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Ieder kind is uniek en heeft het recht om kind te zijn en zich te ontwikkelen in een stabiele,
vertrouwde en stimulerende omgeving. Een omgeving die veilig genoeg is en van waaruit hij
de wereld in zijn eigen tempo kan verkennen. Soms heeft een kind daarbij ondersteuning
nodig. Voor professionele ondersteuning aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand of
beperking kunnen ouders bij Amerpoort terecht. Amerpoort biedt een breed palet aan
ondersteuning dat net zo kleurrijk is als de kinderen die er gebruik van maken. Deze brochure
biedt een overzicht hiervan.
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Vroegsignalering

Domino (Amersfoort, Soest, Nijkerk)

Ouders met een jong kind met een ontwikkelingsachter-

Bij observatie- en diagnostiekgroep Domino worden kinderen

stand zoeken vaak naar handvatten om hun kind goed

van 0 tot 4 jaar spelenderwijs geobserveerd en gevolgd in

te ondersteunen. Juist op jonge leeftijd is het van belang

hun ontwikkeling. Door een kind een periode van maximaal

ouders inzicht te geven in de mogelijkheden en ondersteu-

4 maanden te observeren, komt nog beter in beeld wat er

ningsbehoefte van hun kind. Zodat een kind de passende

precies aan de hand is. Domino werkt met een programma

behandeling of begeleiding krijgt.

waarbij individueel spel- en groepsactiviteiten worden
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afgewisseld met observatie- en onderzoek momenten.
De vragen van ouders vormen hierbij het uitgangspunt.
Domino kan dit onderzoek ook op een locatie uitvoeren die
vertrouwd is voor een kind.

Ondersteuning thuis
Thuis Ondersteunende Zorg
Amerpoort biedt thuis ondersteunende zorg (TOZ) in
gezinnen met een kind met een (ernstige meervoudige)
verstandelijke beperking. De hulp bestaat uit zowel lichamelijke en verpleegkundige verzorging als pedagogische begeleiding. TOZ werkt samen met ouders aan de ontwikkeling
van hun kind.

‘Kan onze dochter met een verstandelijke
beperking naar een reguliere basisschool?
Zijn er mensen die haar daarbij kunnen
helpen?’

Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG)
Als de ontwikkeling van een kind stokt, als ouders in
de opvoeding vastlopen of als broers en zussen in het
gedrang dreigen te raken, zijn praktische adviezen welkom.
In Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG) kijkt
de pedagogisch medewerker samen met de ouders kritisch
naar de opvoeding. PPG is altijd tijdelijk.
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Gezinscoaching
Zorgen voor een gezin is een hele opgave voor ouders met
een (lichte) verstandelijke beperking. Vaak komen er veel
problemen tegelijk op deze gezinnen af. Een gezinscoach van
Amerpoort ondersteunt ouders thuis door over problemen
te praten en samen na te denken over oplossingen. De
ouders houden daarbij de regie over hun eigen leven en dat
van de kinderen.

‘Mijn zoontje heeft een ontwikkelings
achterstand. Ik zoek een veilige plek
waar hij kan spelen en zich verder kan
ontwikkelen. Waar kan ik terecht?’

Ondersteuning op school en kinderdagverblijf
KIDS
Kinderen met een ontwikkelingsachterstand kunnen met
wat extra ondersteuning vaak wel naar een regulier kinderdagverblijf of basisschool. Zo krijgen zij de gelegenheid
sociale contacten op te doen met leeftijdsgenootjes uit
hun eigen omgeving. Medewerkers van Kinderen in de
Samenleving (KIDS) bieden kinderen begeleiding binnen het
onderwijs, op speelzalen en kinderdagverblijven. Ze kunnen
leerkrachten, begeleiders en ouders adviseren en informeren.
Plusgroepen (Nijkerk, Utrecht, Zeist)
Amerpoort biedt in samenwerking met de reguliere kinderopvang begeleiding voor kinderen met een speciale hulpvraag. Deze Plusgroepen zijn voor kinderen van 0 tot 5 jaar
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met een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke

zowel een reguliere groep als een therapeutische groep

beperking en kinderen die speciale medische verzorging

gevestigd. Het peuterdagcentrum biedt ook thuis opvoedings

nodig hebben. Het is voor hen belangrijk dat zij zo vroeg

ondersteuning.

mogelijk de juiste begeleiding en behandeling krijgen. Zo
nodig zorgt Amerpoort voor diagnostisch onderzoek.

Kinderdagcentrum Onder één Dak (Amersfoort)
Onder één Dak in Amersfoort biedt dagbesteding en dag-

Peuter- en kinderdagcentra Amerpoort

behandeling voor kinderen met een verstandelijke beperking
vanaf 4 jaar. De medewerkers hebben expertise op bij

Peuterdagcentrum (Amersfoort)

komende problematiek, zoals bijvoorbeeld autisme. Het

Mikado is een behandelgroep binnen het peuterdag

dagprogramma is gericht op ontwikkeling. Er is een multi-

centrum voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar met een

disciplinair team verbonden aan het KDC. Onder één Dak

ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke of meervou-

werkt in verschillende groepen met onderwijs-programma’s.

dige beperking. Mikaré is
een therapeutische peuter-

Kinderdagcentrum

groep

De Blauwe Vogel (Soest)

in

samenwerking

met het Meander Medisch
Centrum (MMC). Deze groep
is voor kinderen met een

‘Wat moet ik met zijn driftbuien? Hoe ga
ik om met de contactstoornis van mijn
dochter? Hoe kan ons kind leren spelen?’

De Blauwe Vogel in Soest
biedt dagbesteding en dagbehandeling aan kinderen
van 0 tot 18 jaar met een

ontwikkelingsachterstand
of verstandelijke beperking

zeer ernstig meervoudige

en daarnaast een motorische

verstandelijke beperking Het

beperking. Bij Doremi en

kinderdagcentrum

werkt

Okido kunnen kinderen terecht die intensieve begeleiding

ontwikkelingsgericht samen met ouders, therapeuten en

nodig hebben bij hun ontwikkeling. Het peuterdagcentrum

gedragsdeskundigen. De stapjes zijn soms klein, maar ont-

biedt ook thuis opvoedingsondersteuning.

wikkeling is er altijd.

Peuterdagcentrum Irene (Utrecht)

Buitenschoolse opvang en zaterdagopvang

Peuterdagcentrum Irene biedt veilige en vertrouwde dag-

(Amersfoort, Utrecht)

opvang voor kinderen tussen 0 en 4 jaar met een ontwik-

Kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking

kelingsachterstand, beperking en/of gedragsproblemen.

kunnen tijdens buitenschoolse opvang (BSO) bij ZMLK

De kinderen krijgen behandeling en begeleiding in kleine

scholen of bij de zaterdagopvang op een speelse manier

groepen met vaste medewerkers. Medewerkers besteden

hun sociaal netwerk uitbouwen en werken aan zelf-

veel aandacht aan de individuele ontwikkeling. Irene heeft

ontplooiing. Amerpoort biedt opvang in Amersfoort en

4 groepen op 2 locaties in Utrecht. Op de Biltstraat zijn

Utrecht.
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Logeren

intensieve zorgvraag. De begeleiding en behandeling bij

Logeerhuizen

wonen en dagbesteding is afgestemd op deze zorgvraag. De

Amerpoort heeft logeerhuizen in Amersfoort, Soest en Baarn

kinderen krijgen intensieve begeleiding in kleine groepjes.

voor kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke
beperking. De medewerkers nemen tijdelijk de zorg van

Christophorus

ouders uit handen. Tijdens de weekenden, maar ook door-

In Bosch en Duin in Zeist biedt Amerpoort wonen, logeren

deweeks en tijdens schoolvakanties.

en dagbesteding voor kinderen en jongvolwassenen met een
ernstige, meervoudige of matige verstandelijke beperking.

Logeergezinnen

Vanuit de antroposofische visie bieden begeleiders zorg en

Sommige kinderen gedijen beter in een logeergezin dan in

ondersteuning. Christophorus is een Camphill-gemeenschap.

een logeerhuis. De kinderen gaan op een heel natuurlijke en
zo normaal mogelijke manier

Vosseveld

mee met het logeergezin.

Op Vosseveld in Soest staan

Voor sommige ouders is dit

4 woningen voor kinderen

reden om te kiezen voor
deze kleinschalige logeervorm.

Wonen en
dagbesteding

6

‘Over een paar jaar zal mijn dochter van
16 jaar de deur uitgaan. Haar leven zal
er dan heel anders uitzien. Ze heeft een
verstandelijke beperking. Hoe kan ik
haar voorbereiden op die nieuwe stap?’

en jongvolwassenen met een
zeer ernstig meervoudige
verstandelijke

beperking.

2 huizen bieden zorg op
antroposofische grondslag.
De inrichting van de woningen is afgestemd op deze

Ook Amerpoort wil dat

kwetsbare doelgroep. Zo

kinderen zoveel mogelijk

kunnen er medische hande-

thuis opgroeien. Als dat niet langer gaat, dan biedt

lingen worden verricht en zijn alle ruimtes toegankelijk

Amerpoort diverse kleinschalige woonvoorzieningen met

voor rolstoelen. Op Vosseveld is ook een locatie voor dag-

bijpassende dagbesteding.

besteding waar in het weekend kinderen logeren.

Nieuwenoord

Particuliere kleinschalige wooninitiatieven

Amerpoort biedt op Nieuwenoord in de beschermde omge-

Amerpoort ondersteunt ruim 10 (woon)initiatieven van

ving in de bossen in Baarn kleinschalige woonvoorzieningen

ouders in de provincie Utrecht, ‘t Gooi en in Flevoland.

voor kinderen. Kinderen met een ernstige verstandelijke

In een particulier initiatief wordt de woonruimte door de

beperking en/of complexe gedragsproblemen hebben een

bewoners en hun ouders geregeld, vaak in samenwerking met
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een woningcorporatie. Amerpoort levert professionele en
betrokken medewerkers die in overleg zorg- en begeleiding
bieden. Voorbeelden van kleinschalige wooninitiatieven
zijn ’t Fierhuis en Villa Forus in Soest, Happy Home in Eemnes
en WoonMere in Almere.
Gezinshuizen
Kinderen met een beperking die niet thuis kunnen wonen,
komen soms voor kortere of langere tijd in gewone gezinnen
wonen. Deze gezinshuizen combineren professionaliteit en
vakmanschap met de kleinschalige en beschutte omgeving
van het normale gezinsleven. Amerpoort werkt samen met
Gezinshuis.com. Zij selecteren en ondersteunen de ouders
van het gezinshuis die als zelfstandig ondernemer werken.
Gezinshuis.com ziet toe op de bedrijfsvoering, Amerpoort
is verantwoordelijk voor de zorgverlening en plaatsing.
Amerpoort werkt samen met ongeveer 5 gezinshuizen.
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MEER WETEN OF
AANMELDEN?
Neem contact op met de consulenten
van het Klantbureau.
Telefoon: 035 647 52 52
E-mail: klantbureau@amerpoort.nl
Kijk op www.amerpoort.nl voor een
compleet overzicht van ons zorgaanbod,
locaties, publicaties en verhalen.

versie: september 2022

