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Een toekomst voor kinderen met autisme
De Merel Foundation biedt met De Kleine Wereld begeleiding aan jonge kinderen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) 

en een ontwikkelingsachterstand. De kinderen kunnen moeilijk of geen groepsinstructies opvolgen en kunnen als gevolg 

hiervan niet deelnemen aan een vorm van onderwijs. Onze missie: een plek creëren waar jonge kinderen met autisme 

en een ontwikkelingsachterstand intensief worden gestimuleerd in hun ontwikkeling zodat ze kunnen uitstromen naar 

een passende vorm van onderwijs. Wij willen deze kinderen uit de intensieve zorg halen en voorbereiden op een zo 

zelfstandig mogelijk bestaan in de maatschappij.

Hierbij hanteren wij de Applied Behavior Analyses (ABA) methodiek. De effectiviteit van ABA is wetenschappelijk 

bewezen en is anno 2017 in de VS de standaard behandelmethode. Drie belangrijke vertrekpunten van ABA zijn:

•	 gebruik de motivatie van het kind om vaardigheden aan te leren;

•	 beloon gewenst gedrag zodat dit toeneemt;

•	 zorg ervoor dat ongewenst gedrag niets oplevert.

Wij werken zowel één-op-één (individueel), één-op-twee en in groepsverband met de kinderen. Systematisch werken 

we aan functionele vaardigheden zoals: sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, communicatie, spelvaardigheden en 

fijne en grove motoriek. Als team zijn we verantwoordelijk voor het Individueel Educatie Plan voor de kinderen waarin 

we de leerdoelen bepalen. De trainers zijn verantwoordelijk voor het systematisch werken aan de gestelde doelen en de 

verwerking van resultaten.

Ons motto: Think positive, be positive and positive things will happen!
Wij zijn een kleine betrokken organisatie met een warm, positief, enthousiast en vindingrijk team in Leiden.  

Er is geen andere plek in onze regio waar intensiever wordt gewerkt met jonge kinderen met autisme. Juist deze 

intensiviteit biedt een kans voor studenten om gedegen kennis te maken met autisme en ABA als behandelmethodiek. 

Wij bieden een aantal unieke stageplekken voor studenten die affiniteit hebben met onze missie ‘Een toekomst voor 

kinderen met autisme’. Voor meer informatie: www.merelfoundation.nl

Onze ideale stagiaire
•	 heeft een rustige houding/manier van doen

•	 heeft geduld en doorzettingsvermogen

•	 heeft inlevingsvermogen 

•	 is actief en neemt initiatief

•	 is leergierig en staat open om zichzelf te ontwikkelen

•	 kan constructief omgaan met instructies en feedback van teamleden

•	 kan snel schakelen tussen denken en handelen

•	 kan reflecteren op eigen handelen

•	 kan gedrag nauwkeurig observeren en analyseren

•	 is vrolijk en enthousiast met gevoel voor humor

Heb je interesse?
Stuur je CV en motivatie (of een kort filmpje met je motivatie) naar rein@merelfoundation.nl

Bezoekadressen
Kijk voor onze locaties 
op onze website

Postadres
Rijn en Schiekade 4
2311 AJ Leiden

06 - 1990 6090
info@merelfoundation.nl
www.merelfoundation.nl
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