
Thuisbegeleidingsdienst
voor kinderen en jongeren met een

(vermoeden van)
gedrags- en/of emotionele stoornis

BAS is een samenwerkingsverband in West-Vlaanderen
tussen Bemok, Het Anker en O.C. Sint-Idesbald.

begeleidings
centrumBAS is erkend door het Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap (VAPH)

BAS wordt georganiseerd vanuit:

Regio
Noord-West-Vlaanderen
Begeleidingscentrum vzw De Kade
campus Het Anker
Beisbroekdreef 12
8200 Brugge
050 39 09 35
bas@de-kade.be

Regio
MIdden-West-Vlaanderen
O.C. Sint-Idesbald
Mandeldreef 1
8800 Roeselare
051 20 17 57
bas@fracarita.org

Regio
Zuid-West-Vlaanderen
Begeleidingscentrum Bemok
Walle 115
8500 Kortrijk
056 21 58 37
bas@bemok.be

Jouw peuter slaat, bijt en schopt 

andere kinderen. De dagmoeder 

is ten einde raad. Ook thuis krijg je 

geen vat op zijn gedrag. Dit is voor 

jou heel uitputtend.

Je bent ten einde raad. Je zoon 

van 10 jaar doet altijd zijn zin. Hij 

gaat niet op tijd slapen, laat alles 

rondslingeren, zit uren voor de tv 

of op de computer en maakt zijn 

huiswerk niet. Als je hem hierover 

aanspreekt, reageert hij agressief 

en bedreigend.

Je dochter wil haar medicatie niet 

meer innemen. Je betrapte er 

haar al op dat ze het hele boeltje  

weggooide.

Je zoon eist alles op. Als je in de 
winkel bent, wil je zoon altijd iets 
hebben. Hij roept en schopt tot hij 
iets krijgt. Iedereen kijkt naar je.

Je hebt geen vat op de vrije tijd 

van jouw tiener. Hij/zij doet en laat 

wat hij wil en ontwijkt elk gesprek  

hierover. De leerkracht belde op 

over spijbelgedrag.

Je hebt het gevoel dat de proble-
men niet  alleen met je kind te  
maken hebben. Gans je gezin lijkt 
in de soep te draaien.

Waarom Bas?

Praktisch

Je dochter heeft ADHD. Jij en je 

omgeving kunnen moeilijk om met 

haar gedrag.



•	 BAS	 is	 een	 thuisbegeleidingsdienst	 die	 ondersteuning	 biedt	 aan	 het	 kind	 of	 de			
jongere	met	een	(vermoeden	van)	gedrags-	en/of	emotionele	stoornis		en		zijn		of		haar		
directe		omgeving.	De	thuisbegeleiding	vanuit	BAS	wordt	aangeboden	binnen	de	regio		
West-Vlaanderen

•	 Binnen	 die	 begeleiding	 aan	 huis	 kan	 er	 	 gewerkt	 worden	met	 de	 ouders,	 het	 kind	
of	 de	 jongere,	 de	 broers	 of	 zussen,	 de	 ruimere	 omgeving	 (bv.	 school,	 grootouders,		
vrijetijdsclub),...

•	 De	 klemtoon	 van	 de	 begeleiding	 ligt	 op	 opvoedingsondersteuning,	 begeleiding	 van		
het	kind	of	de	jongere,	...	.

•	 Binnen	de	 thuisbegeleiding	wordt	er	bekeken	wat	er	 zinvol	 en	haalbaar	 is	 voor	alle		
betrokkenen.	De	begeleiding	vertrekt	vanuit	de	hulpvraag	van	het	kind	of	de	jongere	
en	zijn	directe	omgeving.

Vroegbegeleiding
•	 Kinderen	tot	3	jaar.
•	 Een	(vermoeden	van)	diagnose	gedrags-	en/of
	 emotionele	stoornis.
•	 Ouders	hebben	nood	aan	informatie	en	ondersteuning	

in	de	opvoeding	en	de	ontwikkeling	van	het	jonge	kind.
•	 Zo	vlug	mogelijke	opstart	(krijgt	voorrang	op	de	wachtlijst).

GIO (Globale Individuele Ondersteuning)
•	 Voor	kinderen	van	0	tot	en	met	7	jaar
•	 Doel:	kinderen	met	een	(vermoeden	van)	beperking	kansen	geven	om	aan	de	reguliere	

kinderopvang,	buitenschoolse	opvang	en	onderwijs	deel	te	nemen.
	 GIO	wordt	 ingezet	op	 transitiemomenten.	De	aard	 van	deze	ondersteuning	wordt	 in	

overleg	met	ouders	en	de	school	of	opvang	besproken.
	 Alle	 West-Vlaamse	 thuisbegeleidingsdiensten	 bieden	 deze	 ondersteuning	 aan,	 elk		

vanuit	 hun	doelgroepspecifieke	 kennis	 én	met	 hun	 ervaring	 om	met	 ouders,	 en	 alle	
betrokkenen	in	de	context	samen	te	werken.	

							Ouders	 van	 jonge	 kinderen	 met	 extra	 zorgbehoefte	 kunnen	 (vanaf	 de	 start	 in	 de		
kinderopvang	tot	en	met	het	eerste	leerjaar)	aan	de	thuisbegeleidingsdienst	een	vraag	
naar	GIO	stellen.

Mobiele en/of ambulante begeleiding
•	 Leeftijd	van	het	kind	of	de	jongere	is	tussen	3	en	18	jaar.
•	 Kind	of	jongere	is	normaal	begaafd	(IQ>80).
•	 Een	(vermoeden	van)	diagnose	gedrags-	en/of	emotionele	stoornis	
		 waarvoor	hulp	in	de	thuissituatie,	op	school	en/of	in	de	vrije	tijd	
		 noodzakelijk	is.
•	 De	ouders	zijn	gemotiveerd	voor	de	thuisbegeleiding.
		 Ook	bij	het	kind	of	de	jongere	is	een	minimale	motivatie	aanwezig.

Outreach
•	 Voor	professionelen	bv.	leerkrachten,	begeleiders,	…
•	 Doel:	kennisoverdracht,	van	minimaal	één	uur	en	maximaal	twee	uur,	naar	een	groep	

van	 minimaal	 drie	 ondersteuners	 van	 personen	 met	 een	 beperking	 die	 behoefte		
hebben	 aan	 handicapspecifieke	 knowhow	 waardoor	 ze	 hun	 ondersteuning	 beter		
kunnen	 afstemmen	 op	 de	 vragen	 en	 noden	 rond	 kinderen	 en	 jongeren	 met	 een		
(vermoeden	van)	gedrags-	en/of	emotionele	problematiek.

Hoe aanmelden?
•	 Bij	voorkeur	neemt	u	als	ouders	contact	op	met	BAS.
	 Hiervoor	telefoneert	of	mailt	u	het	best	naar	het		

antennepunt	van	BAS	uit	uw	regio.

•	 We	plannen	een	aanmeldingsgesprek	op	de	dienst,		
waarbij	we	uw	vraag	in	kaart	brengen	en	ons	aanbod

	 aan	u	voorstellen.

Kostprijs
•	 €5,34	per	thuisbegeleidingssessie	(indexeerbaar)
	 Gratis	voor	GIO	en	outreach

Wat is Bas? Voor wat kan je bij BAS terecht?

Hoe werkt Bas?


