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Onze kinderen laten een enorme 
vooruitgang zien 
Kenmerkend van Applied Behavior Analysis 

(ABA) is dat er begeleiding wordt geboden op alle 

ontwikkelingsgebieden van een kind. Op De Kleine 

Wereld geven wij onder andere begeleiding op de 

gebieden communicatie, sociale vaardigheden en 

zelfredzaamheid. Na een jaar intensieve begeleiding 

kunnen wij met zekerheid zeggen dat alle kinderen 

enorm gegroeid zijn op al deze gebieden. 

Precies één jaar geleden op 22 december 2014 openden wij onze 

deuren voor de eerste vier kinderen van De Kleine Wereld.

Sinds die dag hebben we in alle opzichten een enorm positieve

ontwikkeling doorgemaakt. Inmiddels zijn we qua omvang verdubbeld

en zijn we super trots op ons team, onze steeds professioneler 

wordende organisatie en natuurlijk trots op de behaalde resultaten.

Grote sprongen in verbale communicatie

Er zijn kinderen die bij de start geen verbale 

communicatie gebruikten en nu in zinnen van drie 

woorden praten. Bij andere kinderen zijn er grote 

stappen gezet in het besef dat je met behulp van 

een gebaar, klank of voorwerp kan vragen om 

wat je wilt. Dit is essentieel in de communicatieve 

ontwikkeling en biedt perspectieven voor verdere 

ontwikkeling. Als een kind zich leert uiten, zorgt dit 

voor rust en zelfvertrouwen, waardoor frustratie en 

gedragsproblemen afnemen.

een update
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Toename van sociale vaardigheden

Ook op het gebied van sociale vaardigheden 

laten alle kinderen grote vooruitgang zien, met als 

gemene deler meer interesse in elkaar. De kinderen 

hebben geleerd in de kring te zitten, naast elkaar te 

spelen, samen te lunchen en nog zoveel meer!

Zelfredzaamheid van de kinderen is vergroot

Zelfredzaamheid (essentials for living) was voor 

alle kinderen een belangrijk aandachtspunt dit jaar. 

Met resultaat! Drie kinderen zijn zindelijk geworden 

en veel kinderen kunnen al zelfstandig de jas 

aan- en uitrekken en deze op de kapstok hangen. 

De kinderen oefenen met zelf hun brood smeren, 

handen wassen en zelfs borden afwassen na

de lunch. 

Wij zijn op koers

Naast de ontwikkelingen die onze kinderen op 

De Kleine Wereld laten zien, vinden wij het vooral 

heel fijn te constateren dat onze kinderen met een 

stralende lach naar De Kleine Wereld komen. Ze 

lijken steeds meer te willen leren en lijken trots op 

wat ze reeds kunnen. Ook de positieve reacties van 

ouders, opa’s en oma’s en overige betrokkenen 

geven aan dat wij op de goede weg zitten. Met een 

goed gevoel kan het team van De Kleine Wereld 

het nieuwe jaar ingaan, om op 4 januari vol goede 

moed verder te werken aan ons gezamenlijke doel

‘Een toekomst voor kinderen met autisme’.

Samen met ouders, opa’s en oma’s
en thuisbegeleiders
Eén van onze principes is samenwerken met 

alle relevante betrokkenen aan de ontwikkeling 

van onze kinderen. Hiervoor hebben wij een 

ouderbegeleiding cyclus geïntroduceerd, 

bestaande uit een Workshop en 10 ouder-

begeleiding sessies per half jaar. De ouders van 

de eerste vier kinderen zijn inmiddels gestart 

aan hun tweede cyclus en de ouders van recent 

gestarte kinderen zijn begonnen aan hun eerste 

cyclus. Tijdens de ouderbegeleiding sessies werkt 

de mentor van het kind samen met de ouders aan 

doelen die door henzelf zijn gekozen of aan doelen 

die voortkomen uit het Individueel Educatie Plan 

van het kind. De doelen zijn vaak heel concreet 

(bijvoorbeeld: komen als mama/papa roept) en 

leveren daardoor veel resultaat op. Nu werken de 

ouders en de mentoren eraan om deze kennis in te 

zetten in de begeleiding van hun kind.

Interne ABA basisopleiding afgerond 
door medewerkers
De afgelopen drie maanden hebben veel 

medewerkers de basisopleiding ABA gevolgd en 

afgerond. Deze interne opleiding is ontwikkeld door 

de Merel Foundation en werd wekelijks verzorgd 

door Ariane Flesseman, onze Board Certified 

Behavior Analyst (BCBA). De opleiding bestaat uit 

10 workshops, waar de trainers op gestructureerde 

wijze gecoacht werden in het aanleren van de 

theorie en de praktische toepassing van ABA. 

In elke workshop werd één theoretisch onderwerp 

geïntroduceerd in een presentatie, waar vervolgens 

de medewerkers actief mee aan de slag gingen in 

de praktijk. Hierbij maakten wij gebruik van video-

opnamen, waarbij trainers zichzelf beoordeelden, 

maar ook feedback ontvingen van collega’s.  

Elke workshop werd afgesloten met een evaluatie  

in groepssetting.

Introductie thema’s op De Kleine Wereld
De afgelopen periode zijn wij op De Kleine Wereld 

gestart met de implementatie van thema’s zoals 

Sinterklaas en Kerst. Voorbeelden van toekomstige 

thema’s zijn vormen & kleuren, water en eten 

& drinken. Het thema komt vervolgens terug 

in bijvoorbeeld een themaplank, decoratie en 

knutselwerkjes. Ook wordt ontwikkelingsmateriaal 

aangepast op het lopende thema, zodat de kinderen 

met woorden en objecten, passend bij het thema, 

in aanraking komen. Onze stagiaire Sofie heeft, 

naast haar meeloopstage, ook als opdracht om 

zich te verdiepen in ontwikkel-apps en andere 

media (filmpjes, liedjes, etc.) die aansluiten bij de 

ontwikkeling van onze kinderen. De apps en media 

worden tevens gekoppeld aan de thema’s.
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Ons motto

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

De Kleine Wereld  -  Merel Foundation

Uitjes 
Naast de dagelijkse begeleiding bij De Kleine 

Wereld creëren wij wekelijks leermomenten in 

de vorm van uitjes. Elke woensdagmiddag gaan 

medewerkers op stap met de kinderen. Hierbij 

worden wij ondersteund door onze vrijwilligster 

Anne Margreet. Voorbeelden van uitjes zijn: bezoek 

aan een speeltuin in de stad, boodschappen doen 

bij de supermarkt, naar de bibliotheek, op het 

station treinen kijken of glas wegbrengen naar de 

glasbak. Afgelopen maand zijn er diverse specifieke 

/ themagerelateerde uitjes geweest voor de kinderen 

van De Kleine Wereld. Zo zijn wij lopend en met de 

bakfiets naar het Huis van Sinterklaas geweest in de 

Waag. Daarnaast is Sinterklaas op bezoek geweest 

bij De Kleine Wereld en hebben wij geschaatst op 

de schaatsbaan in het centrum van Leiden. De 

kinderen hebben veel nieuwe indrukken gekregen. 

En aan hun stralende en lachende gezichten te zien, 

hebben ze het enorm naar hun zin gehad.

Alle betrokkenen – bedankt!
•	 Ons team (medewerkers, freelancers 

& vrijwilligers, RVT leden en stagiaire)  

voor de enthousiaste en doelgerichte inzet;

•	 Inzowijs voor de samenwerking aan kwaliteit, 

maar bovenal voor het vertrouwen;

•	 Gemeente Leiden voor de kans die ze onze 

kinderen geboden hebben;

•	 ABA Instituut voor de ABA supervisie en 

leerzame advies en overlegmomenten over  

de ontwikkeling van onze kinderen;

•	 Frans van Haren voor nieuwe inzichten 

en ondersteuning op inhoudelijk gebied;

•	 Sponsoren voor het mogelijk maken van de 

aanschaf van ontwikkelmateriaal en speelgoed; 

•	 SBO de Vlieger voor de prettige samenwerking;

•	 PPO Leiden voor de voorbereiding op de 

verbinding met onderwijs;

•	 Alle overige betrokkenen voor de hulp die wij 

het afgelopen jaar hebben mogen ontvangen.


