
 

 

Aanmelding 

 

Wanneer je overweegt om een gezin 

aan te melden voor de module context-

begeleiding of de module dagbegelei-

ding in groep, verwijzen wij je naar de 

indicatiestellingsformulieren die je 

op de website van onze organisatie 

kan vinden.  Bijgevoegd vind je ook 

een handleiding om het invullen van 

het formulier te vergemakkelijken.  

 

Nadat je een ingevuld formulier         

beveiligd hebt doorgestuurd, word 

je door ons gecontacteerd. 

 

Voor bijkomende vragen of overleg kan 

je steeds contact opnemen met onze 

projectmedewerker Rechtstreeks Toe-

gankelijke Jeugdhulp via volgende con-

tactgegevens: 

aline.maes@terloke.be  

Tel: 014/47.03.98 

GSM: 0476/99.75.70 

 

 

www.terloke.be   

 
 

 

 

Rechtstreeks  

Toegankelijke 

Jeugdhulp  

 
 

Bijzondere Jeugdbijstand 

vzw Ter Loke 

 

 

 

 

 

 

  

Rechtstreekse toegang betekent dat onze 
organisatie zelf gecontacteerd kan worden 
door eerstelijnshulpverleners en verwijzers 
van de brede instap voor een aanmelding.  
Aanmeldingen dienen dus niet meer te 
gebeuren bij de Intersectorale toegangspoort 
van de Integrale Jeugdhulp. 

Hoewel rechtstreeks toegankelijk, zijn deze 
modules enkel inzetbaar wanneer de 
eerstelijnshulp geen afdoend antwoord meer 
kan bieden.  

 

 

Vzw Ter Loke 

Heilanders 11 

2350 Vosselaar 

Tel: 014/46 04 70 

www.terloke.be 

 

 

 

Multfunctionele units: 

 

DE WANT 

Blijkerijstraat 77, 2390 Malle 

Contextbegeleiding : 03/320.96.92 

Dagbegeleiding : 03/320.96.90 

de.want@terloke.be 

 

DE KERING 

Locatie De Regenboog 

Steenweg op Mol 16, 2300 Turnhout 

Contextbegeleiding : 014/73.96.99 

                                  de.kering@terloke.be 

Dagbegeleiding :014/41.45.65 

                           de.regenboog@terloke.be 

 

Locatie Scharnier 

Sporkenlaan 68, 2980 St.-Antonius-Zoersel 

Contextbegeleiding : 03/500.10.12 

                                  de.kering@terloke.be 

Dagbegeleiding :03/312.06.76 

                           scharnier@terloke.be 

 

DE STEK 

Lokerenstraat 130, 2300 Turnhout 

Contextbegeleiding :014/42.82.57  

de.stek@terloke.be 

 

 

HET KLAVIER 

Locatie Vredestraat 

Vredestraat 43, 2300 Turnhout 

Contextbegeleiding / Dagbegeleiding : 014/96.01.10 

het.klavier@terloke.be 

mailto:aline.maes@terloke.be


 
 

Contextbegeleiding 
 
 
Contextbegeleiding is een mobiele hulpverle-
ningsvorm die met gezinnen in een proble-
matische leefsituatie rond een opvoedkundi-
ge invalshoek aan de slag gaat.   
 
Hierbij worden  alle relevante personen be-
trokken, met als doel de vaak complexe pro-
blemen vanuit een krachtgerichte benade-
ring aan te pakken. 
We geloven in de deskundigheid van de ge-
zinnen ten aanzien van hun eigen leven.   
 
De contextbegeleiding vindt plaats ‘in de 
context’ van het gezin, dat wil zeggen dat 
de gesprekken thuis doorgaan. 
 
We maken een onderscheid tussen een 
laagintensieve en een breedsporige context-
begeleiding. 
Een laagintensieve contextbegeleiding wordt 
gekenmerkt door een perspectief tot veran-
dering op 6 maanden (is mogelijks verleng-
baar).  Deze begeleiding wordt afgebakend 
naar opvoedingsvragen met als doel de pe-
dagogische vaardigheden te versterken. 
 
Een breedsporige contextbegeleiding staat 
voor een perspectief tot verandering op lan-
ge termijn (1 jaar, mogelijks verlengbaar). In 
een breedsporige begeleiding is een integra-
le aanpak nodig op verschillende terreinen 
(opvoeding, relationeel, financieel, huisves-
ting, school, individuele problematieken,…) 
door één dienst. 

 

 

 

 

 
  

Dagbegeleiding 
In groep 

 
De module dagbegeleiding in groep is een 
tijdelijke intensieve hulpverleningsvorm 
die gericht is op een positieve opvoedingsre-
latie tussen ouders en kinderen.   
Door de dagbegeleiding wordt een deel van 
de opvoedingslast overgenomen en wordt er 
ondersteuning en begeleiding aan de ouders 
geboden tijdens de drukke momenten na 
schooltijd en op schoolvakantiedagen. 
 
Dagbegeleiding in groep biedt heel wat voor-
delen.  Het kind blijft in zijn eigen omgeving 
en op dezelfde school.   
Deze hulp omvat een nauwe samenwerking 
tussen ouders en begeleiders waarbij de zorg 
voor het kind of de jongere in belangrijke 
mate gedeeld wordt met de ouders. 
 
Er wordt  aan  de minderjarige en zijn gezin 
opvoedingsondersteuning en begeleiding, 
studiebegeleiding en individuele begelei-
ding van het  kind/de jongere aangeboden.  
De minderjarigen komen na school en op 
vakantiedagen naar de groep. Ze slapen 
thuis en ook in de weekends verblijven ze in 
hun vertrouwde omgeving. De module dag-
begeleiding in groep gaat steeds gepaard 
met de module contextbegeleiding,  
laagintensief of breedsporig. 
 
De dagbegeleiding in groep gebeurt dus in 
de voorziening.  Het is belangrijk dat de 
minderjarige ter plaatse geraakt.  Dit bete-
kent in de praktijk dat we veelal kinderen/
jongeren begeleiden die wonen of school 
lopen in de gemeentes of randgemeentes 
van onze vestigingen. 
 
 

 

Werkgebied 
 

Contextbegeleiding 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagbegeleiding in groep 
We begeleiden kinderen en jongeren (vanaf 6 jaar) die wo-
nen of schoollopen in de gemeentes of randgemeentes 
van onze vestigingen. 
Dagbegeleiding in groep wordt aangeboden in: 

 Het Klavier , Turnhout 

 De Kering, locatie Regenboog,                                  
Turnhout 

 De Kering, locatie Scharnier,                                           
St. Antonius-Zoersel 

 De Want, Oostmalle (vanaf 12 jaar) 
 
 

Regio Turnhout: 

 Arendonk 

 Baarle-Hertog 

 Beerse 

 Dessel 

 Geel 

 Grobbendonk 

 Herentals 

 Herenthout 

 Hoogstraten 

 Kasterlee 

 Lille 

 Merksplas 

 Mol 

 Olen 

 Oud-Turnhout 

 Ravels 

 Retie 

 Rijkevorsel 

 Turnhout 

 Vorselaar 

 Vosselaar 
 

Regio Antwerpen: 

 Antwerpen (stad) 

 Borsbeek 

 Brasschaat 

 Brecht 

 Essen 

 Kalmthout 

 Kapellen 

 Malle 

 Ranst 

 Schilde 

 Schoten 

 Stabroek 

 Wijnegem 

 Wommelgem 

 Wuustwezel 

 Zandhoven 

 Zoersel 


