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Nieuw aanbod
Het afgelopen jaar zagen wij bij de oudere kinderen 

een nieuwe (zorg)behoefte ontstaan. Wij zijn heel blij 

dat wij met de start van onze Samen naar School 

klas en groep Pinguïn een verrijkt aanbod bieden. 

Groep Vlinder - onze Samen naar School klas

Na de zomervakantie zijn wij in samenwerking met 

basisschool De Vink en PPO Leiden een Samen 

Op 22 december 2018 bestaat de Kleine Wereld vier jaar. Met een verrijkt

aanbod, een professioneel en enthousiast team en mooie plannen voor

een vervolgproject kijken wij terug op een succesvol jaar.

naar School klas gestart. De klas is specifiek 

bedoeld voor kinderen die in zorg zijn bij de Merel 

Foundation en die naar verwachting op termijn 

kunnen uitstromen naar een vorm van onderwijs. 

Onderwijs en sociale interactie is voor deze kinderen 

essentieel in deze fase van hun ontwikkeling. 

In een klas die is gevestigd in basisschool De Vink 

krijgen de kinderen van de Samen naar School klas 

zowel zorg als onderwijs. Op donderdagochtend 

draaien de kinderen mee in reguliere klassen, waarbij 

de Merel Foundation schaduwbegeleiding verzorgt. 

een update

kikker dolfijn vlinder pinguïn
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Dit biedt unieke leermogelijkheden voor de 

kinderen door het meedraaien in een grotere 

groep en de aanwezigheid van veel regulier 

ontwikkelende kinderen om hen heen. Ook is er 

meer voorbeeldgedrag en meer sociale interactie 

waar de kinderen van kunnen leren. 

Daarnaast biedt de setting de mogelijkheid om 

geleerde vaardigheden te generaliseren. 

Sinds kort zijn we op vrijdagmiddag gestart met 

tutorlezen, waarbij bovenbouwleerlingen van 

basisschool De Vink boekjes komen lezen met 

kinderen van groep Vlinder. We zijn heel blij met de 

samenwerking met De Vink en we bouwen hier de 

komende periode graag op voort om de kinderen 

zich verder te laten ontwikkelen binnen deze fijne 

setting.

Met veel plezier kunnen we melden 
dat één van de Vlinder kinderen in 
2018 is uitgestroomd naar onderwijs.

Groep Pinguïn

Na de zomervakantie zijn we met groep Pinguïn 

gestart. Deze groep is bedoeld voor kinderen 

die naar verwachting niet zullen uitstromen 

naar onderwijs, maar zeker nog wel leerbaar zijn. 

Zij leren het meest in een natuurlijk context en 

daarom oefenen we met hen de vaardigheden 

bewust in een natuurlijke setting (natural 

environment teaching). Zo gaan we boodschappen 

doen, koken, oefenen in het verkeer, tuinieren 

en bijvoorbeeld paardrijden om met de kinderen 

gericht aan zelfredzaamheiddoelen te werken. 

Naast het aanleren van functionele vaardigheden 

werken wij aan gedragsdoelen die per kind 

worden bepaald op basis van de assessment tool 

Essentials For Living. Deze assessment tool is 

gericht op functionele doelen teneinde kinderen 

een zo zelfstandig, zinvol en gelukkig leven te 

laten leiden. De kinderen hebben in de eerste vier 

maanden al flinke stappen gemaakt in bijvoorbeeld 

communicatie en emotieregulatie.

De komende jaren gaan wij ons er 
actief op richten om groep Pinguïn 
te laten doorontwikkelen tot een 
nieuw project. Een project met 
ontwikkelingsgerichte zorg voor 
tieners met autisme.

Groep Kikker

Op groep Kikker leren we de kinderen 

communiceren door hen te helpen vragen om 

datgene wat zij op dat moment willen hebben.  

De kinderen zijn steeds meer gericht op hun 

omgeving en hebben geleerd zich duidelijk te 

maken door middel van foto’s, gebaren, klanken, 

woordjes en soms al korte zinnen. Het kunnen 

vragen om datgene wat je op dat moment wilt 

hebben, noemen we manding. Naast manding  

zien we dat de spelvaardigheden en imitatie-

vaardigheden zijn toegenomen, welke essentieel  

zijn voor het leren van de omgeving. 

Groep Dolfijn

Op groep Dolfijn werken we met de kinderen aan 

het uitbreiden en verfijnen van de eerder verworven 

vaardigheden. Naast zelfredzaamheiddoelen, zoals 

zindelijkheid en zelf brood smeren, hebben de 

kinderen steeds meer geleerd om dingen samen 

te doen. We zien de kinderen meer naar elkaar 

kijken en van elkaar leren. Tijdens momenten als 

‘Jan Huigen in de ton’, op de schommel en met 

een voetbalspel op het plein wordt geoefend met 

sociale interacties en beurtgedrag. Daarnaast zien 

we bij de kinderen van groep Dolfijn steeds meer 

ontwikkelingen in de ontluikende geletterdheid en 

gecijferdheid. De kinderen hebben zichtbaar plezier 

wanneer zij tellen, cijfers en letters herkennen en 

soms al hun eigen naam leren lezen. 



4

Inhoudelijk
Sensorische Informatieverwerking

Bij kinderen met autisme en/of een ontwikkelings-

achterstand lijkt de sensorische informatieverwerking 

anders te werken. Prikkels komen sterker binnen, 

of juist minder sterk. De zintuigen lijken niet goed 

samen te werken en dit heeft invloed op het gedrag 

van een kind. Dit jaar hebben we een begin gemaakt 

met de implementatie van een nieuwe aanpak m.b.t. 

sensorische informatieverwerking.

Marjolein, heeft onder supervisie van Cor Reusen, 

voor een aantal kinderen een sensorisch dieet 

opgesteld m.b.t. tot de prikkelverwerking van het 

kind. Hierdoor kunnen we de kinderen helpen om 

te gaan met verschillende prikkels en kunnen wij 

ervoor zorgen dat de setting, onze aanpak en de 

alertheid van de kinderen optimaal is om het leren 

te bevorderen.

Individueel Educatie Plan (IEP)

In het najaar hebben we het Individueel Educatie

Plan verder doorontwikkeld. Naast de gebruikelijke 

onderdelen in het IEP, zoals de beschrijving van het 

kind, de taakanalyse, zelfredzaamheiddoelen en de 

prioriteit- en ontwikkelingsgebieden is nu ook het 

barriers-document onderdeel van het IEP. In het 

barriersdocument maken wij de leerbarrières  

van een kind inzichtelijk. Hiermee wordt voor ons 

duidelijk wat het kind precies belemmert in zijn of 

haar ontwikkeling. We zijn trots dat we in november 

en december voor alle kinderen een nieuw IEP 

hebben kunnen opstellen.

Thema’s en uitjes
Afgelopen jaar hebben we veel uitjes georganiseerd 

waar we met veel plezier op terugkijken. Sommige 

uitjes waren vorig jaar zo goed bevallen dat we 

ze dit jaar opnieuw hebben gedaan. Denk hierbij 

aan het varen door de binnenstad van Leiden met 

opa Hans aan het roer, de logeerweek van de 

kuikens tijdens de lente, de zomerspelen en diverse 

activiteiten rondom Sinterklaas.

Erg leuk dit jaar was het bezoek aan Schiphol in het 

kader van de thema’s ‘vervoer’ en ‘zomervakantie’. 

We kregen daar een heuse rondleiding, mochten 

even in een echte cockpit zitten en konden vanaf 

het panoramaterras naar de vliegtuigen kijken. Heen 

en terug gingen we met de trein, wat ook een hele 

belevenis was. In het najaar hebben we een bezoek 

gebracht aan Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Na 

de start in Oceanium zijn we langs olifanten, tijgers, 

apen en vele andere dieren gelopen, waarna we zijn 

gaan lunchen bij de overdekte speeltuin.

foundation
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Ouders
Ouderworkshops

Van mei tot en met juli 2018 hebben zes 

enthousiaste ouderparen de ouderworkshops van 

de basisopleiding ABA gevolgd. In vijf avonden 

hebben we met elkaar verschillende onderwerpen 

binnen de ABA behandeld. Daarnaast zijn door 

middel van video-analyse situaties van thuis 

bekeken en besproken. Voor de ouders die al 

langer meedraaien bij de Merel Foundation was er 

een ouderworkshop ‘ABA in vogelvlucht’. Hierin 

werd naar aanleiding van informatie en video’s de 

ABA kennis weer opgefrist. Ook hebben wij een 

ouderworkshop georganiseerd die geheel in het 

teken stond van Sensorische Informatieverwerking.

Ouderavonden

Onderling contact tussen ouders is belangrijk. 

Enerzijds is het prettig om kennis uit te wisselen, 

anderzijds is er onderling veel herkenning van alles 

wat er komt kijken bij het opvoeden van een kind 

met autisme. De ouders zien elkaar dagelijks bij 

het halen en brengen. Toch bleek het afgelopen 

jaar dat dit contact vaak vluchtig is. Ook zien de 

ouders van de andere locaties elkaar niet meer 

dagelijks. Daarom organiseren wij tweemaal per jaar 

een ouderavond. De ouders bepalen gezamenlijk 

de thema’s. ‘Op vakantie’ en ‘gezonde voeding’ 

waren de thema’s van afgelopen jaar. Naast het 

inhoudelijke deel is er ook ruimte voor informeel 

samenzijn tijdens de borrel.

Ouderportal

Ook hebben wij in 2018 een ouderportal 

ontwikkeld en geïmplementeerd. Het doel hiervan 

is voornamelijk kennisdeling. Zo kunnen ouders er 

tips plaatsen en vragen stellen. Ook plaatsen wij er 

documentatie en nieuwsberichten op. In 2019 zullen 

wij met hulp van Hans (ouder) en Amarin (stagiaire) 

ook een WIKI functie vorm gaan geven.
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Team
Deskundigheidsbevordering

Ook onze teamleden hebben zich verder ontwikkeld. 

Het afgelopen jaar hebben drie medewerkers hun 

RBT opleiding behaald. Dit is een registratie als 

ABA trainer bij de Behavior Analyst Certification 

Board. Inge, Macy en Judith zijn eind 2018 ook 

met deze opleiding gestart en hopen deze in 2019 

af te ronden. Om meer inzicht te krijgen in de 

emotionele ontwikkeling van de kinderen en het 

team hierbij te kunnen ondersteunen, heeft Tabitha 

de cursus ‘Emotionele ontwikkeling in de relatie 

tot probleemgedrag’ gevolgd. Madelein, BCBA in 

opleiding, heeft haar theoretisch deel afgerond en 

hoopt in 2019 haar BCBA opleiding te voltooien. 

Ook dit jaar hebben alle nieuwe medewerkers en 

stagiaires de interne basisopleiding ABA gevolgd. 

Door middel van theorie in combinatie met video-

opdrachten leren zij de basisprincipes ABA aan. 

BBQ voor medewerkers en hun familie

Familie en vrienden vinden we erg belangrijk. 

Ook de families en vrienden van onze medewerkers. 

In september organiseerde de Merel Foundation 

een BBQ speciaal voor de familie en vrienden 

van onze medewerkers. Met lekker eten en een 

toetjesbuffet gebakken door het team, namen onze 

familie en vrienden een kijkje in De Kleine Wereld. 

In de lokalen werden verschillende presentaties 

gegeven over bijvoorbeeld ABA en Sensorische 

Informatieverwerking. Het was mooi om te zien 

hoe trots onze medewerkers zijn op ons werk 

en hoe trots de familie en vrienden zijn op onze 

medewerkers.

Afstudeer- en stageprojecten
Eetproblematiek

Macy en Jorine deden hun afstudeeronderzoek 

over ongewenste eetproblemen voor de Merel 

Foundation. Zij stelden vast dat veel kinderen een 

eenzijdig eetpatroon hebben. Uit het onderzoek zijn 

verschillende methodes en tips van deskundigen 

naar voren gekomen die dit eetpatroon kunnen 

verbeteren. Deze methodes en tips zijn praktisch 

gemaakt in een stappenplan van zes fasen om zo 

de ongewenste eetpatronen te kunnen signaleren 

en observeren én om uiteindelijk een behandelplan 

te kunnen maken en uitvoeren.

Gezonde voeding

Dit jaar hebben we kritisch gekeken naar het 

voedingsaanbod op De Kleine Wereld. Met behulp 

van Jeroen de Haas, orthomoleculair therapeut, 

hebben we al onze voedingsmiddelen beoordeeld 

o.b.v. aanwezige suikers, hoeveelheid vezels, 

eiwitten etc. Een aantal producten is vervangen 

door een gezondere variant. Gelukkig kwamen 

we er ook achter dat we al goed en bewust bezig 

waren met veel producten die wij de kinderen al 

aanboden. Ook hebben we onze eetmomenten 

veelzijdiger gemaakt qua voedingsmiddelen. Voor 

de implementatie van gezonde voeding op De 

Kleine Wereld hebben we een boekje ontwikkeld 

waarin alle vervangende en nieuwe producten 

evenals de diversiteit in de eetmomenten duidelijk 

zijn uitgelegd. Ook hebben we een ouderavond 

georganiseerd over gezonde voeding, met Jeroen 

de Haas als gastspreker.

Tovertafel

Eind 2017 introduceerde Danique de Tovertafel 

bij ons als haar stageproject. Na een korte en 

succesvolle crowdfunding-actie werd in maart 

2018 de Tovertafel bij ons geïnstalleerd. Vanaf dat 

moment konden wij deze nieuwe onderwijsinnovatie 

gaan inzetten in de trainingen. Al na de eerste week 

konden we met recht zeggen dat de aanschaf van 

de tovertafel een succes was. De Tovertafel wordt 

nu dagelijks aan de hand van de doelen uit de 

VB-MAPP ingezet in de trainingen, maar zorgt ook 

in de vrije momenten voor veel plezier. Vanuit Active 

Cuesis, de producent van de Tovertafel, is de Merel 

Foundation gevraagd om mee te denken over het 

ontwerp en ontwikkeling van toekomstige nieuwe 

spellen voor de Tovertafel. Hiermee wordt de Merel 

Foundation in 2019 een Co-design locatie.



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

Voor alle medewerkers, vrijwilligers en betrokkenen

Bedankt voor een succesvol 2018  
en de beste wensen voor 2019


