
drie jaar De Kleine Wereld
22 december 2017

www.merelfoundation.nl

foundation
Een project van de

jaaroverzicht



2

Begeleiding van onze kinderen
Opschaling naar 12 kinderen, een derde groep

Per 1 april zijn we een derde groep gestart.  

We waren blij dat wij de mogelijkheid kregen drie 

wachtlijstkinderen een plek te kunnen bieden.  

Het voordeel van de opschaling is dat de groepen 

homogener zijn geworden. Naast groep Kikker, onze 

instroomgroep en Dolfijn hebben we ook groep 

Vlinder, onze uitstroomgroep kunnen vormgeven. 

Precies drie jaar geleden zijn we gestart met De Kleine Wereld.

Met de start van dit project kwam onze wens in vervulling om ontwik-

kelingsgerichte zorg voor jonge kinderen met autisme mogelijk te maken. 

Qua omvang zijn we inmiddels verdrievoudigd, zowel qua kinderen 

als team. Een team waar wij trots op zijn. Ook blijven we groeien door 

ons steeds verder te professionaliseren en continu te verbeteren. 

Ook het team is verder uitgebreid. Met 12 

medewerkers, 4 freelancers, 3 stagiaires en diverse 

vrijwilligers staat er inmiddels een hele organisatie.

een update

kikker dolfijn vlinder
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Pairing op groep Kikker

Bij de 3 nieuwe kinderen is in de beginfase veel 

tijd geïnvesteerd in pairing. De trainers leren de 

kinderen kennen en de kinderen de trainers. De 

kinderen ervaren dat het leuk is om bij de trainers 

te zijn, dat er in hun bijzijn leuke dingen gebeuren 

en ze leuke dingen ontvangen. Dit is de basis 

voor een goede leerrelatie. Inmiddels hebben 

alle kinderen een goede band met de trainers. 

Daarnaast hebben de kinderen, sinds de start op 

groep Kikker, imitatie-, mand- en spelvaardigheden 

geleerd. We zijn heel trots op hen allemaal! 

Integratie en generalisatie op De Vink en bij SPL 

Sinds begin 2017 gaan drie van de kinderen 

van groep Vlinder één ochtend in de week naar 

basisschool De Vink in Voorschoten en gaat één 

van de kinderen van groep Dolfijn één ochtend 

in de week naar een peuterspeelzaal van SPL in 

Leiden. Deze ochtenden hebben we opgestart 

om de kinderen een kans te bieden op integratie 

tussen regulier ontwikkelende kinderen en 

generalisatie van hun vaardigheden in een andere 

setting en bij andere personen. De kinderen leren 

om in een grotere groep te zijn, kijken naar en 

imiteren hun klasgenootjes en oefenen met sociale 

interacties. We zijn heel blij en dankbaar dat  

De Vink en SPL onze kinderen deze kans geeft. 

Onderwijs op groep Vlinder 

De kinderen op groep Vlinder ontwikkelen zich 

en worden ouder, vandaar dat deze groep zich 

oriënteert op de uitstroomperspectieven van de 

kinderen. Het uitstroomperspectief voor een deel 

van de kinderen is een vorm van onderwijs. Om de 

kinderen zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden 

op een eventuele overstap, werd steeds duidelijker 

hoe belangrijk het is om ook nu al te starten met 

het aanbieden van schoolse vaardigheden zoals 

lezen, rekenen en schrijven. Daarnaast zagen we 

dat de kinderen op de groep hier ook aan toe 

waren, doordat zij veel interesse lieten zien in 

cijfers, letters en woorden.

Mede door ondersteuning vanuit Primair Passend 

Onderwijs Leiden (PPO) zijn we gestart met een 

structurelere implementatie van deze schoolse 

vaardigheden op groep Vlinder. Er zijn lessen 

vormgegeven voor op de groep en er is een 

leesmethode aangeschaft (Veilig Leren Lezen). 

Inmiddels krijgen de kinderen op groep Vlinder 

bijvoorbeeld twee keer per week een zogenaamde 

‘letterles’. Tijdens deze les krijgen de kinderen 

een letter aangeboden die wordt geschreven, 

bekeken en waar woorden aan gekoppeld worden. 

De kinderen zitten hierbij in klassenopstelling en 

moeten hun vinger opsteken als zij iets willen vragen 

of klaar zijn, net zoals op school. Komend jaar zullen 

we het aanbod van deze schoolse vaardigheden 

verder uitbreiden.

Cijfers en letters

Zowel op groep Vlinder als op groep Dolfijn zijn 

er kinderen die afgelopen periode interesse lieten 

zien in cijfers en letters. Afgelopen periode is er 

extra aandacht besteed aan het oefenen met cijfers 

en letters. Inmiddels kunnen deze kinderen al 

veel letters herkennen, schrijven en woorden erbij 

noemen. Ook oefenen we met het schrijven van hun 

eigen naam. Daarnaast kunnen de kinderen tellen 

tot en met 5 of 10 en hier de juiste hoeveelheid 

aan koppelen. In ons dagelijkse routine oefenen 

we ook met de eerste stappen van rekenen door 

bijvoorbeeld te kijken hoeveel pepernoten of 

cornflakes je hebt als je er eentje bij krijgt of eentje 

opeet. Komende periode blijven we hier natuurlijk 

mee door oefenen.

Zindelijkheidsprogramma

Afgelopen jaar hebben we een nieuw 

zindelijkheidsprogramma geïmplementeerd op 

De Kleine Wereld. Het verschil met het vorige 

programma is dat er wordt gestart met een basislijn 

meting, een principe dat we vaak toepassen  binnen 

de ABA (Applied Behavior Analysis). Daarnaast 

is het programma minder intensief voor zowel de 

omgeving als het kind zelf. 
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Inmiddels hebben twee kinderen het programma 

doorlopen en zijn de ervaringen positief! 

SeysCentra, specialist op het gebied van 

onzindelijkheid en zindelijkheidprogramma’s, 

heeft ons hierbij ondersteund.

Deskundigheidsbevordering
BCBA’s in opleiding

Madelein en Joëlle hebben van februari t/m 

december voor hun opleidingstraject supervisie 

ontvangen van Bibi Huskens (BCBA) van dr. Leo 

Kannerhuis Arnhem. De supervisie betrof zowel 

het persoonlijke ontwikkelingsproces naar de rol 

van BCBA als de ontwikkeling van de programma’s 

van de kinderen. In 2018 zal Margreet Spierenburg 

(BCBA) een gedeelte van de supervisie voor haar 

rekening nemen.

RBT (Registered Behavior Technician)

In het kader van deskundigheidsbevordering zijn 

Marjolein en Sharon de RBT opleiding gestart en 

hebben met succes het theoriegedeelte en het 

assessment behaald. In januari 2018 zullen zij het 

examen doen om hun registratie te behalen. In 2018 

zullen ook Sofie, Hanneke en Tabitha de opleiding 

starten. We wensen hen allen veel succes.

Interne Basisopleiding ABA

Al onze nieuwe medewerkers en stagiaires hebben 

afgelopen jaar deelgenomen aan onze interne 

Basisopleiding ABA. Deze opleiding bestaat uit een 

tiental workshops waarin de ABA kernvaardigheden 

geïntroduceerd worden door een combinatie van 

theorie en veelal eigen video’s als voorbeeld. 

De cursisten oefenen met het in de praktijk brengen 

van de vaardigheden middels video-opdrachten. 

Je kunt veel van elkaar leren door de gemaakte 

video’s gezamenlijk terug te kijken, minutieus 

te analyseren en te bespreken. Je leert hierbij 

kritisch naar jezelf en naar anderen te kijken en 

feedback te geven. 

Sensorische Informatieverwerking (SI)

Het is belangrijk inzicht te verkrijgen in de wijze 

waarop de prikkelverwerking oftewel SI bij 

kinderen met autisme verloopt. Marjolein volgt 

sinds september een opleiding Sensorische 

Informatieverwerking bij EstaSI en heeft deze bijna 

afgerond. De opleiding heeft mooie nieuwe inzichten 

gegeven om onze kinderen weer een stapje verder 

te helpen. In 2018 gaan we SI verder implementeren 

in onze aanpak.

‘Leren, je concentreren, genieten... 
het is vreselijk moeilijk als je wereld vol 
is van indringend kabaal, verblindend 
licht en ondraaglijke stank. De 
hersenen van kinderen met autisme 
kunnen de vele prikkels die tegelijk 
binnenkomen niet goed filteren, 
waardoor het kind zich vaak overladen 
voelt en gedesoriënteerd raakt en niet 
lekker in zijn vel zit.’
Bron: 10 dingen die je zou moeten weten over kinderen met autisme van 
Ellen Notbohm, juni 2013

Internationaal ABA congres

Madelein, Joëlle en Rein zijn in november naar het 

internationale ABA congres in Parijs geweest. 

Ze hebben daar workshops en lezingen bijgewoond 

en kennis gemaakt met nieuwe technieken, 

assessments,  aanpakken en trends en gaan in 

2018 diverse nieuwe programma’s en tools voor 

De Kleine Wereld ontwikkelen en implementeren.

Workshop ABA in vogelvlucht

Ruim 60 gedragswetenschappers, orthopedagogen, 

GZ-psychologen, logopedisten, ergotherapeuten, 

zorgcoördinatoren, vroegbehandelaars, JGT 

medewerkers, leerkrachten, onderwijsspecialisten 

en overige geïnteresseerden hebben in maart 

deelgenomen aan onze gratis ABA workshop.  

In 2 uur tijd hebben we de deelnemers 

meegenomen in de basisprincipes van de ABA.
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Operationeel
Onze nieuwe huisvesting

Sinds maandag 23 oktober zijn we gevestigd in 

Leiden zuid/west. Met groep Kikker, groep Dolfijn 

en met ons kantoor zijn we gevestigd op de 

Johan Wagenaarlaan 14. Met groep Vlinder zijn 

we gevestigd op de Kennedylaan 1. De nieuwe 

locaties zijn bij de kinderopvang Small Steps en 

in basisschool De Sleutelbloem gevestigd. Beide 

locaties bieden veel mogelijkheid tot generalisatie. 

 

Thema’s en uitjes

Ook dit jaar zijn er weer verschillende uitjes 

georganiseerd, veelal gerelateerd aan het thema van 

het moment. Zo hebben we bij het thema ‘dieren’ 

een boerderij bezocht en hebben we een week lang 

25 kuikens te gast gehad op De Kleine Wereld. Bij 

het thema ‘water’ hebben we een rondvaart door 

de binnenstad van Leiden gemaakt met opa Hans 

als schipper, waarbij de kinderen zelf ook achter 

het roer mochten staan. Ook hebben we binnen dit 

thema zwemlessen georganiseerd in het zwembad 

van het Rijnlands Revalidatie Centrum.

Binnen het thema ‘vervoer’ hebben we een bezoek 

gebracht aan het Smalspoormuseum Valkenburg 

waar we in een oude stoomtrein hebben gereden. 

In december hebben we pietengym georganiseerd 

waarbij de kinderen in de gymzaal konden klimmen 

en balanceren als echte pieten. Ook kwam 

Sinterklaas bij ons op bezoek. De kinderen hadden 

mooie tekeningen gemaakt om aan Sinterklaas 

te geven. Vandaag sloten we het jaar af met een 

bezoek aan de schaatsbaan in het centrum van 

Leiden welke, met dank aan Centrum Management 

Leiden, exclusief voor onze kinderen was 

gereserveerd.

Veiligheid en welzijn

In oktober volgden al onze medewerkers en 

stagiaires een cursus Kinder EHBO. In een 

uitdagende setting, vergezeld door een lotus 

slachtoffer, leerden we eerste hulp te verlenen bij 

ongelukken bij jonge kinderen. Daarnaast voegde 

Hanneke zich dit jaar als vijfde lid bij het BHV 

team en verbeterden wij ons kwaliteitssysteem 

wat ook dit jaar weer ‘ISO proof’ is verklaard. De 

Merel Foundation streeft naar continue verbetering, 

kwaliteit, continuïteit en de beste zorg voor jonge 

kinderen met autisme. Het welzijn van onze kinderen 

en medewerkers staat centraal. Tot slot wenst de 

organisatie zich te houden aan alle geldende 

wet- en regelgeving.

Afstudeeronderzoeken & stageprojecten
Afstudeeronderzoeken

Sofie deed haar afstudeeronderzoek bij de 

Merel Foundation. Zij onderzocht hoe wij als 

Merel Foundation de ouders nog meer kunnen 

ondersteunen in de thuissituatie. Sofie stelde vast 

dat het belangrijk is dat wij goed afstemmen op 

de thuissituatie. De adviezen moeten praktisch 

en toepasbaar zijn en het gezinssysteem dient 

erin te worden betrokken. Naar aanleiding van het 

onderzoek bieden wij nu meer ouderbegeleiding in 

de thuissetting aan.

Ook concludeerde Sofie dat het erg belangrijk 

is dat het gezin in zijn kracht wordt gezet. Door 

meer kennis en praktische oplossingen komen 

de gezinnen steviger te staan en kunnen zij 

uiteindelijk meer aan. Margo zal dit jaar haar 

afstudeeronderzoek hierop richten. Haar onderzoek 

startte met een ouderavond waarin wij ouders 

vroegen mee te denken. Het was mooi om te zien 

hoe de ouders direct informatie uitwisselden. Er was 

veel herkenning. Margo zal een tool ontwikkelen, 

waarbij wij vanuit de Merel Foundation het delen 

van kennis kunnen faciliteren. De kennis is breed 

en divers uiteenlopend van tandartsbezoekjes, 

vakanties tot voorzieningen vanuit de WMO. 

Macy en Jorine starten in 2018 met hun onderzoek. 

Zij zullen hun onderzoek richten op eetproblematiek. 

Ze hebben als doel de eetpatronen onder kinderen 

met autisme en een ontwikkelingsachterstand op 
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De Kleine Wereld te onderzoeken, zodat de trainers 

en de ouders deze ongewenste eetpatronen kunnen 

begrijpen en de kinderen kunnen stimuleren om 

gevarieerder te eten. De hoofdvraag die hieruit volgt 

is: Welke ongewenste eetpatronen spelen zich af 

op de Kleine Wereld en thuis, hoe wordt hier nu 

mee omgegaan en op welke manier kunnen de 

trainers en de ouders in de toekomst het eten van 

de kinderen nog beter stimuleren zodat de kinderen 

meer divers gaan eten?

 

Stageprojecten

Gedurende hun stage op De Kleine Wereld / Merel 

Foundation hebben Macy en Alicia praktische 

factsheets met activiteiten ontwikkeld binnen een 

zelf gekozen thema. Macy heeft zich tijdens haar 

stage verdiept in de mogelijkheden van muziek. 

Muziek is een mooi middel om onze kinderen te 

bereiken, te motiveren en nieuwsgierig te maken. 

Ook kan muziek de ontwikkeling van onze kinderen 

stimuleren. Muziek geeft ruimte voor emoties en is 

een hulpmiddel om de spraak- en taalontwikkeling 

te bevorderen. 

Alicia is tijdens haar stage op zoek gegaan naar 

fysieke activiteiten in de vorm van bewegings-

spelletjes voor onze kinderen. Deze activiteiten 

kunnen bij trainingen worden gebruikt om kinderen 

vaardigheden aan te leren, interactie te vergroten en 

ontspanning of beweging aan te bieden.

Tabitha verdiepte zich in het optimaliseren van de 

ruimtes. Kinderen met autisme hebben vaak moeite 

met het negeren of neutraliseren van prikkels. Door 

structuur te bieden, kunnen wij ze helpen de wereld 

iets meer voorspelbaar te maken. Mede dankzij het 

onderzoek van Tabitha hebben wij de ruimtes op de 

nieuwe locaties optimaal kunnen inrichten. 

Onze huidige stagiaires zijn ook bezig met hun 

stageproject. Hilary verdiept zich in gezonde 

voeding op De Kleine Wereld. Isa zal activiteiten 

ontwikkelen om het kringmoment verder te 

verbeteren. Danique introduceerde bij ons 

de Tovertafel. De Tovertafel is een speelse 

onderwijsinnovatie die de kinderen van de Merel 

Foundation op een betoverende manier zou 

kunnen helpen bij de ontwikkeling van hun sociale, 

fysieke en cognitieve vaardigheden. De interactieve 

lichtprojecties verleiden de kinderen om in 

beweging te komen en samen plezier te hebben. 

Wij hopen de aanschaf van de Tovertafel 

mogelijk te maken door middel van sponsoring.

In vogelvlucht
Onze hoogtepunten in 2017

•	 Januari | We geven een stageverkenning 

workshop op Hogeschool Leiden

•	 Februari | Onze kinderen bezoeken een 

boerderij binnen het thema ‘dieren’

•	 Februari | Bibi Huskens start met het geven 

van supervisie aan onze BCBA’s in opleiding

•	 Februari | Een aantal kinderen starten met 

integratie op basisschool De Vink

•	 Maart | We organiseren twee psycho-educatie 

middagen voor broertjes en zusjes

•	 Maart | We bezoeken als teamuitje de film 

Life Animated

•	 Maart | We geven een gratis ABA workshop 

voor zorg en onderwijs professionals

•	 April | Het 10e, 11e en 12e kindje start op 

De Kleine Wereld – we starten een derde groep

•	 April | BDO sponsort door deel te nemen aan 

de 42ste editie van de Singelloop Leiden

•	 Mei | We starten de samenwerking met SPL 

voor generalisatie doeleinden

•	 Juni | Onze (ex)stagiaires Sofie en Tabitha 

studeren af

•	 Juni | De Leidse wethouders van zorg 

en onderwijs en PPO Leiden komen op 

werkbezoek 

Help ons de Tovertafel 
mogelijk te maken 
Doneer op
NL78 ABNA 0557 4407 93
Wij beschikken over een ANBI status 
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•	 Juli | Onze kinderen maken een rondvaart 

door de binnenstad van Leiden

•	 Juli | We organiseren een teamuitje in Amsterdam

•	 Juli | Onze kinderen krijgen zwemlessen 

binnen het thema ‘water’

•	 Augustus | prijsvergelijken.nl doneert voor 

de aankoop van nieuw meubilair

•	 September | We organiseren een 

ouderworkshop ‘spelen met je kind’

•	 September | Marjolein start met de opleiding 

Sensorische Informatieverwerking (SI)

•	 Oktober | We organiseren een ouderavond 

‘adviezen van ouders voor ouders’

•	 Oktober | We verhuizen naar de Johan 

Wagenaarlaan en de Kennedylaan

•	 November | We bezoeken het Internationaal 

ABA congres in Parijs

•	 November | We organiseren een borrel om 

nader kennis te maken met de Sleutelbloem

•	 November | De NSGK keurt onze aanvraag 

voor een ‘samen naar school klas’ goed

•	 December | We ondertekenen een 

onderaannemerscontract met Ipse de Bruggen

•	 December | We staan op de stagemarkt van 

Hogeschool Leiden

•	 December | Onze kinderen gaan schaatsen 

in de binnenstad van Leiden

•	 December | We sluiten het jaar af met het 

Merel Foundation kerstdiner voor medewerkers

Onze plannen voor 2018

We kijken ook graag vooruit. In 2018 willen wij:

•	 Onderwijs verder integreren binnen 

De Kleine Wereld

•	 Sensorische Informatieverwerking (SI) 

implementeren in onze aanpak

•	 Een dataregistratie systeem introduceren

voor een efficiëntere werkwijze

•	 Plannen ontwikkelen voor een vervolgproject 

voor kinderen die niet kunnen uitstromen naar 

een vorm van onderwijs

Bedankt voor een fantastisch 2017!
•	 Onze medewerkers en stagiaires voor hun 

warme, positieve, enthousiaste en vindingrijke 

bijdrage

•	 Onze RvT leden Jaqueline, Jeanet en 

Maarten voor hun positief kritische bijsturing

•	 Onze vrijwilligers Louise, Koert, Hans, Akke, 

Coen, Cedrik en Jan voor hun specifieke 

bijdrage

•	 Onze freelancers Amit, Joris, en Mi Mi 

voor hun inzet en flexibiliteit 

•	 Onze supervisiepartners Laura, Bibi, 

Margreet en Frans voor ondersteuning op 

inhoudelijk gebied

•	 Basisschool de Vink en SPL met in het 

bijzonder Anne Bos voor de plek die zij onze 

kinderen bieden

•	 PPO Leiden met in het bijzonder Rich van der 

Berg en Judith Leeuwenkuijl voor de passie 

waarmee zij ons aanbod verrijken met onderwijs

•	 TWO Holland Rijnland en de gemeente 

Leiden voor de kans die ze onze kinderen bieden

•	 Inzowijs met in het bijzonder Erik van der 

Zijden voor de zeer prettige en vertrouwde 

samenwerking

•	 Ipse de Bruggen voor het vertrouwen in een 

mooie samenwerking

•	 De Vlieger, De Sleutelbloem en Smallsteps 

voor onze plezierige gezamenlijke huisvesting

•	 SeysCentra voor het delen van hun kennis en 

expertise op het gebied van zindelijkheid

•	 Prijsvergelijken.nl en dan met name Edwin 

Jonker die ons weer heeft gesponsord 

afgelopen jaar 

•	 Onze sponsoren voor het mogelijk maken 

van de aanschaf van meubels, speelgoed  

en ontwikkelmaterialen

•	 Alle overige betrokkenen voor de hulp die wij 

het afgelopen jaar hebben mogen ontvangen



Ons motto

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

De Kleine Wereld  -  Merel Foundation
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

KvK  61149683
RSIN  854229267
IBAN NL78 ABNA 0557 4407 93


