk niet naar huis kunnen. Deze opvang is
beperkt tot 2 maanden.
De onthaalmodule heeft geen diagnostische
bedoelingen. De minderjarige krijgt wel een
individueel begeleider toegewezen.
De minderjarige streeft ernaar het dagelijkse
leven tijdens het onthaal zoveel als mogelijk voort
te zetten. Het gebeurt dat de nieuwe woonplaats
nog niet beschikbaar is na verloop van de
2 maanden. Dan kan het verblijf verlengd
worden.

OOOC De Morgenster wordt gefinancierd door
het Vlaams Agentschap Jongerenwelzijn van de
Vlaamse Gemeenschap.

Onthaal-, oriëntatie- en
observatiecentrum De Morgenster

OOOC De Morgenster is erkend als Multi-disciplinair
team door het Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap (VAPH) van de
Vlaamse Gemeenschap.

Crisis
Deze opvang wordt aangeboden via het
Netwerk Crisisjeugdhulp van Integrale Jeugdhulp,
wanneer een minderjarige plotseling niet meer
thuis kan of mag wonen. Maar ook het Comité
voor bijzondere jeugdzorg en de jeugdrechtbank
stellen crisisopvangvragen. Een crisisopvang duurt
maximaal 14 dagen en is gericht op het vinden
van rust en het zoeken naar herstelde of
nieuwe perspectieven.

Time-out
Ook hulpverleningsrelaties kunnen problematisch
verlopen. OOOC De Morgenster biedt aan
andere jeugdhulpvoorzieningen tijdelijk een
opvangplaats voor minderjarigen die na
bezinning en herstel hun traject terug
kunnen opnemen.

Onthaal-, oriëntatie- en
observatiecentrum De Morgenster
Smoorstraat 8, 9250 Waasmunster
T 052/46.04.27
F 052/46.39.87
administratie@demorgenster.be
www.demorgenster.be

Diagnostisch centrum Bijzondere
Jeugdzorg - Waasland
• Ambulant en residentieel
- Diagnostiek
- Advies
- Oriëntatie
- Hulpverlening bij problemen
in opvoedingsrelaties

Crisisopvangcentrum Bijzondere
Jeugdzorg en Integrale Jeugdhulp
Time-out centrum
Multi- Disciplinair Team (MDT)

Diagnostiek over gezin
en opvoeding
Oriëntatie
Wanneer je kind “oriëntatie” toegewezen
krijgt, wordt de “diagnostische module”
aangeboden. Dit betekent dat je binnen het
oriëntatieteam samenwerkt om antwoorden
te krijgen op je vragen en die van je kind.
Omdat andere mensen jou steeds zien in
relatie met jouw kinderen, gaat het ook vaak
over de vragen die je omgeving (school,
buren, consulent, jeugdrechter) heeft
omtrent de opvoeding van je kind.
Op het einde van de oriëntatie wordt een
verslag gemaakt, waar jouw benadering
een deel van is. Minstens bespreken we dit
met jou, ook ter voorbereiding van de
eindbespreking. Dat is de voorstelling door
het oriëntatieteam van het eindrapport aan
de consulent.
In dat rapport staat een advies voor de
toekomst, met aanduiding van de meest
wenselijke hulp voor de toekomst. Omdat
die hulp niet steeds onmiddellijk beschikbaar
is, staat ook de minimaal noodzakelijke
hulp vermeld.

Observatie
Observatie wordt voorgesteld wanneer meer
tijd nodig is voor specifieke diagnostiek.
Observatie kan ook bedoeld zijn als kort
lopende hulpverlening. Deze module
is beperkt tot 2 maanden na de oriëntatie
of 4 maanden vanaf de eerste begeleidingsdag.

Er zijn problemen in jouw gezin.
Je hebt hulp gevraagd bij het comité voor
bijzondere jeugdzorg (CBJ). Misschien heeft
het Centrum voor leerlingenbegeleiding of de
wijkagent je het adres van het CBJ gegeven.
Ofwel heeft de jeugdrechter beslist dat de
beste hulpverlening voor je kind(eren) moet
uitgezocht worden.
Uiteindelijk kreeg je hulp van het OOOC
De Morgenster toegewezen:
Als ouder ken je jouw kind het best. Daarom
nodigen we je uit om als eerste deskundige
deel te nemen aan het oriëntatieteam.
Dit team bestaat uit de ouders, soms de
minderjarige, de individueel begeleider en
de gezinsbegeleider. Indien aangewezen,
neemt ook de psycholoog deel.
Het handelingsplan dat je samen met dit
team maakt, zoekt antwoorden op
volgende vragen:
• Wat is het probleem volgens de
verschillende betrokkenen?
• Wat zijn jullie sterktes?
Er worden ook afspraken gemaakt
over wie wat zal doen.
Wanneer de afspraken uitgevoerd
zijn, leggen we alle gegevens samen
en zoeken we antwoorden op de
vragen uit het handelingsplan.
Tenslotte stellen we samen een
advies op over hoe het verder moet.

Ambulant of
residentieel
In het gebouw van OOOC De Morgenster zijn de
kantoren van de medewerkers ingericht, en ook
leefruimtes voor de kinderen en jongeren die er
verblijven.
In OOOC De Morgenster kunnen maximaal
17 kinderen en jongeren verblijven. Jongens van
3 tot 12 jaar, meisjes tot 18 jaar. De duur van het
verblijf varieert tussen maximaal 14 dagen
(crisisopname), maximaal 2 maanden (oriëntatie
of onthaal) en maximaal 4 maanden (observatie).
Niet iedereen blijft in het centrum overnachten.
OOOC De Morgenster pleit ervoor dat ouders
en consulenten steeds ambulante begeleiding
overwegen en residentiële opnames goed
motiveren.
Indien mogelijk of aangewezen gaan residentieel
opgenomen kinderen in de week naar school
en tijdens weekends en (delen van) vakanties
naar huis.
Kinderen en jongeren die ambulant
begeleid worden, blijven thuis
overnachten. We spreken onderling
af waar de contacten doorgaan
(op het OOOC of thuis).
Tijdens een begeleiding kan er
geschakeld worden tussen ambulant
en residentieel. Semi-residentieel
aanbod, waarbij de minderjarige
overdag naar het OOOC komt en
’s avonds naar huis gaat, behoort
eveneens tot de mogelijkheden.
Dit alles wordt op het oriëntatieteam
afgewogen en beslist na overleg met
de consulent.

