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Tarieven en vergoedingen

Om in aanmerking te komen voor 
plaatsing op ons kinderdagcentrum 
maken wij in overleg met ouders en 
verwijzers een zorgaanvraag bij het CIZ 
of het wijkteam. CityKids biedt 
dagbehandeling in het kader van de 
Wet Langdurige Zorg (Wlz) of de 
Jeugdwet. Deze zorg wordt geleverd 
middels Zorg in Natura (ZIN) of een 
Persoons Gebonden Budget (PGB). Kin-
deren die zorg krijgen vanuit de Wlz en 
de jeugdzorg behoeven een indicatie.

Plaatsing

Kinderen die geplaatst worden bij het 
kinderdagcentrum hebben met name 
een indicatie voor behandeling groep. 
Daarnaast biedt CityKids zorg aan kin-
deren met een indicatie begeleiding 
groep, individuele begeleiding en per-
soonlijke verzorging.

Voor een plaatsing bij Citykids kunnen 
de kinderen doorverwezen worden door 
het Centrum voor Jeugd en Gezin, het 
wijkteam en uw huisarts.

Kinderdagcentrum

www.mkdvcitykids.nl

CityKids geeft 
bijzondere kinderen 

de aandacht en ruimte 
om zich te ontwikkelen 
en volop mee te doen!

Contactgegevens

CityKids Rotterdam bv
 van Oldenbarneveltplaats 442

3012 AP Rotterdam
Tel.: 010 - 467 3105

CityKids Den Haag bv
Jonckbloetplein 61
2523 AV Den Haag

Tel.: 070 - 450 0987

Email: 
info@mkdvcitykids.nl

Meer informatie:
www.mkdvcitykids.nl

Openingstijden

CityKids is geopend van maandag tot en 
met vrijdag van 07.30 - 18.00 uur. 
Variabele tijden in overleg. De kinderen 
bezoeken CityKids minimaal één dag per 
week. Het is mogelijk om meer dagen af 
te nemen als de indicatie het toelaat. Wij 
zijn gesloten op nationale feestdagen.

Kwaliteit

CityKids voldoet aan alle verplichte 
kwaliteitseisen gesteld door het 
ministerie Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS), is HKZ gecertificeerd en is 
lid van de brancheorganisatie Vereniging 
Gespecialiseerde Verpleegkundige 
Kindzorg (VGVK). Tevens hebben wij in 
september 2016 de ´Gouden Smiley´ van 
Stichting Kind en Ziekenhuis gekregen. 
De ‘Gouden Smiley’ wordt toegekend 
aan zorgorganisaties die excellente 
kind- en familiegerichte zorg leveren.



CityKids is een Medische Kindzorg 
Instelling in het centrum van Rotterdam en 
Den Haag. CityKids heeft 2 specialiteiten: 
het verpleegkundig kinderdagverblijf 
en het kinderdagcentrum. Beide 
bevinden zich in hetzelfde gebouw, in 
gescheiden groepen. Voor informatie 
over het verpleegkundig kinderdagverblijf 
verwijzen wij u naar de folder 
‘Verpleegkundig Kinderdagverblijf’ of 
naar de website. 

Waarom CityKids?

-  Bij CityKids wordt uitgegaan van de 
krachten van het kind. Wij hechten er 
veel waarde aan dat kinderen zichzelf 
kunnen zijn.

-  Bij CityKids wordt bij de behandeling 
gewerkt vanuit een multidisciplinair 
team, bestaande uit (ortho)pedagogen, 
logopedisten, kinderfysiotherapeuten en 
eventueel een kinderverpleegkundige 
die zorg dragen voor een warme en 
veilige omgeving, waarin uw kind de 
maximale kansen krijgt zich verder te 
ontwikkelen. 

-  Bij CityKids wordt op de behandelgroep 
gebruik gemaakt van aangepaste 
communicatiemiddelen, zoals visuele 
ondersteuning door middel van 
Nederlands ondersteund met Gebaren 
(NmG) en pictogrammen. 

CityKids heeft jarenlange ervaring in 
het behandelen van kinderen met 
bovenstaande problematieken. Vanuit 
deze ervaring kunnen wij uw kind en 
uw gezin goed ondersteunen.

Ervaringsgericht leren is een 
belangrijk uitgangspunt van het 
kinderdagcentrum. Kinderen krijgen  
de ruimte om te ontdekken en 
spelenderwijs vaardigheden te leren. 
Door ontwikkelingsgerichte activiteiten 
wordt de gehele ontwikkeling van het 
kind gestimuleerd. 

Doelgroep

Het kinderdagcentrum van CityKids biedt 
dagbehandeling aan kinderen van 0 tot 
12 jaar met:
- een ontwikkelingsachterstand
- een verstandelijke beperking
- een (ernstige) ontwikkelingsstoornis
- een stoornis in het autisme spectrum
-   bijkomende problematieken uit 

Rotterdam, Den Haag en omgeving die 
niet naar een regulier kinderdagverblijf 
of onderwijs kunnen. 

Behandeling

Er wordt gewerkt aan de hand 
van een gestructureerd 
dagprogramma waarbij de 
ontwikkeling en ontplooiing van 
het kind centraal staat. Voor 
elk kind is er een individueel 
programma ontwikkeld, 
afgestemd op de doelen uit het 
behandelplan. 

Aan het einde van de 
behandeling heeft uw kind 
vaardigheden aangeleerd om 
verder te gaan in een vorm 
van dagbesteding of onderwijs. 
In de behandelgroep wordt er 
in een voorspelbare en rustige 
omgeving gewerkt aan sociale 
vaardigheden en vergroting van 
de zelfredzaamheid.


