
Kent u ons al? Pippo 1 en Pippo 2 
Dagbehandeling voor jonge kinderen (tot 5 jaar) met ontwikkelings/opvoedproblemen

samen voor kind en gezin

entrea
lindenhout

In het gebouw van de Tapir (speciaal onderwijs) in Nijmegen zijn twee 
groepen Dagbehandeling Jonge Kind. Ze heten Pippo 1 en Pippo 2.  
Hier komen kinderen tussen 2 en 5 jaar over wie zorgen zijn rondom het 
gedrag en de ontwikkeling. In elke groep kunnen 6 kinderen terecht.  
Elke groep heeft 3 vaste jeugdzorgwerkers.

Gedrag dat aandacht vraagt 

De jonge kinderen die bij de dagbehandeling komen,  
laten thuis vaak gedrag zien dat niet begrepen 
wordt. Bijvoorbeeld explosieve boosheid, of juist 
teruggetrokkenheid en geen contact maken. Dit vraagt zó 
veel aandacht in de opvoeding, dat ook een peuterspeelzaal 
of kinderdagverblijf geen uitkomst kan bieden. Een duidelijk 
signaal dat er iets moet gebeuren om te helpen. 

Door een zo jong kind een plekje te bieden op de dagbehandeling kunnen we 
voorkomen dat zijn of haar ontwikkeling verder stagneert en de gedragsproblemen 
toenemen. In onze dagbehandeling zoeken we uit wat er aan de hand is en wat kan 
werken voor het kind. En gaan daarmee aan de slag. 

Extra aandacht voor kinderen  
met bijvoorbeeld explosieve boosheid, 
of juist erge teruggetrokkenheid.

(nov 2021)  Plekken vrij!We hebben nog plek  
voor een paar kinderen.  

Bel ons voor een  
kennismaking.
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Volg ons ook op

Contact

Op tijd erbij zijn 

Bij Pippo 1 en 2 hebben we specialistische 
kennis van ontwikkeling en gedrag, en 
kennen we veel methodieken om in beeld 
te krijgen wat het gedrag van een kind 
betekent; waar het vandaan komt of 
waarvan het een uiting is. Vervolgens 
hebben we de deskundigheid om die 
therapie, behandeling of benadering te 
vinden en toe te passen, die dit ene kind in 
zijn specifieke gedrag verder gaat helpen. 
Om ons eigen team heen kunnen we veel 
collega’s raadplegen.

Met inzet van onze specialistische kennis en kunde lukt het dikwijls om voor een kind de 
situatie ‘zo gewoon mogelijk’ te houden; de ouders worden ontlast, maar ook geholpen 
bij het gedrag van hun kind. Hiermee willen we voorkomen dat een gezin zo ver 
ontregeld raakt dat het kind niet meer thuis zou kunnen wonen. Het is daarom belangrijk 
om gedragsproblemen tijdig te signaleren en te zorgen dat hulp vroeg op gang komt. 

Fijn leren: zelf, samen, van en met elkaar

Iedere groep heeft drie vaste medewerkers; vertrouwde gezichten voor de kinderen. 
We werken vanuit een positieve benadering en zorgen voor een veilige en warme 
omgeving met een duidelijk ritme en structuur. Zo stimuleren we kinderen om hun 
vaardigheden en gewenst gedrag te oefenen, in een groepje met leeftijdsgenootjes.  
Ze leren zelf, samen, van, en met elkaar – niet alleen bij ons maar ook thuis. We 
kunnen hier ook de ouders handreikingen in geven. In de tussentijd onderzoeken we 
wat een passend schooladvies is wanneer de kinderen naar de basisschool gaan. 

Leer Pippo 1 en 2 kennen  

Voor informatie over dagbehandeling Jonge Kind in Nijmegen kunt u direct contact 
opnemen met Annecarien Beerens en Sanneke Vonk, 06 82 89 03 65. U bent 
van harte welkom een keer kennis te maken.nt u contact opnemen met 

Annecarien Beerens en Sanneke Vonk, 06 82 89 03 65. 


