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ASVZ en Triple C, het gewone leven ervaren
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Touwbaan 1 postbus 121
3360 AE Sliedrecht
Website: www.asvz.nl
Contactpersoon: Jet van Horssen (stagecoördinator ASVZ)
Telnr: +31 653981072
Email: JvHorssen@asvz.nl
Aansluitend profiel: Zorg / Jeugd / GGZ
Omschrijving van de organisatie
ASVZ is een zorgorganisatie, gespecialiseerd in kleinschalige zorg- en dienstverlening aan
mensen met een verstandelijke beperking en psychische problematiek. Meer dan 5000
medewerkers zetten zich samen met ruim 1600 vrijwilligers in voor ongeveer 5200 cliënten in
Zuid-Holland en West-Brabant. Dat kunnen (jong)volwassenen, ouderen, kinderen of
gezinnen zijn.
Groot in kleinschalige zorg
We hebben een schat aan specialistische kennis en ervaring in huis. We hebben tientallen
eigen woonvoorzieningen, maar doen ons werk ook bij mensen thuis. Ruim 2000 mensen
doen een beroep op de ambulante dienstverlening van ASVZ. Dat zijn cliënten die op zichzelf
wonen, of gezinnen waarvan een ouder of kind een verstandelijke beperking heeft. In de loop
der jaren zijn ons veel verschillende vragen gesteld. Daardoor hebben wij een gevarieerd
pakket van zorg en diensten kunnen opbouwen en beschikken onze medewerkers over zeer
uiteenlopende vakkennis. Het dienstverleningspakket groeit mee met de vragen van cliënten.
Alle teams binnen ASVZ hebben één gezamenlijk doel. De best mogelijke betaalbare zorg
bieden aan cliënten.
Omschrijving van de leerwerkgemeenschap:
Deze leerwerkgemeenschap bestaat uit 6 woonlocaties
die allen binnen de intensieve zorg vallen en zijn
gesitueerd op het terrein van de Merwebolder in
Sliedrecht. Het behandelmodel dat aan de intensieve
zorg ten grondslag ligt noemen we de Triple C- Support
piramide® of ook wel het Triple C-model.
Triple-C: het gewone leven ervaren,
gewoon leven. Dat willen we allemaal. Maar voor veel
mensen met een (verstandelijke) beperking en
gedragsproblemen is gewoon leven verre van
vanzelfsprekend. Triple-C is erop gericht dat ook zij het
gewone leven ervaren.

Triple-C is een visie en een methodiek voor de begeleiding en behandeling van mensen met
een (verstandelijke) beperking, die daarnaast gedragsproblemen of psychische problemen
hebben. De drie C’s van Triple-C staan voor Cliënt, Coach en Competentie. Coaches
(begeleiders) ondersteunen cliënten door op basis van een onvoorwaardelijke
ondersteuningsrelatie samen competenties op te bouwen.
Triple-C in een notendop, cliënten ervaren het gewone leven, doordat we:
• uitgaan van hun menselijke behoeften
• een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie met hen aangaan (relatieopbouw)
• samen werken aan betekenisvolle dag invulling (competentieopbouw)
• anders kijken naar probleemgedrag en de onderliggende oorzaken aanpakken
Profiel van de student:
•
•
•

Je kunt de zorgvisie van ASVZ vertalen naar de begeleiding van je cliënten.
Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
Je kunt zelfstandig werken en bent sterk in problemen oplossen.

Daarnaast vinden we je persoonlijke vaardigheden belangrijk zoals:
•
•
•
•
•

Lef: op basis van professionele en persoonlijke betrokkenheid durf je verantwoorde
risico's te nemen.
Sensitiviteit: je onderkent de gevoelens en behoeften van jezelf en anderen en houdt
hier rekening mee.
Doorzettingsvermogen: je blijft je richten op de begeleiding van de cliënt, ook als dat
minder vanzelfsprekend lijkt.
Zelfreflectie: je stelt je kwetsbaar op, zoekt actief naar een persoonlijke feedback en
beschikt daarbij over een reëel zelfinzicht.
Lerende oriëntatie: je zoekt naar achtergronden van succes- en faalervaringen, maakt
gemiste kansen bespreekbaar en leert daarvan.

Specifieke eisen: Werken op een woonvoorziening betekent onregelmatige werktijden.
Aantal stageplaatsen: 11 in totaal
Stagevergoeding: 400 euro bruto bij een 36 urige werkweek, dit is inclusief
reiskostenvergoeding.
Aangeboden aanvullende scholingen: Dialoogtraining, weerbaarheid training, medicatie
training en Triple C scholing.
Solliciteren? Graag! We zijn er van overtuigd dat we een enorm
leerzame stageplek hebben ontwikkeld, waar geen dag hetzelfde
is. Je werkt binnen een team van enorm bevlogen en sociale
professionals en krijgt veel ruimte om jezelf te ontwikkelen.
Solliciteren kan tot en met 28 februari. Stuur je motivatiebrief en
CV naar Jet van Horssen en een CC naar Remco Kwint.
Meer informatie? Neem dan contact op met Remco Kwint
(r.m.kwint@hr.nl),docent Social Work
of met Jet van Horssen
(JvHorssen@asvz.nl), stagecoördinator ASVZ.
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Ouderkind project Dordrecht, Profiel zorg en profiel jeugd.
Doelgroep
(Toekomstige) ouders/moeders met een (licht) verstandelijke beperking, die zo zelfstandig mogelijk
hun kind(eren) willen opvoeden en verzorgen.
Doelstelling
Het doel van OuderKind Dordrecht is om ouders (moeders) met een (licht) verstandelijke beperking te
ondersteunen om zelfstandig te kunnen gaan wonen, samen met hun kind of kinderen. Samen werken
we toe naar Goed Genoeg ouderschap.
De ouders (moeders) worden ondersteunt bij het aanleren van praktische vaardigheden en de
opvoeding van hun kind(eren); opvoedondersteuning. De opvoeding ondersteunen gebeurt o.a. door
middel van Kleine Stapjes, een methode waarmee er gekeken wordt naar alle mogelijkheden van het
kind. Hierbij word ook gebruik gemaakt van video opnames.
Daarnaast zijn we er tevens voor de randvoorwaarden, hier valt alles onder rondom de financiën en
medische zaken.
De begeleiding is er deels op gericht om de gezinnen te laten doorstromen naar een andere vorm van
begeleid wonen. Hiermee wordt bedoeld, een woonvorm met minder intensieve begeleiding en meer
zelfstandigheid.
De ouders (moeders) bij OuderKind Dordrecht wonen zelfstandig in de appartementen aan het
Nieuwkerksplein te Dordrecht. Zij hebben 24 uur per dag begeleiding, waarop zij terug kunnen vallen.
De invulling van de hulpvraag van de ouders (moeders) is volledig afgestemd op de persoonlijke
wensen en behoeften.
Taakomschrijving stagiaire
- Meelopen met /ondersteunen van de dagdienst/avonddienst: telefoon beantwoorden,
cliënten te woord staan, registratie in PlanCare en rapportagemappen, overdragen aan
collega’s
- Kinderen begeleiden (ter stimulering van hun ontwikkeling); huiswerkbegeleiding, speel-Otheek, sinterklaasfeest, extra activiteiten in vakanties.
- Cliënten ondersteunen (opvoedondersteuning): bezoek aan huisarts/tandarts/consultatie
bureau/instanties als BJZ en Horizon Pleegzorg/schoolgesprekken e.d., ouders adviseren bij
opvoedvragen, methode Kleine Stapjes uitvoeren
- Opvoedsituaties (objectief) observeren, signaleren
- Cliëntenvergadering begeleiden
- Actieve bijdragen/inbreng tijdens de teamvergadering
- Intervisie
- Actieve bijdrage/inbreng tijdens doelenbesprekingen
- (Mee) schrijven van maandverslagen
(Alles met ondersteuning van de stage-begeleiders)

Functieomschrijving stagiaire
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-

Affiniteit met de doelgroep
Initiatiefvol (pro-actief)
Empatisch vermogen
Inzicht in eigen mogelijkheden en grenzen
Kwetsbaar op durven stellen
Humor
Communicatief sterk
Methodisch denken (bewust bekwaam, plancyclus)
Objectief
Afstand vs nabijheid
Stress bestendig

Meerdere social workers hebben hier al stage gelopen of hun afstudeeropdracht voltooid.
Contactpersoon Anky van Kersten, akersten@asvz.nl (bij interesse a.u.b. in cc meenemen
JvHorssen@asvz.nl en r.m.kwint@hr.nl )

Chico Mendes Ring Dordrecht, profiel zorg.
Chico Mendesring is een nieuwbouw locatie in de wijk waar 21 bewoners wonen in een
eigen studio. De leeftijd van de cliënten varieert van 25 tot 83 jaar.
De meeste bewoners hebben een matige, tot lichte verstandelijke beperking. Een aantal
bewoners hebben een meer intensieve hulpvraag bijvoorbeeld autisme of aan autisme
verwante problematiek, hechtingsproblematiek, alcohol of softdrugs problematiek. Er is ook
sprake van ouder wordende bewoners en bewoners die ondersteuning nodig hebben bij de
dagelijkse persoonlijke zorg.
De begeleiding is individueel gericht, toch zijn er ook activiteiten in groepsverband.
Bijvoorbeeld, wordt er op sommige dagen gezamenlijk gegeten.
Er wordt gewerkt in onregelmatige diensten; ’s nachts is er een slaapdienst aanwezig en
maken we gebruik van de achterwacht Lingebolder d.m.v. uitluisteren in de algemene
ruimtes.
Medewerkers zijn agogisch opgeleid en worden ondersteund in hun dagelijks werk door een
teamleider en een orthopedagoog op consult basis. Er wordt van medewerkers verwacht dat
ze een taakvolwassen houding hebben t.a.v. hun taak- en functieomschrijving. We zorgen
met elkaar voor een lerende omgeving met respect voor ieders mogelijkheden.
In de omgeving van de woning zijn voldoende mogelijkheden om gebruik te kunnen maken
van het openbaar vervoer, voor de dagelijkse boodschappen of voor vrijetijdsbesteding.
Hiervoor zijn er ook vrijwilligers beschikbaar. Meerdere social workers hebben hier al stage
gelopen of hun afstudeeropdracht voltooid.
Contactpersoon Saskia Baas, Sbaas@asvz.nl (bij interesse a.u.b. in cc meenemen
JvHorssen@asvz.nl en r.m.kwint@hr.nl )
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Loek Elfferichweg 4 Rotterdam, profiel jeugd en profiel zorg
Raar is leuk!
Past dit ook bij jou?
Kom ons dan helpen in het verder opzetten van een
Triple-C behandelklimaat in deze bijzondere
kinderwoning
(Triple-C is de behandelmethodiek van ASVZ).

De woning heet zoals het adres luidt; Loek Elfferichweg 4, en is landelijk gelegen aan de rand
van Rotterdam Zuid.
De kinderen zijn momenteel tussen de 9 en 17 jaar oud en kunnen niet thuis wonen vanwege
uitdagend gedrag, voortkomend omdat ze niet altijd goed begrepen worden.
Aandacht voor communicatie en je wensen duidelijk maken is een van de speerpunten voor de
kinderen in de behandeling van deze stageplaats.
Naast een matige tot ernstige verstandelijke beperking hebben de meeste kinderen autisme.
Wat ze allemaal gemeen hebben is dat het leuke boefjes zijn; ze vinden het leuk om de
begeleiders regelmatig te testen. Ook dagen ze elkaar graag uit en hebben ze energie voor 10.
Daarom gaan ze er graag op uit!
We werken met een vast dagprogramma, waarin we ervoor zorgen dat de kinderen een leuke
gevulde dag hebben zodat we ze s’ avonds tevreden naar bed kunnen begeleiden.
Overdag leren we de kinderen alles wat ze nog niet zelfstandig kunnen, dit varieert van het
servies gebruiken waarvoor het bedoeld, is tot het toilet gebruiken waarvoor het bedoeld is.
We hebben een tuin met schommel en trampoline zodat de kinderen daar ook hun energie in
kwijt kunnen.
We vragen van jou dat je energiek, ondernemend en
enthousiast bent!
In het contact met de ouders van de kinderen wordt van je
gevraagd dat je je kunt verplaatsen in anderen, en met ze mee
wilt denken om het thuis gemakkelijker te maken.
Je wordt begeleid om je verder te ontwikkelen tot een
gediplomeerd Social Worker.
Contactpersoon Linda Rijnsbergen, lrijnsbergen@asvz.nl (bij
interesse a.u.b. in cc meenemen JvHorssen@asvz.nl en
r.m.kwint@hr.nl )
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Vrijheidsakker Barendrecht, profiel zorg.
De Vrijheidsakker heeft in totaal 25 cliënten. Deze cliënten hebben een verstandelijke
beperking en vaak ook lichamelijke klachten. De leeftijdsgrens is erg breed; de jongste is 20
en de oudste is rond de 70 jaar oud. Iedere cliënt woont ambulant samen met een andere
cliënt (zoals huisgenoten). Op de Vrijheidsakker hebben we twee ruimtes die wij de inloop
noemen. De hoofdinloop is altijd vrij voor cliënten om naar binnen te stappen en
bijvoorbeeld een kopje koffie te drinken. Hier wordt ook ontbeten, geluncht en gedineerd.
In beide inlopen zitten kantoren die begeleiders kunnen gebruiken.
Dit team werkt in drie onderverdeelde teams die een aantal cliënten begeleiden. Dit is zo
gevormd voor wanneer er een begeleider ziek is, dat er dan altijd nog iemand anders
klaarstaat voor de cliënt die ook de nodige informatie tot beschikking heeft. Zo hoeft er dus
ook geen persoonlijk begeleider vervangen te worden voor het geval dat er iemand ziek is.
De cliënten functioneren redelijk zelfstandig, activeren en ondersteunen in dagelijkse
activiteiten, het stimuleren van inclusie en het bevorderen van steun vanuit het
netwerk/samenleving staan centraal. Meerdere social workers hebben hier al stage gelopen
of hun afstudeeropdracht voltooid.
Contactpersoon Tessa Reijm, treijm@asvz.nl (bij interesse a.u.b. in cc meenemen
JvHorssen@asvz.nl en r.m.kwint@hr.nl )

Nijhoflaan Dordrecht, profiel zorg.
De Nijhofflaan is een grote verblijflocatie, er wonen 23 mannen en vrouwen in een leeftijd
van 40 tot 75, waarbij sprake is van een matige tot een licht verstandelijke beperking. Het
zijn redelijk zelfstandig cliënten verdeeld over 3 verdiepingen.
A: Een wat ouder wordende doelgroep, met een zorgvraag en behoefte aan gezelligheid.
B: Zelfstandige cliënten, sommige koken op hun eigen studie.
C: Meer intensieve begeleidingsvraag, gedragsproblemen komen (soms) voor
Het is een woning in de wijk waar alle cliënten een eigen studie hebben, met keuken en
sanitair. Stagiaires werken wisselende op alle verdiepingen( net als medewerkers) zodat ook
zij alle cliënten leren kennen.
Tijdens het stage lopen is er ruimte voor individuele activiteiten met de cliënten. Alle
woningen hebben een wisselend dagprogramma. Meerdere social workers hebben hier al
stage gelopen of hun afstudeeropdracht voltooid.
Contactpersoon Annemieke Dingemans, Adingemans@asvz.nl (bij interesse a.u.b. in cc
meenemen JvHorssen@asvz.nl en r.m.kwint@hr.nl )

Spinnershoek 9 Sliedrecht, profiel zorg en profiel jeugd.
In deze woongroep wordt intensieve zorg verleend aan jongeren met een verstandelijke
beperking met bijkomende stoornis en gedragsproblematiek. De woongroep is bestemd voor
zeven tot acht lichtverstandelijk beperkte jongeren met gedragsproblematiek. De
leeftijdscategorie van deze woongroep ligt tussen de vijftien tot negentien jaar. Al deze
jongeren hebben een laag sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau en een bijkomende
stoornis. Het is een diverse groep waarbij iedere cliënt een specifieke en/of complexe
hulpvraag heeft waar zij begeleiding, sturing en/of coaching bij nodig hebben. Het doel van
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deze woongroep is om de zelfstandigheid van deze kinderen zover mogelijk te ontwikkelen
en te bevorderen.
Bij deze cliënten is er sprake van een stoornis of een beperking in de cognitieve ontwikkeling
en het sociale aanpassingsvermogen. De cliënten ervaren moeilijkheden bij het verrichten
van bepaalde dagelijkse handelingen en activiteiten. Een licht verstandelijke beperking
wordt gemeten in IQ en zelfredzaamheid. Via een diagnostisch onderzoek wordt door een
onderwijsbegeleidingsdienst of psycholoog vastgesteld of er sprake is van een licht
verstandelijke beperking. Bij deze groep mensen ontwikkelt het verstandelijke vermogen
zich niet op de normale snelheid en zullen zij het gemiddelde ontwikkelingsniveau niet
bereiken.
Contactpersoon Saefu Blommaert, sBlommaert@asvz.nl (bij interesse a.u.b. in cc
meenemen JvHorssen@asvz.nl en r.m.kwint@hr.nl )

Spinnershoek 5 Sliedrecht, profiel zorg.
Spinnershoek 5 is een woning op het terrein van de Merwebolder waar 7 mannen wonen in de
leeftijd van 33 – 62 jaar
Alle mannen hebben een matig verstandelijke beperking. Sociaal en cognitief niveau is
disharmonisch bij deze cliënten. Sommige mannen hebben autisme en NAH. De cliënten die
hier wonen zijn gebaat bij een duidelijke dagritme en structuur van de dag. Ze hebben jou
nodig om de dag door te komen
Sommige cliënten laten moeilijk verstaanbaar gedrag zien (gedragsproblematiek).
Contactpersoon Nicolsimone Barendregt, nbarendregt@asvz.nl (bij interesse a.u.b. in cc
meenemen JvHorssen@asvz.nl en r.m.kwint@hr.nl )

Zeeldraaier 4 Sliedrecht, profiel zorg.
Zeeldraaier 4 is een woning waar 7 cliënten wonen in de leeftijdscategorie van 25-50 jaar. Op
sociaal emotioneel vlak functioneren ze tussen de 1.5 en 4 jaar. Het is een doelgroep met
diverse oorzaken van de verstandelijke beperking. Dit maakt het werken op deze groep erg
interessant en uitdagend omdat je steeds opnieuw moet kijken en zoeken naar de juiste
begeleidingsvormen, beeldvorming en methodieken. Medezeggenschap staat centraal en
daarbij zijn we continu bezig met het behouden en organiseren van een zinvol dagprogramma
dat gericht is op bewegen, ondernemen en deelname aan het gewone leven in de
maatschappij. Dat betekent dat je altijd aan het zoeken bent naar mogelijkheden om dingen
met de groep te ondernemen. Dat kan variëren van knutselen, een bezoek aan Ikea, Intratuin
of in het weekend met de pont naar Dordrecht om daar een terrasje te pakken. Het sociale
netwerk van de cliënten en deze woning speelt een grote rol in het leven van de cliënten.
Daarom wordt ook hier veel aandacht aan besteed. Wat wij erg belangrijk vinden is om steeds
te zoeken naar nieuwe mogelijkheden en open te staan voor nieuwe ideeën.
De eigen rol van de begeleider is er één waar je je continu van bewust mag zijn en waar je in
mag ontwikkelen en leren. Zelfreflectie en communicatie zijn belangrijk om het team goed te
laten functioneren zodat dit uiteindelijk alle clienten ten goede komt.
Om de begeleidings vragen van de cliënten helder te hebben is er iedere maand een
zorgoverleg waarbij een orthopedagoog aanwezig is. In het individueel plan van de cliënt
staat alle informatie beschreven m.b.t. de zorg- en begeleidingsvragen.
Contactpersoon Anouk Rensen, arensen@asvz.nl (bij interesse a.u.b. in cc meenemen
JvHorssen@asvz.nl en r.m.kwint@hr.nl )
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Lena Blokwoutstraat 24 Rotterdam, profiel zorg.
Hallo allemaal wij zijn zes bewoners die wonen op de Lena blokwoutsstraat 24 in Rotterdam
ofwel de LBW 24. We wonen hier met 2 dames en vier heren. Naar de leeftijd mag je
eigenlijk niet vragen, maar jullie willen dat natuurlijk graag weten. Nou wij zijn ergens tussen
de twintig en de veertig jaar oud. We zijn mobiel en kunnen zelf lopen. We hebben allemaal
onze eigen slaapkamer met eigen badkamer. We maken samen gebruik van de woonkamer en
keuken.
Kom jij ons in de ochtend wakker maken? We hebben wel een wekker, maar vinden het fijn
als je even komt kijken of we wel echt opgestaan zijn. Daarna gezellig samen ontbijten, nog
even zorgen dat we er netjes uitzien en dan gaan we allemaal met de taxi naar ons werk. De
meeste van ons werken in de horeca. Eten en drinken bereiden en dat dan serveren aan de
klanten.
Na ons werk gaan we weer met de taxi naar huis. Thuis koken we samen met de begeleiding
ons avondeten. Daarna is elke avond anders. De ene keer gaan we sporten, komt er visite,
kijken we een film en ook de huishoudelijke taken horen erbij. We vinden het leuk om hierbij
mee te helpen en krijgen graag een compliment.
Avonds zorgt de begeleiding dat we weer fris ons bed ingaan. We kunnen zelf douchen,
tanden poetsen ed. maar de begeleiding kijkt soms even mee of we het goed gedaan hebben.
Kom jij ons morgen wakker maken?
Ow ja, we vallen onder de reguliere sector en hebben een licht verstandelijke beperking
Contactpersoon Noortje Potters, npotters@asvz.nl (bij interesse a.u.b. in cc meenemen
JvHorssen@asvz.nl en r.m.kwint@hr.nl )

Colorado 167 Dordrecht, profiel jeugd en profiel zorg.
Wil jij stage lopen op een woning met jeugdigen en jongvolwassenen met een licht
verstandelijke beperking en bijkomende problematiek? Dan is Colorado 167 iets voor jou!
Colorado 167 is een woning gelegen in Dordrecht midden in een woonwijk, wij zijn een
buitenlocatie van ASVZ. Dit maakt dat de cliënten van onze woning midden in de
maatschappij hun dagelijks leven kunnen vormgeven.
Op Colorado 167 wonen 7 cliënten, waarvan de leeftijd tussen de 14 en 22 jaar ligt. Daarbij
hebben zij allen een verstandelijke beperking en bijkomende problematiek waaronder
hechting problematiek of een ontwikkelingsstoornis zoals ADHD of autisme.
Deze cliënten gaan allemaal naar school en/of werk/dagbesteding. In je werk begeleid je deze
cliënten in hun dagelijks leven, werk je met hen aan hun doelen uit hun zorgplan, ondersteun
je ze in het halen van successen over de dag en draag je bij aan onze visie dat de cliënten
een zo normaal mogelijk leven ervaren.
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Binnen Colorado 167 is de mogelijkheid om te leren verder te kijken dan probleemgedrag en
out of the box te denken als het gaat om het beantwoorden van de complexe hulpvraag die
deze cliënten kunnen hebben. Kortom, de competenties van een Social Worker komen in het
werk met deze doelgroep zeker van pas!
Contactpersoon Sabine Hommerin shommerin@asvz.nl (bij interesse a.u.b. in cc meenemen
JvHorssen@asvz.nl en r.m.kwint@hr.nl )

Kinderdagcentrum Sliedrecht profiel jeugd en profiel zorg.
Het KDC is een kinderdagcentrum waar dagbehandeling wordt geboden aan kinderen en
jongeren met een beperking. We bieden hier een veilige, gestructureerde omgeving waar we
methodisch werken aan de ontwikkeling of het in standhouden van de vaardigheden. Dit doen
we door middel van afwisselende activiteiten in groepsverband. Hierbij sluiten we aan bij het
niveau en de belevingswereld van het individuele kind.
Ieder kind of jongere heeft een eigen ondersteuningsplan. Op het KDC streven we ernaar dat
ieder kind het beste uit zichzelf haalt, ook als de ontwikkeling in kleine stapjes verloopt. In
het ondersteuningsplan staan onder andere de beeldvorming en de (behand) doelen
omschreven waaraan gewerkt wordt. Ook gemaakte afspraken met betrekking tot de zorg
rondom het kind staan hierin.
Het KDC van ASVZ werkt samen met ouders en verzorgers, het netwerk van het kind en een
multidisciplinair team. Daarnaast zoeken we voortdurend de samenwerking met scholen en
andere instanties.
De cliënten van het KDC zijn kinderen, tieners of jongvolwassenen die binnen het
(speciaal)onderwijs vastgelopen zijn. De elders, zonder intensieve behandeling, geen
perspectief op terugkeer naar school. Ook kan zijn dat er ondanks intensieve behandeling en
ondersteuning blijkt dat de schoolse setting niet haalbaar is voor deze kinderen en er
dagbesteding wordt geboden waarbinnen aandacht is voor het ontwikkelen van schoolse
vaardigheden in de dagelijkse context. Per kind wordt er individueel gekeken en wordt er door
een multidisciplinair team een passend plan opgesteld. Er is sprake van complexe
problematiek die niet op te lossen is door extra te ondersteunen in de schoolse setting.
Deze kinderen zijn door de combinatie van hun verstandelijke beperking, hun achterstand op
sociaal emotioneel gebied en bijkomende problematiek of ontwikkelingsstoornis zeer
gevoelig voor de omstandigheden waarin zij leven. Ze hebben behoefte aan een stabiele
dagopvang waar sprake is van een integratie van behandeling en onderwijs binnen het
dagprogramma. Belangrijk hierbij is dat menswaardigheid en de menselijke behoeften
centraal staan en niet hun uiterlijke gedrag. Zij hebben baat bij intensieve orthopedagogische
behandeling waarin aansluiting wordt gevonden bij hun menselijke behoeften.
Deze kinderen en hun ouders of verzorgers hebben ervaringen achter de rug waarbij het niet is
gelukt om door de symptomatologie van de problematiek heen te kijken en hierop te
behandelen. Hierdoor zijn faalervaringen opgedaan waardoor kinderen veelal een negatief
zelfbeeld hebben en onzeker zijn over hun eigen handelen. Ook zijn ze zeer gevoelig voor
afwijzing waardoor ze vanuit deze gevoeligheid hier veelal actief naar op zoek gaan.
Afwijzing en teleurstelling is voor hen herkenbaar geworden waardoor ze liever het verdriet
hebben van de voorspelbaarheid dan de onzekerheid van de onvoorspelbaarheid. Hierdoor
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neemt gedrag van kinderen veelal niet af maar eerder toe wat ervoor zorgt dat faalervaringen
zich kunnen blijven opstapelen mits deze cyclus wordt doorbroken.
Verschillende groepen KDC Sliedrecht
Groep A
Doelgroep: MVB+ / EVB+
Leeftijd: 12 – 18 jaar
Kern: Kinderdagcentrum gericht op voorbereiding op volwassen dagbesteding. Er is een
actief dagprogramma met duidelijke ritmes en afwisselend activiteiten (buiten) en didactisch
programma. Er is samenwerking met onderwijs om aan individuele onderwijsbehoeften te
voldoen maar er is geen focus op terugkeer naar onderwijs.
Groep B
Doelgroep: EVB – MVB
Leeftijd: 8 – 16 jaar
Kern: Kinderdagcentrum gericht op stimuleren van ontwikkeling. Insteken op leren van
vaardigheden maar focus ligt niet enkel op schoolse vaardigheden. Er is een actief
dagprogramma en kinderen leren door ervaren, herhalen en duidelijke ritmes.
Groep C1
Doelgroep: LVB/MVB en schooluitvallers
Leeftijd: 8 – 14 jaar
Kern: De verwachting is dat er terugkeer mogelijk is naar onderwijs binnen 1 jaar. Dit is al
onderzocht en beeldvorming is helder. Het programma is gericht op onderwijs. Deze kinderen
zijn voornamelijk uitgevallen op school op basis van gedrag. Er is een nauwe samenwerking
met de Bleyburgh (SPON) rondom onderwijs en perspectief. Er wordt gewerkt aan een
continuüm onderwijs – zorg.
Groep C2
Doelgroep: LVB/MVB en schooluitvallers
Leeftijd: 5 – 12 jaar
Kern: Twijfel of er terugkeer mogelijk is naar onderwijs. Intensieve samenwerking met team
Diagnostiek en Behandeling rondom verhelderen beeldvorming en vormgeven eventuele
behandeling. Bij deze kinderen is het belangrijkste dat het perspectief verheldert wordt en
binnen 6 – 12 maanden duidelijk is.

Groep D
Doelgroep: MVB – LVB
Leeftijd: 15 – 21 jaar
Kern: Voorbereiding op volwassen dagbesteding. Met name gericht op kinderen die klaar zijn
op school of school hebben afgerond maar nog niet klaar zijn voor de overstap naar volwassen
dagbesteding. Binnen deze groep wordt door middel van stages en activiteiten onderzocht
waar interesses en uitstroomperspectief liggen. Er is een actief dagprogramma met duidelijke
ritmes en afwisselende activiteiten. Er is daarnaast aandacht voor onderhoud van individuele
onderwijsbehoeften.
Verrekijker:
Doelgroep: LVB+ waarbij sprake is van gehechtheidsproblematiek en autisme
Leeftijd: 12 – 18 jaar
Kern: Voorbereiding op volwassen dagbesteding voor kinderen die vanwege forse
gedragsproblemen zijn uitgevallen. Er is aandacht voor didactische vaardigheden en er is
samenwerking met school.
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Binnen alle groepen kunnen HBO stagiaires geplaatst worden welke begeleidt zullen worden
door een HBO geschoolde medewerker en/ of teamleider.
We kunnen elke dag een stagiaire per groep kwijt, dit houdt in dat er binnen het KDC 6
stagiaires geplaatst zouden kunnen worden, lopen zij geen hele weken stage is het niet
wenselijk om weken half om half te vullen, 1 gezicht voor een periode extra op de groep is
vaak hetgeen onze cliënten goed aankunnen en overzien.
Alle groepen binnen het KDC zijn intensieve groepen, dit houdt in dat er sprake is of kan zijn
van gedragsproblemen welke zich fysiek of verbaal uiten het is daarom wenselijk om dit
alvorens aan de stagiaire kenbaar te maken zodat zij hiervan op de hoogte zijn.
Contactpersoon Kelly Westerveld kwesterveld@asvz.nl (bij interesse a.u.b. in cc meenemen
JvHorssen@asvz.nl en r.m.kwint@hr.nl )
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