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Onze projecten

vijf mooie jaren
Wat een avontuur. Op zondag 22 december 2019 bestaan wij vijf jaar.
We herinneren ons het gevoel van vijf jaar geleden nog goed. De spanning,
maar ook het besef: “We zijn nu niet meer alleen verantwoordelijk voor de
ontwikkeling van Merel, we hebben nu de verantwoordelijkheid voor vier
kinderen”. Inmiddels bieden wij zorg aan 19 kinderen. Met een verrijkt
aanbod en een professioneel en enthousiast team kijken we terug op vijf
succesvolle jaren. We staan niet stil, maar groeien met onze kinderen mee.
We zijn vastberaden om ook van Het Buitenhuis een succes te maken.
We willen alle medewerkers en betrokkenen bedanken voor
hun passie, bijdrage en vertrouwen.
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2014

December 2014
Start early intervention
groep Kikker
kikker

dolfijn

vlinder

pinguïn

Augustus 2015
Start early intervention
groep Dolfijn
kikker

dolfijn

vlinder

pinguïn

November 2016
We worden ISO
gecertificeerd
Januari 2017
We worden zelfstandig
gecontracteerd
April 2017
Start uitstroom
groep Vlinder
kikker

dolfijn

vlinder

pinguïn

Oktober 2017
Verhuizing naar
Leiden zuid/west
Juni 2018
Uitstroom eerste
De Kleine Wereld-kindje
Augustus 2018
Start pilot Samen naar
School klas in De Vink
Augustus 2018
Start pilot groep Pinguîn
voor Het Buitenhuis
kikker

dolfijn

vlinder

December 2019
De Kleine Wereld
bestaat vijf jaar.

2019

pinguïn

Als een kind iets niet kan, dan ben je
er nog niet in geslaagd om de situatie
zo te creëren dat het kind het wel kan.
Frans van Haaren Ph.D., BCBA-D

Early intervention groepen

Rustweken
Afgelopen jaren hebben we gemerkt dat de

De Kleine Wereld

perioden tussen de kerst- en de meivakantie en

Met De Kleine Wereld bieden wij een plek waar

tussen de zomer- en kerstvakantie best intensief

jonge kinderen met autisme en een ontwikkelings-

zijn voor onze kinderen. Daarom hebben we dit

achterstand (3 tot 5 jaar bij p
 laatsing) intensief

jaar op groep Kikker en Dolfijn voor het eerst twee

worden gestimuleerd in hun ontwikkeling. Wij

rustweken gehouden. Tijdens deze weken boden

willen deze kinderen voorbereiden op een zo

we de kinderen vooral activiteiten aan waarvan

zelfstandig mogelijk bestaan in de maatschappij.

ze ontspannen. Voorbeelden hiervan zijn spelen

Op basis van de wetenschappelijk onderbouwde

met sensopathisch materiaal, filmpjes kijken

principes van de Applied Behavior Analysis (ABA),

en wandelen. Daarnaast mochten de kinderen

verzorgen wij intensieve begeleiding voor jonge

favoriet speelgoed van thuis meenemen. Tijdens

kinderen met autisme door een hoogopgeleid en

trainingsmomenten werd alleen aan herhaaldoelen

enthousiast team. Wij geloven in een positieve en

gewerkt. We zijn van plan om ook in 2020 weer

individuele aanpak ‘volledig vanuit het kind’ samen

rustweken in te plannen.

met ouders, opa’s en oma’s, thuisbegeleiders en
professionals uit het zorgveld. Door een optimale

Thema’s en uitjes

leeromgeving voor het kind te creëren en eigentijdse

Bij het thema water hebben we met opa Hans aan

en individuele hulpmiddelen te gebruiken, proberen

het roer door de binnenstad van Leiden gevaren.

we het maximale uit het kind te halen.

Met koningsdag hebben we koningsspelen
georganiseerd. In de lente hebben we kuikens te

Instroom en doorstroom

logeren gehad en hebben we samen met de kinderen

In 2019 zijn vier wachtlijstkindjes gestart op de

en hun ouders een paasontbijt georganiseerd.

early intervention groepen Kikker en Dolfijn. Twee

Nieuw dit jaar was een bezoek aan de Olmenhorst

kinderen zijn doorgestroomd naar de Samen naar

om appels te plukken in het kader van het thema

School klas en twee kinderen zijn doorgestroomd

‘eten en drinken’. Met Sinterklaas hebben we

naar onze pilotgroep van ons nieuwe zorgconcept

pietengym georganiseerd en is Sinterklaas bij ons

‘Het Buitenhuis’.

op bezoek geweest. We hopen volgend jaar weer
veel leuke uitstapjes te kunnen maken.
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met De Vink wordt steeds intensiever. Op vrijdag
19 december 2019 gaan we met De Vink en PPO
regio Leiden een samenwerkinsovereenkomst
tekenen waarin we ons commiteren aan het project.

Samen naar School klas
De Samen naar School klas geeft invulling

We zijn blij en trots dat de pilot een
succes is en dat verduurzaming van
het project is gerealiseerd.

aan de onderwijsbehoeften van onze kinderen
Dat onze kinderen niet in staat zijn deel te nemen aan

Samenwerking met De Vink

volledig onderwijs wil niet zeggen dat ze niet leerbaar

De kinderen van groep 7 en 8 kwamen wekelijks

zijn. Basisschool De Vink, de Merel Foundation en

op onze groep om te lezen (tutorlezen) met onze

samenwerkingsverband PPO Leiden zijn vanaf

kinderen. Ook keek onze groep regelmatig in de

augustus 2018 een intensieve zorg- en onderwijs-

aula naar de ‘maandsluiting’, een voorstelling van

samenwerking aangegaan. De kinderen hebben

één van de groepen. In september zijn we samen

een eigen klas binnen De Vink. De Vink verzorgt het

met De Vink op schoolreisje geweest naar Duinrell.

onderwijscomponent en de Merel Foundation het

Een fantastische dag vol leuke attracties en

zorgcomponent. De kinderen nemen een dagdeel

activiteiten. Tijdens de sinterklaasperiode hebben

per week deel aan lessen in reguliere klassen.

we gezamenlijk pepernoten gebakken en in de

Ook krijgen zij een aantal dagdelen per week in hun

kerstperiode hebben we kerstkaarten gemaakt

eigen klas onderwijs van een leerkracht. Doordat de

met kinderen van De Vink. We zijn blij met deze

kinderen fysiek in de school aanwezig zijn, vormen

mooie en waardevolle samenwerking en zullen onze

zij echt een onderdeel van de school.

samenwerking in 2020 met veel plezier voortzetten!

Van pilot naar structurele voortzetting

Inspiratieproject

Voor alle betrokken partijen betreft de Samen naar

Binnen de regio is de Samen naar School klas een

School klas, de Vlinder groep, een nieuw concept.

voorbeeldproject over de wijze waarop zorg en

Het project is daarom gestart als pilot, zodat er

onderwijs kunnen samenwerken en elkaar kunnen

voldoende ruimte was voor evaluatie en aanpassing.

versterken. Recent hebben de initiatiefnemers van

Eind december 2019 loopt de pilotfase van het

de Samen naar School klas een videopresentatie

project af. Uit de evaluaties met de betrokken

verzorgd op de Voor de Jeugd dag in Amsterdam

partijen is naar voren gekomen dat alle partijen

voor een zaal vol beleidsmakers, schoolbestuurders,

enthousiast zijn over de pilot. We zien groei en

zorgmedewerkers en ouders. Het is mooi om te zien

ontwikkeling bij onze kinderen en de samenwerking

hoe onze pilot anderen inspireert.
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Onze pilotgroep Pinguïn
Sinds augustus 2018 zijn we een pilot groep gestart
voor wat uiteindelijk Het Buitenhuis zal worden.
Op groep Pinguïn wordt onze visie al op kleine

Ons nieuwe zorgconcept

schaal uitgevoerd. Dit blijft zich ontwikkelen en
komt steeds meer tot stand. We zien bij de kinderen
een vooruitgang in hun ontwikkeling en merken

Het Buitenhuis

daarmee dat onze Natural Environment Teaching

Met Het Buitenhuis willen we hoogwaardige

leeromgeving werkt.

dagbesteding creëren voor jongeren met autisme
en een ontwikkelingsachterstand. De jongeren

Natural Environment Teaching (NET)

zijn niet in staat deel te nemen aan een vorm van

NET – leren in een natuurlijke setting – maakt

onderwijs. Het is essentieel om deze jongeren voor

gebruik van de natuurlijke omgeving van het kind.

te bereiden op een gelukkig, zinvol en een zo

Hierdoor is het mogelijk nog meer in te spelen op

zelfstandig mogelijk bestaan.

de motivatie van het kind. Het gaat erom gebruik
te maken van de situatie ter plekke om essentiële

Onze visie

vaardigheden voor een zelfstandig bestaan te

Wij willen de jongeren tot ontwikkeling brengen

oefenen in een natuurlijke setting.

door te leren in een natuurlijke setting (Natural

te maken. In het programma sluiten wij organisch

Vertel het mij en ik zal het vergeten.
Laat het me zien en ik zal het onthouden.
Laat het me ervaren en ik zal het begrijpen.

aan op de motivatie en talenten van de jongeren.

Confucius

Environment Teaching). Door bijvoorbeeld paard
te rijden, te koken, te tuinieren, te sporten en muziek

Hierbij passen we Applied Behavior Analyses toe
als wetenschappelijk effectief bewezen aanpak.

Essential For Living (EFL)

We hanteren de Essential For Living als curriculum

De Essential For Living is voor ons een nieuw

voor de persoonlijke leerdoelen en borgen deze in

curriculum. Daarom zijn wij in mei naar London

een Individueel Educatie Plan. Gedurende de dag

geweest voor een cursus van Dr. Patrick McGreevy

anticiperen we op de Sensorische Informatie-

(de auteur van de EFL). De EFL bestaat uit

verwerking van de jongeren. De programma’s

leerdoelen die erop gericht zijn de kinderen een

worden begeleid door deskundigen gecombineerd

zo zinvol en gelukkig mogelijk bestaan te bieden.

met medewerkers met een passie voor de

De leerdoelen hebben betrekking op de veiligheid,

verschillende programmaonderdelen. Alles in

zelfredzaamheid en de dagelijkse behoeften

een huiselijke, natuurlijke en veilige omgeving.

van de kinderen.
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foundation

Organisatiebreed

Deskundigheidsbevordering team
Vanaf de start van de Merel Foundation hebben wij
er bewust voor gekozen om veel te investeren in de
ontwikkeling van het team. De medewerkers kunnen
immers het verschil maken voor de kinderen. Ook

Ondersteunende communicatie

is de kwaliteit van de zorg die wij bieden afhankelijk

Communicatie is een primaire levensbehoefte.

van de deskundigheid van het team. In 2019 zijn

Zonder communicatie kan je immers niet aangeven

er wederom diverse medewerkers geslaagd voor

wat je nodig hebt, kan je geen informatie delen en

hun RBT examen. Ook gaat een medewerker

is het moeilijker om contact te maken met anderen.

met de BCBA opleiding starten. Daarnaast blijven

Daarom is communicatie een van de belangrijkste

we de interne basisopleiding doorontwikkelen.

doelen waar we aan werken met de kinderen.

We leiden nieuwe medewerkers en stagiaires in

Al vanaf de start van De Kleine Wereld werken wij

eerste instantie intern op door een basisopleiding

met ondersteunende communicatie, zoals gebaren

die veertien weken duurt. De medewerkers krijgen

en picto’s. Een kind ervaart hiermee dat hij invloed

iedere week een filmopdracht over de theorie die in

heeft op zijn omgeving, waardoor de communicatie

die week is behandeld. Aan de hand van de video’s

op gang komt. De gebaren of picto’s werken hierbij

beoordelen wij in hoeverre de medewerker in staat

ondersteunend aan de verbale communicatie.

is om de theorie toe te passen in de praktijk. Sinds

Niet alle kinderen zijn uiteindelijk in staat zich

2019 maakt ook SI onderdeel uit van de opleiding.

verbaal te uiten. Daarom hebben we in 2019
extra aandacht besteed aan ondersteunende

Onze studiedag ‘Groeien als team’

communicatie. Isa heeft zich met haar

Met veel plezier kijken wij terug op een leerzame

afstudeeronderzoek verdiept in dit onderwerp.

en inspirerende studiedag. Het ochtendprogramma

Ook werken we sinds 2019 samen met een

stond in het teken van zelfcompassie en werd

logopediste die gespecialiseerd is in ondersteunde

verzorgd door Kim Plesman. Hoe kan je in lastige en

communicatie. In 2019 is een aantal kinderen

uitdagende situaties goed voor jezelf blijven zorgen.

gestart met een communicatie app op de iPad

Want pas als je goed voor jezelf zorgt, kan je er

en met het Picture Exchange Communication

voor een ander zijn. De middag stond in het teken

System (PECS). Het is mooi om te zien hoeveel

van teambuilding. Roderick en Monique van

het de kinderen brengt om door middel van deze

Teamforge gaven ons aan de hand van verschillende

ondersteuning te kunnen communiceren.

opdrachten inzicht in onze teamdynamiek, samenwerking, communicatie, besluitvorming en vertrouwen

Communicatie gaat niet over zenden
en ontvangen maar over begrijpen
en verbinden

(foto voorzijde). We sloten de dag af met een etentje
op het strand bij de Branding Beachclub.

Ron van der Jagt
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Basisopleiding ABA voor ouders

Augustus — Ouderavond zelfcompassie

Dit najaar hebben we opnieuw de basisopleiding

Het hebben van een kind met autisme kan voor

ABA voor ouders gegeven. De opleiding bestond

ouders soms tot stressvolle situaties leiden. Het is

uit vijf avonden en was bedoeld voor de ouders

belangrijk dat je juist ook dan goed voor jezelf zorgt

van de kinderen die meest recent bij ons in zorg

om er ook voor je kind te kunnen zijn. In september

zijn gekomen. Elke opleidingsavond werd er

organiseerden wij in samenwerking met Kim Plesman

gestart met een deel theorie waarbij een onderwerp

een ouderavond die in het teken stond van

uit de ABA werd uitgelegd en werd toegelicht aan

zelfcompassie. Vooral voor die momenten, waarop

de hand van praktijkvoorbeelden en filmpjes.

je reageert op een manier die voor jezelf of voor de

Het tweede deel van de avond werden video’s

ander niet handig of prettig is, kan zelfcompassie of

die door ouders in de thuissituatie waren gemaakt

mindfulness je helpen een andere keuze te maken.

in kleinere groepen teruggekeken. Hierbij konden
ouders leuke momenten met elkaar delen, maar

November — Ouderworkshop ‘doorstroom’

ook tips en adviezen vragen voor lastiger situaties.

In deze ouderworkshop hebben we onze ouders

Ouders vonden het hele leerzame, maar zeker ook

meegenomen in de nieuwste ontwikkelingen van

gezellige avonden. Ze hebben handvatten gekregen

de Samen naar School klas en onze visie voor Het

om ABA thuis toe te passen en tegelijkertijd hebben

Buitenhuis. Ook hebben we laten zien hoe onze

ze de andere ouders beter leren kennen en veel

visie momenteel reeds gestalte krijgt binnen onze

herkenning bij elkaar gevonden.

pilotgroep Pinguïn.

Ouderworkshops en ouderavonden 2019

Late Summer BBQ voor ouders en team

April — Ouderavond vrijetijdsbesteding

“Het was helemaal TOP. Verbinding op zoveel

De Ouder Advies Commissie organiseerde dit jaar

niveaus” Dit was een reactie van één van de ouders

een ouderavond in het teken van ‘vrijtetijdsbesteding

naar aanleiding van de BBQ voor de ouders van

voor onze kinderen’. Een overzicht van o.a. omheinde

de kinderen en de medewerkers van de Merel

speeltuinen, tips voor dagjes uit, fijne zwembaden

Foundation. Het was fijn dat er een keer de

in de omgeving was het resultaat van de avond.

gelegenheid was om elkaar uitgebreid te spreken

Ook vertelde de sportconsulent van de gemeente

in plaats van een snelle hallo of dag op de gang

Leiden over de mogelijkheden voor sporten voor

tijdens het brengen of halen van de kinderen.

kinderen met een beperking. Tot slot vertelde Janna

Er is veel te delen met elkaar.

van Equinobel over wat paarden voor onze kinderen
kunnen doen. Een inspirerende avond!

Workshopreeks ABA voor thuisbegeleiders
Nieuw dit jaar was de workshopreeks ABA voor

Mei — Ouderworkshop Assessment tools

thuisbegeleiders. Deze leek qua opzet en inhoud

In deze ouderworkshop hebben we aandacht

veel op de basisopleiding ABA voor ouders, maar

besteed aan de verschillende assessment tools

was toegespitst op het contact dat thuisbegeleiders

waarmee wij werken. De ouders van onze early

met de kinderen hebben. De animo voor deze

intervention groepen zijn meer te weten gekomen

workshopreeks was groot, we hadden maar liefst

over de VB-MAPP, de ouders van de Samen naar

21 aanmeldingen! Naast thuisbegeleiders sloten

School klas hebben uitleg gekregen over het

er ook enkele familieleden van de kinderen aan

Ontwikkeling Volg Model en de ouders van de

die regelmatig oppasten zoals een opa, oma en

pilotgoep van Het Buitehuis hebben een introductie

tante. In vijf avonden werd een aantal belangrijke

gekregen in het Essential For Living curriculum.

onderwerpen uit de ABA behandeld, zodat de
thuisbegeleiders hier zelf mee aan de slag konden.
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Ons motto

Think positive, be positive and positive things will happen...

Voor alle medewerkers en betrokkenen

Bedankt voor vijf succesvolle jaren
en de beste wensen voor 2020

