
Early intervention
Met onze early intervention groepen 

bieden wij een plek waar jonge 

kinderen met autisme en een 

ontwikkelingsachterstand (vanaf  

3 jaar) intensief worden gestimuleerd 

in hun ontwikkeling. De groepen 

bestaan uit 5 kinderen en 3 ABA 

trainers. Door middel van dagelijkse 

een-op-een en een-op-twee 

trainingen wordt intensief gewerkt 

aan individuele doelen, zoals 

communicatie, spelvaardigheden  

en zelfredzaamheid. Daarnaast 

wordt in groepsactiviteiten gewerkt  

aan sociale en groepsvaardigheden. 

Als je jonge kinderen intensief 
wil leren begeleiden met een 
wetenschappelijke aanpak

Zorg/onderwijs
Onze zorg/onderwijsgroep is 

gevestigd in basisschool De Vink. In 

deze groep worden zorg en onderwijs 

gecombineerd door de samenwerking 

tussen leerkracht en ABA trainers.  

De groep bestaat uit 6 kinderen (vanaf  

5 jaar), een leerkracht en een ABA 

trainer. Door middel van groepslessen 

en groepsactiviteiten wordt gewerkt 

aan de cognitieve ontwikkeling (lezen, 

schrijven, rekenen) en de schoolse 

vaardigheden (gedrag in de groep en 

werkhouding). Daarnaast is er tijdens 

individuele momenten aandacht voor 

individuele doelen van de kinderen. 

Als je wil werken met onze 
kinderen in een maatwerk 
zorg/onderwijs setting

Natuurlijk leren
Met Het Buitenhuis bieden wij een 

plek waar jongeren met autisme met 

een verstandelijke beperking (vanaf  

7 jaar) worden voorbereid op een  

zo zelfredzaam, zinvol en gelukkig 

mogelijk bestaan. Het Buitenhuis 

brengt jongeren tot ontwikkeling door 

te leren in een huiselijke en natuurlijke 

leeromgeving. Dit doen zij bijvoorbeeld 

door met dieren te werken, te koken, 

te tuinieren, te sporten en muziek te 

maken. De groep bestaat uit 4 tot 6 

kinderen en ABA trainers in combinatie 

met medewerkers met een passie 

voor de programmaonderdelen.

Als je onze kinderen wil 
begeleiden door te koken, te 
tuinieren, muziek te maken...  

De Merel Foundation biedt met De Kleine Wereld en Het Buitenhuis  
behandeling aan kinderen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) en een 
ontwikkelingsachterstand. Systematisch en in kleine stapjes werken we  
aan de ontwikkeling van onze kinderen. Dit doen we zowel een-op-een,  
een-op-twee als in groepsverband. We baseren onze behandeling op de  
principes van de Applied Behavior Analysis (ABA). Daarnaast creëren  
we een zo optimaal mogelijke leeromgeving door te anticiperen op  
de sensorische informatieverwerking van het kind. 

een unieke en verrijkende stage
met kinderen met autisme?

zoek jij
foundation



Zo ziet een stage eruit

De werkweek

Je staat vier dagen op de groep van 09.00 tot 15.00. 

Daarin ga je onder andere zelfstandig aan de slag met  

de leerdoelen van de kinderen. Daarna heb je kantoortijd 

waarin je aan het werk gaat met ondersteunde taken  

voor het groepsproces en de individuele kinddoelen.  

Op dinsdagmiddag neem je deel aan verschillende 

teamoverleggen (supervisie, inhoudelijk overleg, 

groepsoverleg etc.).

Inhoudelijke invulling

Je draagt bij aan de behandeling van de kinderen, welke 

bestaat uit het (mee)schrijven en uitvoeren van een 

individueel Educatie Plan, het doen van observaties, 

contacten onderhouden met ouders (onder andere in  

de ouderbegeleiding) en je werkt samen met externe 

hulpverleners zoals logopedisten, oefentherapeuten  

en anderen.

Interne opleiding

We bieden je een interne opleiding over de basisprincipes 

van Applied Behavior Analysis (ABA), waarbij je de theorie 

meteen leert omzetten naar de praktijk door onder andere 

coaching on the job. De opleiding bestaat uit 14 workshops 

en maakt deel uit van je stage-uren. 

Persoonlijke ontwikkeling

We bieden je een leerzame omgeving om te werken  

aan persoonlijke leerdoelen. Je wordt begeleid door een 

stagebegeleider van jouw groep. Daarnaast krijg je de 

kans om je eigen talenten in te zetten door middel van 

eigen projecten binnen de organisatie. Je komt terecht  

in een warm en enthousiast team waarin je welkom bent.

Warm en enthousiast team

Wij zijn een betrokken organisatie. Met een positief, 

gepassioneerd, leergierig en vindingrijk team in Leiden 

bieden wij een unieke plek voor stagiaires die affiniteit 

hebben met onze missie. Jij kunt het leven van onze 

kinderen/jongeren wezenlijk veranderen.

Onze ideale stagiaire 
• Is vrolijk en enthousiast met gevoel voor humor

• Is leergierig en staat open om zichzelf te ontwikkelen

• Kan reflecteren op eigen handelen

• Heeft geduld en doorzettingsvermogen

• Is actief en neemt initiatief 

• Kan snel schakelen tussen denken en handelen

• Werkt graag in teamverband 

Enthousiast geworden?
Stuur een motivatiebrief (of video) en CV naar: 

sharon@merelfoundation.nl Voor meer informatie: 

www.merelfoundation.nl


