Wat betekent
alledaags geluk
voor jou?

Visie

Dagbesteding & Opvoedingsondersteuning
(Ambulante Begeleiding)

Kernwaarden:
•
•
•
•
•

Betrokkenheid
Geduld
Rust, reinheid en
regelmaat
Veilige omgeving
Stimulerende omgeving
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•

Een vaste dagstructuur
Buiten leven staat
centraal.
Ieder kind is uniek!

Driestroomhuis de Ark

De kinderen kunnen van ons
verwachten:
•
•

Driestroomhuis de Ark

.

Wij als Christelijk
Driestroomhuis willen bereiken
dat de kinderen die
bij ons wonen, dagbesteding of
ambulante begeleiding krijgen,
volwassen mensen worden met
eigen normen en waarden. Dat ze
een eigen identiteit ontwikkelen
en hierbij de eigen grenzen
bewaken. Daarnaast vinden wij
het belangrijk dat deze kinderen
in de toekomst gezonde relaties
kunnen aangaan. Belangrijk
vinden wij dat deze kinderen
meekrijgen dat ze waardevol zijn,
en ook al groeien ze in een
bijzondere situatie op of krijgen
ze speciale begeleiding, ze
mogen er zijn!

“Je mag er zijn!”

Dagbesteding

Opvoedingsondersteuning

Persoonlijk begeleiders

(ambulante begeleiding)

Doelgroep
Ben je ouder/verzorger van een kind in de
leeftijd van 0-10 jaar, die een
verstandelijke beperking, een
ontwikkelings- en/of gedragsstoornis
heeft? Of ouder/verzorger van een kind
die door zijn problematiek niet deel kan
nemen aan welke vorm van onderwijs dan
ook? Dan biedt de Ark een kleine schoolse
setting van maximaal 5 kinderen. De
dagbesteding vindt plaats in een groep,
maar er is ook ruimte voor individuele
begeleiding. Het uiteindelijke doel is dat
deze kinderen door kunnen stromen naar
een vorm van onderwijs wat passend is bij
de ontwikkeling van het kind.

Hoe wordt er gewerkt?
Vanuit de hulpvraag stellen wij (de
persoonlijk begeleider) samen met de
ouders/verzorgers en een
gedragswetenschapper een behandelplan
met doelen op. Tijdens de dagbesteding
werken wij aan deze doelen en worden
deze elke zes maanden geëvalueerd met
de gedragswetenschapper.

Op de groep
Wij bieden op de dagbesteding een vaste
dag- structuur. Zo wordt de dag
voorspelbaar en hebben de kinderen de
ruimte om zich te ontwikkelen. We
werken met pictogrammen en thema’s.
Deze thema’s komen terug tijdens de
kring, het knutselen, de muzikale
vorming, het bewegingsonderwijs en de 1
op 1 momenten. Om de opgedane
prikkels te verwerken is er een
snoezeltent aanwezig. De natuur vinden
wij ook belangrijk. We maken een
wandeling of gaan buitenspelen. Voor de
wat oudere kinderen is er de mogelijkheid
tot het hebben van een moestuin en het

Voor ouders/verzorgers

Ben je ouder/verzorger en heb je
kinderen van 0-12 jaar waarbij sprake is
van gedragsproblematiek of
ontwikkelings- en opvoedingsproblemen?
En zit je met je handen in het haar? Dan
kan het fijn zijn om van buitenaf een
professional met je mee te laten denken.
Wij zijn er voor vragen omtrent de
ontwikkeling, het gedrag en de opvoeding
van het jonge kind.

De professionaliteit wordt gewaarborgd
door persoonlijk begeleiders die HBO
geschoold en SKJ geregistreerd zijn.
Deze professionals zijn onder andere
afgestudeerd aan de opleiding
Pedagogiek, PABO of Sociaal
Pedagogische Hulpverlening. Om ons
continue te blijven ontwikkelen houden
wij intervisie bijeenkomsten, nemen wij
deel aan cursussen en volgen wij
scholingsprogramma’s.

Voor professionals

Soms heeft het kind net dat extra beetje
nodig om deel te kunnen nemen aan een
vorm van onderwijs passend bij het
niveau. Dit doen wij door 1 op 1
begeleiding aan te bieden. De hulp wordt
aangeboden in de vertrouwde omgeving
van het kind, zoals op school of op de
kinderopvang/peuterspeelzaal. Hier voelt
het kind zich veilig en hierdoor kan het
kind zich optimaal ontwikkelen.

Multidisciplinair team
Door te werken met een
multidisciplinair team, bieden wij zorg
op maat. Ons multidisciplinair team
bestaat uit een gedragswetenschapper,
logopediste, ergotherapeut en een
fysiotherapeut/ bewegingstherapeut.

Voor moeder en kind

Ben je zwanger of ben je net moeder
geworden en heb jij/jullie ondersteuning
nodig bij de opvoeding in de thuissituatie
of op financieel gebied? Dan zijn wij er
voor jou/ jullie!

Financiering
De ondersteuning of dagbesteding kan
gefinancierd worden vanuit WLZ, PGB of
vanuit de jeugdwet (gemeente).

Contactgegevens:
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De Hoek 4
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Bezoek ons op internet:
www.driestroomhuisdeark.nl

