Nog vragen?
Wij kunnen u in deze folder slechts beperkt informeren.
Mocht u meer willen weten over de functie van
opvoedouder, dan kunt u op onze website terecht:
www.debascule.com. Onder het onderdeel ‘Pleegouders’
vindt u een hoofdstuk met meer informatie over
opvoedouders.
Als u meer wilt weten of als u vragen heeft kunt u contact
met ons opnemen via e-mail:
opvoedouders@debascule.com.
U kunt ook telefonisch contact opnemen met Ciska Koel,
opvoedoudertrainer. Zij is van maandag t/m donderdag te
bereiken via (020) 890 10 50.

Waar kunt u ons vinden?

De Bascule
MTP 3-6, Centrum voor Therapeutische Pleegzorg
Bezoekadres

Meibergdreef 5
1105 AZ Amsterdam ZO

U kunt zich melden bij de receptie op de 0-laag
(1ste verdieping).

Postadres
Telefoon
E-mail
Internet

Postbus 303
1115 ZG Duivendrecht
(020) 890 10 50
info@debascule.com
www.debascule.com

Organisatie
MTP 3-6 is een behandelmethode die wordt uitgevoerd
door het Centrum voor Therapeutische Pleegzorg, een
onderdeel van het Centrum voor Trauma en Gezin van
de Bascule.

Samen, beter. Daar staan we voor. We werken samen met
ouders en andere deskundigen die betrokken zijn bij het
kind. Ieder draagt met zijn ervaring en kennis bij aan betere
hulp. Samen zetten we ons in om het kind en zijn omgeving
de hulp te bieden die nodig is. Zo werken we samen aan
het herstel van het kind. Samen, beter.
Aan deze folder kunt u geen rechten ontlenen.
Augustus 2017

Bent u degene die dit
kind weer een toekomst
geeft?

De Bascule
De Bascule biedt hulp aan kinderen en jongeren met
psychiatrische problemen of ontwikkelingsstoornissen.
Voor de behandeling van jonge kinderen die niet meer
thuis kunnen wonen, zijn wij op zoek naar opvoedouders.
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Opvoedouder
Een opvoedouder neemt voor een periode van 9 tot 12
maanden een kind op in zijn of haar gezin. Na deze
periode gaat het kind terug naar zijn of haar ouders, of
naar een pleeggezin. Voordat het kind in het
opvoedgezin wordt geplaatst wordt de opvoedouder
getraind in de MTP behandelmethode.

MTP 3-6
Wat is het?
MTP 3-6 staat voor Multidimensionele Therapeutische
Pleegzorg. Het is een behandelmethode voor kinderen
van drie tot en met zes jaar die al in veel instellingen of
bij verschillende pleegouders hebben gewoond. Bij MTP
3-6 worden deze kinderen voor 9 tot 12 maanden
geplaatst in een opvoedgezin. Deze jonge kinderen
hebben het meeste baat bij een behandeling binnen een
gezin. De opvoedouders worden tijdens het traject
intensief begeleid door onze medewerkers. De
opvoedouders hebben een belangrijke taak: zij voeren
samen met de medewerkers de behandeling uit.
Samen met de behandelaars
Bij MTP 3-6 ligt de nadruk op het op positieve wijze
bekrachtigen van gedragsveranderingen en het
emotioneel en sociaal weerbaar maken van het kind. De
behandeling wordt door de opvoedouder uitgevoerd in
samenwerking met en met ondersteuning van
behandelaars van de Bascule.
De kinderen
Wij zoeken opvoedouders voor kinderen van drie tot en
met zes jaar die langdurig blootgesteld zijn aan een
onstabiele omgeving. Hierdoor hebben deze kinderen
vaak te maken met een ontwikkelingsachterstand en

gedragsproblemen. Ze kunnen zich niet goed aan regels
houden en hebben vaak problemen in het contact met
andere kinderen.
Met MTP 3-6 behandelen we kinderen die niet meer thuis
kunnen wonen omdat de ouders onvoldoende zorg en
veiligheid kunnen bieden aan hun kind. Er kan
bijvoorbeeld bij de ouders sprake zijn van ernstige
psychische problemen, in combinatie met materiële
problemen, zoals geen of onhygiënische huisvesting.
Deze kinderen hebben vaak al meerdere misgelopen
plaatsingen in instellingen of bij pleeggezinnen achter de
rug. Het gevaar bestaat dat deze kinderen het zonder
behandeling niet redden in een gezin. Met de MTP 3-6
behandelmethode geven we deze kinderen weer een
kans om in een gezin op te groeien. Helpt u mee?
Eisen
Het maakt niet uit of u alleen woont, getrouwd bent of
gescheiden, of u homoseksueel of heteroseksueel bent
en of u kinderen hebt of niet. Het gaat erom dat u een
kind een gestructureerde en stabiele omgeving kunt
bieden. Verder is het in het kader van de behandeling
noodzakelijk dat er een eigen kamer beschikbaar is voor
het kind. En dat u beschikbaar bent om de behandeling
samen met de behandelaars uit te voeren.
Omdat er veel contact moet zijn tussen de opvoedouder
en de behandelaars van de Bascule, zoeken wij
opvoedouders die binnen een straal van 30 km rond
Amsterdam wonen. Om opvoedouder te worden moet u
eerst een screeningstraject doorlopen. De training MTP
3-6 maakt onderdeel uit van deze screening.
Opvoedouders ontvangen naast een reguliere
pleegzorgvergoeding (ongeveer € 18,- per dag), een
bijdrage van € 1.400,- per maand (bruto).

Na de behandeling
Gedurende de periode dat een kind bij de opvoedouder
woont bekijken we nauwgezet de mogelijkheden voor de
toekomst. Kan het kind weer bij de eigen ouders gaan
wonen of is een pleeggezin de beste oplossing.
Uiteindelijk stellen de medewerkers van
Jeugdbescherming vast waar het kind na de
behandelperiode naar toe zal gaan. Het MTP 3-6
team biedt in beide gevallen het ontvangende gezin
opvoedondersteuning en begeleiding.
Als de behandelperiode voor een kind bij de
opvoedouder is beëindigd, zullen wij de opvoedouder
vragen of hij of zij bereid is om weer een kind op te
nemen in het gezin.
Effectief
De voorloper van MTP 3-6, MTFC-P, is in de Verenigde
Staten ontwikkeld en onderzocht. Dit betreft een
behandelmethode die bewezen effectief is en bijdraagt
aan succesvolle permanente plaatsingen van jonge
kinderen met gedragsproblemen. In 2007 is de Bascule
als eerste in Nederland MTFC-P gaan toepassen en de
resultaten zijn veelbelovend.
In 2017 is de naamgeving van het programma gewijzigd
in de Nederlandse naam variant MTP 3-6 en ondergaat
het programma een verdere doorontwikkeling.

En dit vinden opvoedouders er van:
“Het is belangrijk dat Sharita weer in balans is. Je
moet vooral in het begin door het negatieve gedrag
heen kijken. Ik hoop dat ik op deze manier Sharita wat
handvatten voor het leven geef. Dat is misschien wel
het belangrijkste. Wij als opvoedouders zijn bij deze
kinderen het vertrouwen aan het kweken dat het ook
goed kan gaan.”
“Dit is dankbaar werk, omdat je ziet dat Maaike
opknapt. Ze gaat nu genieten van dingen die voor ons
heel gewoon zijn. Doordat ze nu in een omgeving met
structuur zit, leeft ze op.”

