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Voorwoord
Het opzetten van het pedagogisch klimaat voor de te ontwikkelen logeerweekenden is ontwikkeld
in het kader van de laatste opdracht voor mijn opleiding HBO-Pedagogiek; het afstudeerproject.
Deze afstudeeropdracht komt voort uit een toenemende behoefte van christelijke ouders van
kinderen met ontwikkelings- en gedragsproblematiek aan christelijke logeeropvang in de regio
Gouda.
De afstudeeropdracht luidt als volgt: “Realiseer een innovatief beroepsproduct, dat relevant is
voor, en bruikbaar is in de beroepspraktijk”. Daarbij komt de opdracht “Lever een schriftelijke
eindrapportage. In dit rapport van je praktijkgerichte onderzoek geef je de onderbouwing en
verantwoording van het beroepsproduct”. Verder is het de bedoeling om een mondelinge
presentatie te geven van het beroepsproduct voor het werkveld. Als laatst toon ik in een
mondeling eindgesprek als beginnend beroepsbeoefenaar (HBO-niveau) de stof te beheersen.
Een half jaar lang heb ik gewerkt aan het vormgeven van een gewenst leefklimaat voor de te
ontwikkelen logeerweekenden van Zorginstelling Valde Varii. Het houden van de interviews en
het schrijven van dit verslag was een feest van herkenning! Mooi om te ontdekken dat de
wensen en behoeften van ouders, medewerkers én kinderen elkaar grotendeels overlappen! De
bereidheid tot het verlenen van medewerking van alle betrokkenen was hartverwarmend. De
betrokkenheid van alle partijen deden me goed.
Ik kijk terug op een leerzame afstudeerperiode, waarin mij een belangrijk onderzoek werd
toebetrouwd. Alle initiatieven waren welkom, een mogelijkheid die ik dankbaar heb aangegrepen
om het project zelfstandig en volgens eigen inzichten vorm te geven. Ondanks de
omstandigheden waar ik in verkeerde, genoot ik van het uitdiepen van de vele pedagogische
aspecten rondom het logeerweekend. Door dit afstudeertraject ben ik gegroeid in het signaleren
en analyseren van onderliggende wensen en behoeften van ouders, medewerkers en kinderen.
Het was een ware ontdekkingstocht naar de innerlijke drijfveren van de mens, die resulteerde in
een concrete handleiding voor de gewenste vormgeving van het pedagogisch leefklimaat van de
logeerweekenden van Zorginstelling Valde Varii.
Het afstudeerproject heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van mijn pedagogische
visie. Met name binnen het interview met dhr. Mulder van TELL-US maakte ik kennis met een
pedagogische visie die qua uitingsvorm bijna tegengesteld is aan de pedagogische visie van
Zorginstelling Valde Varii. Hierdoor werd bij mij een kritische blik geboren die me de voor- en
nadelen van elke benaderingswijze spiegelde. Ik leerde ook (aspecten van) andere pedagogische
visies waarderen. Tevens leerde ik dat ik me als professional beter zal bewegen binnen de
pedagogische visie van Zorginstelling Valde Varii als in die van TELL-US.
De reacties van kinderen op de proeflogeerweekenden waren hartverwarmend. Zomaar een
aantal reacties: “Juf, het [eerste] weekend vond ik zo kort! Kan u de volgende keer niet twee
weken organiseren?!”, “Ik heb mijn lachspieren enorm getraind, en daarom was het een leuk
weekend!”, “Ik vond het heel fijn om met elkaar bezig te zijn met de Bijbel, want dat is echt
belangrijk en dat hoort bij de zondag. Kan het Bijbelmoment de volgende keer iets langer
duren?”, “Ik vond het super fijn dat we zelf mochten kiezen wat we in de macaroni deden!”, “Ja,
ik wil heel erg mijn best doen om jullie nu wel te gaan vertrouwen!”, “Het is echt gezellig, juf!”
en “Het is altijd feest bij Valde Varii!”. Ook kreeg ik van de kinderen waardevolle tips om het
weekend nóg fijner te maken. Dank je wel Jelle, Martijn, Niels, Jochem, Rob en Diederick!
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Ook de reacties van ouders waren moedgevend. Een greep: “J. was enorm enthousiast en heeft
het ontzettend naar zijn zin gehad! Zelfs voor hem is het voor herhaling vatbaar! God heeft er
echt Zijn zegen over gegeven!”, “M. heeft ervan genoten. Was trots dat hij geen heimwee had.
De verhalen kwamen pas echt los toen de foto’s erbij kwamen. Wat zijn ze leuk! Ik denk dat de
omgang met leeftijdgenootjes hem echt goed gedaan heeft”, “Het was allemaal heel goed
georganiseerd”, “Na twee weken komen er nog steeds verhalen boven!”, en “Het logeerweekend
overtrof al mijn verwachtingen. Een groot compliment voor jullie!”. Geïnterviewde ouders, fijn dat
jullie tijd wilden vrijmaken om een bijdrage te leveren aan dit onderzoek!
Verder een speciaal woord van dank aan alle anderen die op enige wijze een rol hebben gespeeld
in de totstandkoming van mijn afstudeerproject. Ik wil als eerst de medewerkers van
Zorginstelling Valde Varii bedanken voor jullie stimulerende aanwezigheid, medewerking en
feedback. In het bijzonder denk ik aan Rianne van de Bosch, mijn werkbegeleider. Bedankt voor
al je inzet, betrokkenheid, feedback en stimulerende gesprekken! Een woord van dank voor mijn
medestudenten in de intervisiegroep. Dank jullie wel voor jullie kritische noot, advies en
stimulerende aanwezigheid. Jullie gaven mij net het duwtje dat ik soms nodig had om toch door
te gaan, ondanks de omstandigheden! Mevrouw Koffijberg en meneer Mulder bedankt voor de
bereidheid om medewerking te verlenen aan mijn afstudeerproject door de mogelijkheid tot het
afnemen van een interview! Erica, bedankt voor jouw waardevolle steun, vriendschap en kritische
noten tijdens het hele traject. Lieve vrienden en familie, zonder jullie (emotionele) steun had ik
nu niet op het podium gestaan. Dank jullie wel!
N.B.: De uitkomsten van dit onderzoek zijn op schrift gesteld voor medewerkers van Valde Varii
met als doel een handleiding te vormen voor de werkwijze en pedagogische uitgangspunten
tijdens het logeerweekend. De gegevens zijn vertrouwelijk en daarom mag niets uit deze uitgave
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën,
opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
onderzoeker.
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Samenvatting
Christelijke logeeropvang voor kinderen met ontwikkelings- en gedragsproblematiek blijkt schaars
te zijn in regio Gouda. Daarom is door Zorginstelling Valde Varii een onderzoek gestart naar
wensen en behoeften van ouders, kinderen en medewerkers wat een te ontwikkelen
logeerweekend betreft. In dit onderzoek staat de vraag “Hoe gaat Zorginstelling Valde Varii het
logeerweekend pedagogisch verantwoord vormgeven, rekening houdend met de christelijke
identiteit en de problematiek van de kinderen?” centraal. Zowel ouders als medewerkers en
kinderen wensen het logeerweekend zoveel mogelijk laten aansluiten bij wat de kinderen thuis
gewend zijn. Ouders vinden het belangrijk dat hun kind positieve ervaringen opdoet in het
contact met leeftijdgenoten. Medewerkers hechten veel waarde aan zelfstandigheidsbevordering
van de kinderen tijdens een logeerweekend. Kinderen willen met name een gezellig weekend met
elkaar. Dit resulteert in een handleiding voor de vormgeving van een gewenst leefklimaat dat
rekening houdt met de christelijke identiteit en de problematiek van de kinderen.
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Inleiding
Christelijke hulpverlening inzake programma’s rond sociale vaardigheden en hulp op maat aan
kinderen met ontwikkelings- en gedragsproblematiek is schaars in regio Gouda. Dit blijkt uit
reacties van ouders van cliënten van Zorginstelling Valde Varii. Valde Varii verleent hulp aan
ouders op het gebied van ontwikkelings- en gedragsproblematiek. Zij speelt in op de toenemende
behoefte aan deze programma’s en organiseert vanaf 2007 diverse activiteiten voor deze
doelgroep. Valde Varii is een woord wat uit het Latijn is overgenomen. Het betekent 'variëteit' of
‘diversiteit’. Het aanbod van Valde Varii is divers, evenals de persoonlijkheden van de
hulpverleners. Belangrijker nog is dat de ouders en kinderen waarmee wordt gewerkt divers zijn
en vragen om zorg die op maat gemaakt is. Valde Varii werkt vraaggericht.
Vraaggericht werken “impliceert het opbouwen van een aanbod vanuit de waargenomen
behoefte van de gebruiker” (Dekker, 2004, p. 31). De aanbieder van diensten (in dit verband
Zorginstelling Valde Varii) houdt oprecht rekening met de eisen, wensen, verlangens en
kenmerken van de gebruiker. Enerzijds kan vraaggericht werken gezien worden als een
praktische vaardigheid: goed luisteren en je beleid afstemmen. Anderzijds suggereert
vraaggericht werken in de zorg dat de hulpverlener aansluit bij de vragen, behoeften, belevingen
en opvattingen van de cliënt zelf; de mogelijkheden, vaardigheden en gevoel van eigenwaarde
bij de cliënt versterkt; samenwerkt met de cliënt bij alle stappen in het hulpproces. Vraaggericht
werken houdt in dat de hulpverlener (een deel van de) regie uit handen moet geven. Volgens
Welling (2000, zoals beschreven in Dekker, 2004) is vraaggericht werken niet alleen tegemoet
komen aan de vraag van de cliënten, maar ook het activeren om zelf de situatie te verbeteren en
met hen samen te werken in elke stap binnen het hulpverleningsproces (Dekker, 2004).
Probleemanalyse
Het probleem dat centraal staat binnen dit onderzoek is het feit dat het huidige aanbod van
Valde Varii niet aansluit op de behoeften van de (ouders van) huidige cliënten. Valde Varii biedt
op dit moment geen logeeropvang, wat wel wenselijk is omdat deze behoefte bij ouders van de
clienten groeit.
Het feit dat het huidige aanbod van Valde Varii op dit moment niet aansluit op de
(ouders van) huidige cliënten is enerzijds een probleem voor de ouders van de kinderen die
begeleiding krijgen door medewerkers van Valde Varii, omdat ouders vaak bewust kiezen voor
Valde Varii vanwege de gedeelde christelijke identiteit. Ouders geven aan behoefte te hebben
aan ontlasting van de gezinssituatie, terwijl Valde Varii tot nu toe geen mogelijkheden ziet om op
deze behoefte in te spelen. Anderzijds is het een probleem voor de cliënten van Valde Varii. De
kans bestaat dat hun ouders op zoek gaan naar een andere organisatie die wel logeeropvang
biedt. Als deze organisatie gevonden wordt, kan dit met name voor kinderen met een vorm van
autisme verwarrend zijn. Zij kunnen soms dwangmatig vasthouden aan bepaalde gewoontes. Een
verandering daarin lokt steevast een paniekaanval of driftbui uit (Vermeulen, 2006). Ook Valde
Varii heeft een probleem. Op dit moment gaan ouders van clienten van Valde Varii op zoek naar
logeerweekenden van andere organisaties. Een gemiste kans voor Valde Varii; de kans bestaat
dat zij minder aanmeldingen van nieuwe cliënten ontvangen en dat huidige cliënten op den duur
afhaken en overgaan naar een andere organisatie die wel logeeropvang biedt.
Het ontbreken van een christelijke logeervoorziening in de regio Gouda is onder andere
een probleem als ouders overbelast dreigen te raken door de opvoeding van hun kind met een
gedrags- of ontwikkelingsproblematiek of op het moment dat kinderen deelnemen aan een
openbaar logeerweekend. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat er gevloekt wordt door
kinderen of groepsleiders. Meestal wordt er thuis en op school niet gevloekt of wordt vloeken niet
geaccepteerd. Tijdens de logeerweekenden is dit anders. Dit kan voor verwarring zorgen bij deze
kinderen, met name bij autistische kinderen. Zij kunnen soms dwangmatig vasthouden aan
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bepaalde gewoontes. Een verandering daarin lokt steevast een paniekaanval of driftbui uit
(Vermeulen, 2006).
In de praktijk blijkt de doelgroep van de logeerweekenden vooral te bestaan uit kinderen
met een psychiatrische diagnose. Een kind met een psychiatrische stoornis trekt een zware wissel
op zijn directe omgeving. Deze overbelasting heeft op zijn beurt weer een negatieve invloed op
de partnerrelatie en zo kan de cirkel van negatieve gezinsinteracties bij kinderen met
gedragsproblematiek vicieus worden. Daar komt bij dat door de erfelijke factor kinderen met
psychiatrische stoornis vaak opgroeien in een gezin waarbij ouder(s) ook problemen hebben in
dezelfde sferen als de stoornis van hun kind (Van Lieshout, 1999). Als de interactie tussen
ouder(s) en kind niet goed verloopt, kan dit leiden tot onvoldoende gehechtheid en psychische
en/of gedragsstoornissen (Gennep, 2007), met alle gevolgen van dien.
De vraag naar een logeervoorziening is onder andere ontstaan door het feit dat
psychiatrische stoornissen steeds meer gediagnosticeerd worden (Verhulst, 2000). Ook wordt de
kloof tussen identiteitsgebonden en niet-identiteitsgebonden logeeropvang steeds groter. Zo
komt het regelmatig voor dat ouder(s) het niet eens zijn met de dagbesteding van hun kind
tijdens een niet-identiteitsgebonden logeerweekend.
Medewerkers van Valde Varii signaleren
een
toenemende
behoefte
van
christelijke ouders van kinderen met
ontwikkelings- en gedragsproblematiek
aan christelijke weekendopvang in de
regio Gouda. Tot op dit moment zag
Valde Varii in verband met haar
kleinschaligheid geen mogelijkheden om
in te spelen op deze behoefte, volgens
Dekker (2004) een onderdeel van
vraaggericht werken. Het feit dat het
huidige aanbod van Valde Varii niet
aansluit op de behoeften van de (ouders
van) huidige cliënten is op te lossen
door het daadwerkelijk realiseren van
christelijke weekendopvang.
Op basis van diverse gesprekken met de directie en medewerkers van Zorginstelling Valde Varii
als informanten zijn er een aantal kaders opgesteld voor deze te ontwikkelen logeerweekenden.
De medewerkers geven aan dat zij net als ouders de christelijke identiteit van groot belang
vinden tijdens een logeerweekend. Verder vinden medewerkers het vanuit hun professionele
referentiekader belangrijk dat het logeerweekend pedagogisch verantwoord wordt vormgegeven. Als laatst zijn er besluiten genomen ten aanzien van de leeftijdsgrens en zijn er een
aantal contra-indicaties op schrift gesteld voor het deelnemen aan een logeerweekend van Valde
Varii. Achtereenvolgens worden nu de begrippen ‘pedagogisch klimaat’, ‘christelijke visie’, en
‘doelgroep’ gedefinieerd.
Het pedagogisch klimaat
Het pedagogisch klimaat is “het geheel van specifieke waarden, normen en verwachtingen” (Van
Rossum & Van Tilborg, 1996, aangehaald door Kock, 2000, p. 32) “dat te maken heeft met de
identiteit en daaruit voortvloeiend de reputatie van de school. Het klimaat is de binnenkant van
de identiteit zoals die door jongeren en volwassenen in de school beleefd wordt. De reputatie is
de binnenkant van de identiteit; het beeld van de school, dat geprojecteerd wordt op de
omgeving“ (De Vries, 1993, aangehaald door Kock, 2000, p. 32). “Het klimaat komt tot stand
door een complex samenspel van fysieke factoren en beleidsfactoren” (Balkom, Dollevoet &
Faber, 2002, p. 32), “materiële en immateriële klimaatsaspecten” (Van Heteren, Smits & Van
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Veen, 2006, p. 44). Bij het [pedagogisch] klimaat gaat het om de totale materiële en immateriële
omgeving van het kind (Van Heteren, Smits & Van Veen, 2006).

Kernbegrippen
Tot de materiële klimaatsaspecten of fysieke factoren behoren het logeerhuis en de buurt waarin
[het logeerhuis] staat, de inrichting van het huis (kamerindeling, de wijze van indeling van
werken en spelen), de hoeveelheid en de aard van het lees- en speelmateriaal, de sociaaleconomische status van de instelling en het opleidingsniveau van de medewerkers (Van Heteren,
Smits & Van Veen, 2006). Een ander belangrijk materieel klimaatsaspect betreft middelen die een
instelling vanuit beleidsrichtlijnen krijgt toebedeeld (Balkom, Dollevoet & Faber, 2002).
Immateriële klimaatsaspecten zijn de cultuuroverdracht (‘zo zijn onze manieren’), de
wijze waarop er eventueel maaltijden worden klaargemaakt en genuttigd, de wijze waarop er
feestgevierd wordt, de wijze waarop omgegaan wordt met trouw- en rouwdiensten, de wijze
waarop werken deel uitmaakt van het dagelijks leven, de wijze waarop met lichamelijkheid en
intimiteit wordt omgegaan en de wijze waarop met vrije tijd wordt omgegaan (spelen, sporten,
als groep of individueel) (Van Heteren, Smits & Van Veen, 2006).
Identiteit is “de waarneembare integratie van levensbeschouwing, basiscriteria en
praktijk” (Luyn, 1994, p. 155). De identiteit dekt de leerlingbegeleiding, inhoudelijk en in
verschijningsvorm. Het is één streven, één ideaal dat wordt nagestreefd, maar nooit geheel
wordt verworven (Luyn, 1994).
Beleidsfactoren zijn wettelijke beleidsvoorschriften en subsidie- of contractvoorwaarden
(Kapteyn, 2001).

Kenmerken
Een positief pedagogisch klimaat waarin ontwikkeling mogelijk is, omvat volgens de VCLB (2004)
een aantal basiskenmerken. Kinderen krijgen een ondersteunende en warme relatie aangeboden,
zodat ze zich veilig voelen en zich positief gewaardeerd voelen (a); kinderen ervaren dat de
opvoeder vertrouwen heeft in hun ontwikkeling (b); ze geeft hen een basisgevoel van
zelfvertrouwen en geloof in eigen kunnen, waardoor elk kind zich competent voelt, wat ook zijn
competenties ook zijn (c); kinderen zijn er via de opvoeder van overtuigd dat ze zelfstandig een
deel van hun eigen ontwikkelingstaken kunnen opnemen, hiervoor verantwoordelijkheid kunnen
dragen en zo een gevoel van autonomie verwerven (d).
Pedagogisch klimaat houdt het volgende in (Schasfoort, 2007): (a) schep een tolerante
sfeer waarin ook ongewone activiteiten en uitingen worden toegelaten of aangemoedigd; (b) stel
eisen aan kinderen; (c) handhaaf een voor leerlingen zinvolle discipline en wees consequent; (d)
respecteer een kind als persoon met eigen voorkeuren en interesses, eigen ideeen en
opvattingen; (e) betrek kinderen bij dagvulling en organisatie; (f) geef aandacht aan persoonlijke
problemen van leerlingen en (g) zorg dat je je kinderen bij naam kent.
Bij de huisvesting is het kleinschalige karakter van niet te onderschatten belang, omdat
dit een wezenlijke bijdrage levert aan het [..] klimaat van het logeerweekend. Onder
kleinschaligheid verstaan we dat er gewerkt moet worden in kleine groepen met niet al te veel
kinderen, gehuisvest in een locatie die letterlijk maar ook figuurlijk niet verzwolgen wordt door de
omringende omgeving. In organisatorisch opzicht speelt de mate waarin sprake is van een
heldere organisatiestructuur, er duidelijkheid is in verwachtingen, er controle kan worden
uitgeoefend, en de wijze waarop verandering doorgevoerd wordt (Balkom, Dollevoet & Faber,
2002).
Het pedagogisch klimaat wordt als veilig en structurerend beoordeeld wanneer
groepsleiders zorgen voor een ordelijke en functionele leeromgeving, in hun taalgebruik respect
voor kinderen tonen, het onderling respect tussen de kinderen bevorderen, het zelfvertrouwen
van de leerlingen ondersteunen en in de groep zorgen voor structuur. Verder stimuleert de
groepsleiding de ontwikkeling van zelfstandigheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid
(Dijkstra, 2001).
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In een goed pedagogisch klimaat is de groepsleiding lid van de groep en is er geen
sprake van een machtsverhouding. De relatie tussen groepsleiding en kind wordt gekenmerkt
door onderling vertrouwen, acceptatie en openheid (Alkema, 2006).
Wat betreft de activiteiten en het spelen als onderdeel van de immateriele
klimaatsaspecten is van belang onderscheid te maken tussen complexiteit, voorspelbaarheid en
interactie. “Complexiteit is de mate waarin meer dingen tegelijkertijd, van verschillende aard en
in samenhang met elkaar verwacht wordt, wil men de activiteiten tot een goed einde brengen.
Voorspelbaarheid is de mate waarin de uitkomst van de handeling direct gekoppeld is aan de
aard van de handeling. Interactie is de mate waarin samenwerking vereist wordt met een of
meer anderen om het spel, de taak of het werk te volbrengen” (Van Heteren, Smits & Van Veen,
2006, p. 45).
Christelijke visie
Zorginstelling Valde Varii werkt vanuit een christelijke visie. De Bijbelse boodschap wordt
samengevat in de Apostolische Geloofsbelijdenis, ook wel genoemd de Twaalf Artikelen van het
algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Deze geloofsbelijdenis luidt als volgt: “Ik geloof in God
den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde; En in Jezus Christus, Zijn
eniggeboren Zoon, onze Heere; Die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd
Maria; Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden; opgevaren ten
hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te
oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest; ik geloof een heilige,
algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstandig
des vleses en een eeuwig leven” (Bijbel, 1657, p. 40). Zorginstelling Valde Varii werkt vanuit de
visie dat alle mensen uniek geschapen zijn. Daarom kijkt ze niet naar wat iemand niet goed kan
of doet, maar naar de mogelijkheden die er zijn om positieve ervaringen op te doen, waardoor
mensen zich waardevol mogen weten en op die manier nieuwe vaardigheden kunnen aanleren.
Doelgroep van Valde Varii
De doelgroep van Valde Varii beslaat kinderen en
jongeren tot en met 18 jaar met ontwikkelings- en / of
gedragsproblematiek en hun ouders. Tijdens het
logeerweekend wordt uitgegaan van kinderen tussen 6
en 12 jaar met ontwikkelings- en/of gedragsproblematiek.
Valde
Varii
definieert
ontwikkelingsproblematiek als volgt: Stoornissen in de ontwikkeling
van een kind waardoor de ontwikkeling achterblijft of
langzamer verloopt dan verwacht en waardoor een
ontwikkelingsachterstand kan ontstaan; er is sprake
van langdurig verminderd functioneren en het is
problematisch voor de (sociale) omgeving (Junger,
Mesman & Meeus, 2003).
Valde Varii definieert gedragsproblematiek als
volgt: Iemand heeft gedragsproblemen als hij
regelmatig ongewenst gedrag vertoont dat voor
anderen storend is. Het gaat om gedrag dat in de
eerste plaats storend is voor de omgeving. Dit gedrag
wordt daarom ook wel externaliserend probleemgedrag genoemd. Voorbeelden van
gedragsproblemen zijn driftbuien en woedeaanvallen bij jonge kinderen, agressief gedrag, pesten
en delinquent gedrag (Junger, Mesman & Meeus, 2003).
Een onderdeel van de doelgroep van Valde Varii bestaat uit kinderen met psychiatrische
problematiek. Verhulst, Verheij & Ferdinand (2007) maken binnen psychiatrische problematiek
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onderscheid
tussen
stoornissen
in
de
motoriek,
impulscontrolestoornissen,
ontwikkelingsstoornissen,
externaliserende
stoornissen,
somatoforme
stoornissen,
angststoornissen, stemmingsstoornissen, psychotische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen
en de aanpassingsstoornis (Verhulst, Verheij & Ferdinand, 2007). In de praktijk blijkt met name
deze groep kinderen en jongeren oververtegenwoordigd tijdens logeerweekenden.
De afstudeeropdracht komt voort uit een toenemende behoefte van christelijke ouders van
kinderen met ontwikkelings- en gedragsproblematiek, zoals ADHD en ASS, aan christelijke
logeeropvang in de regio Gouda. Tot nu toe was Valde Varii niet in de gelegenheid deze
logeeropvang te realiseren. Nu het aanbod van Valde Varii zich steeds meer uitbreidt, onstaan er
mogelijkheden tot het realiseren van zo’n logeerweekend. Door middel van dit onderzoek wordt
nagegaan wat de meest gewenste vormgeving van zo’n logeerweekend is.
Naar aanleiding van de gegevens vanuit de probleemanalyse komen we tot de volgende
onderzoeksvraag: “Hoe gaat Zorginstelling Valde Varii het logeerweekend pedagogisch
verantwoord vormgeven, rekening houdend met de christelijke identiteit en de problematiek van
de kinderen?”.
Dit praktijkgericht onderzoek is kwalitatief van aard. Kwalitatief onderzoek baseert zich op de
interpretatieve benadering: er bestaan meerdere subjectieve werkelijkheden en kennis over deze
werkelijkheden kan alleen verkregen worden door deze werkelijkheid van binnenuit te bestuderen
(Mighelbrink, 2008). De taak van de interviewer richt zich op het inzicht krijgen in hoe mensen de
werkelijkheid ervaren, beleven en betekenis aan geven (Mighelbrink, 2008). In dit praktijkgericht
onderzoek staat de beleving van de te onderzoeken doelgroepen centraal. Onderzocht wordt wat
de wensen en behoeften van ouders, medewerkers en kinderen zijn rond een logeerweekend van
Zorginstelling Valde Varii. De interviewer heeft hierbij tot taak inzicht te krijgen in deze wensen
en behoeften.
De doelstellingen van het ontwerpen van [een gewenst pedagogisch klimaat voor] een
logeerweekend voor Valde Varii zijn de volgende. Door het opzetten van een pedagogisch
leefklimaat als onderdeel van een logeerweekend hanteren de medewerkers van Valde Varii
dezelfde regels, waardoor het voor de kinderen duidelijk is wat er van hen wordt verwacht; stemt
Valde Varii hun aanbod af op de vraag van ouders en kinderen (vraaggericht werken); biedt
Valde Varii kwalitatief goede opvang, aansluitend bij de wensen van ouders en kinderen; maakt
Valde Varii bewuste keuzes en sluit daarbij zoveel mogelijk aan bij de (on)mogelijkheden van
kinderen met ontwikkelings- en gedragsproblematiek en kan Valde Varii vanuit dit op schrift
gestelde pedagogische plan in gesprek met (potentiële) medewerkers van Valde Varii bij
onenigheid of gedrag dat niet in overeenstemming is met het pedagogisch klimaat zoals dit valt
binnen de visie van Valde Varii.
Om tot een gewenst aanbod te komen, dat rekening houdt met de christelijke identiteit van
Valde Varii en de problematiek van de kinderen, zijn er een aantal deelvragen geformuleerd.
Deze deelvragen luiden als volgt:
1. Wat zijn de wensen van ouders wat de inhoud van een christelijk logeerweekend van Valde
Varii betreft?
2. Wat zijn de ideeën van medewerkers van Valde Varii over de inhoud van een christelijk
logeerweekend van Valde Varii?
3. Wat zijn de wensen van kinderen wat de inhoud van een christelijk logeerweekend van Valde
Varii betreft?
4. Wat zijn overeenkomsten en verschillen tussen de wensen van ouders, medewerkers en
kinderen wat de inhoud van een christelijk logeerweekend van Valde Varii betreft?
5. Op welke manier geeft Eddee Zorgverlening vorm aan het identiteitsgebonden pedagogisch
klimaat tijdens een logeerweekend?
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6. Op welke manier geeft TELL-US vorm aan het pedagogisch klimaat tijdens een
logeerweekend?
7. Wat zijn overeenkomsten en verschillen tussen de manier waarop Eddee Zorgverlening en
TELL-US vormgeven aan het pedagogisch klimaat tijdens een logeerweekend?
8. Hoe gaat Valde Varii het logeerweekend pedagogisch verantwoord vormgeven, rekening
houdend met de christelijke identiteit en de psychiatrische problematiek van de kinderen?
De verzamelde gegevens zijn gebundeld in het beroepsproduct: het gewenst leefklimaat voor het
logeerweekend van Zorginstelling Valde Varii. In deze eindrapportage wordt een verantwoording
gegeven van de keuzes die tijdens het afstudeertraject gemaakt gemaakt zijn. Het eerste
hoofdstuk behandelt de methode die gebruikt is om tot een antwoord op de verschillende
deelvragen te komen. Er wordt ingegaan op de respondenten, dataverzameling, procedure,
analyse, betrouwbaarheid en validiteit. Het tweede hoofdstuk bevat een samenvatting van de
uitkomsten van het gehouden onderzoek. Ook worden de geformuleerde deelvragen beantwoord,
waarna in hoofdstuk vier een conclusie wordt getrokken en antwoord gegeven wordt op de
hoofdvraag. Tenslotte bevat hoofdstuk vijf een kritische reflectie op dit praktijkgericht onderzoek.
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Hoofdstuk 1: Methode
In dit hoofdstuk van deze eindverantwoording wordt ingegaan op de methoden die gebruikt zijn
voor het onderzoek. Achtereenvolgens worden de respondenten, dataverzameling, procedure,
analyse, betrouwbaarheid en validiteit besproken.
Respondenten
Om tot een verantwoord antwoord op de hoofdvraag te komen, wordt gebruik gemaakt van een
aantal methoden om de geformuleerde deelvragen te kunnen beantwoorden.
Voor een antwoord op de eerste deelvraag (“Wat zijn de wensen en behoeften van ouders wat
betreft de inhoud van een christelijk logeerweekend van Valde Varii?”) is gebruik gemaakt van
een onderzoeksgroep die bestond uit de ouders van kinderen die mee geweest zijn met het
eerste (proef)logeerweekend van Valde Varii. Deze ouders waren degenen die Zorginstelling
Valde Varii eerder gevraagd hadden naar hun mogelijkheden om logeerweekenden te
organiseren. Alle benaderde ouders wilden hun medewerking verlenen aan een interview. De
respons was dus maximaal. Tijdens één van de interviews was zowel vader als moeder aanwezig.
Tijdens de overige drie interviews was alleen moeder aanwezig. Naar aanleiding van het eerste
(proef)logeerweekend vond een telefonisch interview plaats met deze ouders, waarin de vraag in
hoeverre het logeerweekend voldeed aan hun wensen, behoeften en verwachtingen centraal
stond. In april 2011 vond het tweede logeerweekend plaats. Voor dit weekend kwamen er twee
nieuwe aanmeldingen binnen van kinderen die al wel bekend waren binnen de Zorginstelling. Eén
ouderpaar is uitgenodigd deel te
nemen aan het onderzoek door het
afnemen van een interview. Er werd
echter geen respons geconstateerd.
Bij het andere ouderpaar is vanuit
praktische
overwegingen
geen
interview
afgenomen.
Het
betreffende kind verkeerde op dat
moment in crisis en was thuis
onhandelbaar. De draaglast van het
gezin werd op dit moment te hoog
geacht om een interview af te
nemen. Ook was het tot op het
laatste moment onduidelijk of hij
daadwerkelijk zou deelnemen aan
het logeerweekend.
Om tot een antwoord te komen op de tweede deelvraag (“Wat zijn de ideeën van medewerkers
van Valde Varii over de inhoud van een christelijk logeerweekend van Valde Varii?”) is het niet
nodig gebleken een steekproef te trekken, aangezien Valde Varii naast de directie in totaal twee
medewerkers in dienst heeft. Beide medewerkers waren bereid tot medewerking door het
afnemen van een interview. Dit wordt wel een census of volledige telling genoemd (Saunders,
Lewis & Thornhill, 2008).
De derde deelvraag luidde als volgt: “Wat zijn de wensen van kinderen wat betreft de inhoud van
een christelijk logeerweekend van Valde Varii?”. Om tot een antwoord op deze vraag te komen, is
eveneens gebruik gemaakt van de kinderen die meegeweest zijn naar het (proef)logeerweekend
van Valde Varii. Zij zijn betrokken op de logeerweekenden en tevens belanghebbend bij het
vervolg daarvan. Vier van de vijf benaderde kinderen gaven aan hun medewerking te willen
verlenen aan een interview (een ‘kletspraatje’ genoemd). Het gaat achtereenvolgens om een 14-
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jarige zwakbegaafde jongen, een 11-jarige jongen met het syndroom van Asperger, een 10jarige jongen met PDD-NOS en een 11-jarige jongen met PDD-NOS. De reden van de nonrespons van de vijfde jongen (een 12-jarige jongen met het syndroom van Asperger) is
onbekend. Deze groep respondenten is representatief voor de doelgroep omdat de ouders van
deze kinderen Valde Varii gevraagd hebben om een logeerweekend te organiseren. Vier van de
kinderen heeft geen ander logeerhuis of logeerweekend waar hij naar toe gaat, maar heeft wel
behoefte aan regelmatige deelname aan een logeerweekend.
Deelvraag 5 en 6 betreffen interviews met de coördinatoren van logeerweekenden bij
medezorginstellingen. Om de diversiteit in de vormgeving van een logeerweekend te belichten, is
gekozen voor enerzijds Eddee Zorgverlening die werkt vanuit christelijk perspectief en anderzijds
TELL US die een directieve aanpak hanteert vanuit hun visie ‘ervaringsleren’. De als eerst
benaderde zorginstelling Meetpoint for Kids gaf aan geen medewerking te willen verlenen aan dit
onderzoek.
Dataverzameling
De dataverzameling heeft plaatsgevonden door middel van een drietal technieken, die we in deze
paragraaf achtereenvolgens bespreken. Het gaat om diepte-interviews, semi-gestructureerde
interviews en een observatie.

Diepte-interviews
Om tot een antwoord te komen op de eerste, tweede, derde, vijfde en zesde deelvraag is gebruik
gemaakt van ondervraging. Ondervraging is “een vorm van gesprek waarbij één persoon vragen
stelt aan één of meer anderen, die zich voornamelijk beperken tot het geven van antwoorden”
(Migchelbrink, 2008, p. 90).
Om de ouders te ondervragen (deelvraag 1) is er gebruik gemaakt van een open
ondervraging, ook wel diepte-interview genoemd. Hierbij wordt gewerkt met een topiclijst en
open vragen (Mighelbrink, 2008). Open vragen zijn bedoeld om de geïnterviewde aan te
moedigen een uitgebreid antwoord te geven, en kan worden gebruikt om meningen kenbaar te
maken of feiten te achterhalen (Saunders et al, 2008). In de eerste deelvraag gaat het met name
om het achterhalen van meningen, wensen en behoeften van ouders. Daarom is het diepteinterview het meest geschikte instrument om antwoorden op deze vraag te krijgen. Het
onderzoeksinstrument betreft een semi-gestructureerd interview. Binnen deze vorm van een
interview heeft de onderzoeker een vragenlijst die moet worden behandeld, hoewel deze per
interview kunnen verschillen. Zo kan de volgorde van de vragen veranderen tijdens het gesprek
en kunnen er extra vragen nodig zijn (Saunders et al, 2008).
Om de medewerkers van Valde Varii te ondervragen (deelvraag 2) is er ook gebruik
gemaakt van een diepte-interview, om dezelfde reden als genoemd bij de ondervraging van de
ouders. Er is hierin afgeweken van het onderzoeksontwerp omdat bij nader inzien een diepteinterview nuttig is om nieuwe inzichten te verwerven (Saunders et al, 2008). Aangezien het doel
van de deelvraag is om inzicht te krijgen in wensen en behoeften van medewerkers, sluit een
diepte-interview meer aan bij deze deelvraag omdat er bij een diepte-interview in tegenstelling
tot een gestructureerde vragenlijst mogelijkheden bestaan om door te vragen (Saunders et al,
2008).

Semi-gestructureerd interview
Bij het ondervragen van de kinderen (deelvraag 3) is gebruik gemaakt van een semigestructureerd interview, waarbij van tevoren gesprekspunten zijn opgesteld (zie bijlage 4). Dit
om de kinderen zoveel mogelijk ruimte te geven om hun ideeën te verwoorden. Drie van de vier
geïnterviewde kinderen hebben een vorm van ASS. Eén van de kernproblemen van kinderen met
een ASS is hun probleem met samenhangend denken (Gerven, 2004). Samenhangend denken
kunnen we definiëren als “het ordenen van een groot, systematisch samengesteld organisme,
waarin de delen op het geheel betrokken zijn en het geheel op de delen” (Kuijpers, 2002; Van
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Dale, 2010). Een kind met een vorm van autisme ziet een situatie als een verzameling van feiten,
als een opsomming van losse puzzelstukjes, zonder de samenhang en de juiste betekenis
daarvan te overzien. Het kind kan daardoor geen hoofd- en bijzaken scheiden (De Bruin, 2006).
Het risico van een semi-gestructureerd interview bij deze kinderen is dus dat zij verzanden in
details. Het gebruik van een interview stelt een aantal eisen aan de onderzoeker (Mighelbrink,
2008, p. 206). Naast de genoemde vaardigheden komen daar nog de communicatie-eisen bij
zoals die zijn opgesteld door De Bruin (2005) en van den Hoofdakker (N.D.; in van der Veen,
Serra, van den Hoofdakker & Minderaa, 2005). Tijdens dit interview is rekening gehouden met de
beperkingen van deze kinderen door duidelijkheid te bieden door de tijdsduur van het interview
aan te geven, door de antwoorden van de kinderen te structureren door te benoemen dat zij
maximaal drie aspecten mogen benoemen, door het kind te helpen de draad van zijn verhaal
vast te houden (door middel van samenvatten en parafraseren), denktijd te geven, door een
vriendelijke maar besliste houding aan te nemen en door de ‘stop’ in te zetten (De Bruin, 2005).
De onderzoeker heeft inmiddels twee jaar ervaring in de omgang met deze kinderen. Dit vergroot
de betrouwbaarheid van het onderzoek.
Om tot een antwoord te komen op de vijfde en de zesde deelvraag is gebruik gemaakt
van een semi-gestructureerd interview met de logeercoördinator van Eddee Zorgverlening en de
directeur van TELL US. De gesprekspunten kunt u vinden in bijlage 5.

Observatie
Verder is er in dit onderzoek gebruik gemaakt
van
een
observatie
tijdens
de
twee
proeflogeerweekenden.
Onder
observeren
verstaan we “het zorgvuldig en aandachtig
waarnemen
van
gedragingen
waarin
onderzoekers zijn geïnteresseerd” (Migchelbrink,
2008, p. 94). De waarnemingen waren gericht
op vooraf opgestelde observatiepunten: wat gaat
goed, wat kan beter, waar ontstaat verwarring,
hoe reageren de kinderen en wat zijn de
ervaringen van de medewerkers? Of iets goed of
niet goed gaat, is af te lezen aan de houding en
gezichtsuitdrukking van de kinderen (manier waarop de ogen en de mond staan), of er vragen
komen, of de kinderen handelen volgens afspraken, of de kinderen benoemen als ze ergens
plezier in hebben, op welke manier de interactie verloopt tussen de kinderen en tussen
groepsleidsters en kinderen. Verwarring is te signaleren aan de gezichtsuitdrukking van (één van)
de kinderen (grote ogen, gefronste wenkbrauwen) of aan vragen die kinderen mogelijk stellen.
De reactie van kinderen is enerzijds af te lezen aan gezichtsuitdrukkingen en emoties die
mogelijk geuit worden en anderzijds aan verbale uitingen, die direct genoteerd worden door de
onderzoeker. De ervaringen van medewerkers is gedeeltelijk af te lezen aan de
gezichtsuitdrukkingen, intonatie en lichaamshouding. Het andere deel bestaat uit verbale
boodschappen (Vocht, 1998). Tijdens het weekend zal de non-verbale communicatie worden
geobserveerd en gerapporteerd; na afloop van het weekend zal een verbale evaluatie
plaatsvinden met de medewerkers.
Procedure
De interviews met ouders hebben plaatsgevonden in de thuissituatie. Contacten om een afspraak
te maken voor een interview zijn gelegd via een e-mail, waarin werd uitgelegd wat dit onderzoek
inhoudt, wat het doel ervan is, de tijdsduur van het interview, de onderwerpen van het interview
en een voorstel voor een datum, tijd en plaats waarop het interview plaats kan vinden. Benoemd
werd dat het eerste interview zo’n zestig minuten in beslag zou nemen. In deze mail werd tevens
aangegeven dat het de bedoeling was om na het logeerweekend een telefonische evaluatie te
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organiseren van zo’n tien minuten, waarin ouders konden aangeven in hoeverre het
logeerweekend voldeed aan hun wensen, behoeften en verwachtingen.
De interviews met medewerkers vonden plaats op de locatie van Valde Varii. Contacten
hiervoor zijn eveneens via de mail gelegd in een e-mail waarin werd uitgelegd wat dit onderzoek
inhoudt, wat het doel ervan is, de tijdsduur van het interview (zo’n vijftig minuten), de
onderwerpen van het interview en een voorstel voor een datum, tijd en plaats waarop het
interview plaats kan vinden.
Twee van de interviews met kinderen vonden plaats in een apart kamertje op de locatie
van Valde Varii. De overige twee interviews vonden plaats in de thuissituatie op de kamer van de
kinderen. Deze interviews duurden zo’n 30 minuten. Contacten voor dit interview zijn gelopen via
de e-mail van hun ouders, omdat zij zelf niet altijd in het bezit zijn van een e-mailadres. In al de
genoemde situaties waren er geen factoren in tijd, ruimte of omstandigheden te ontdekken die
van invloed zouden kunnen zijn op de validiteit, bruikbaarheid en betrouwbaarheid van het
onderzoek.
Analyse
De gegevens die zijn verzameld via de gehouden interviews zijn de dag na de afname uitgewerkt
op schrift. Op het moment dat alle interviews gehouden waren, zijn de gegevens gedecodeerd
door het clusteren van gegevens. Deels vond dit plaats door het turven van benoemde wensen of
behoeften door verschillende ouders, medewerkers en kinderen. Vervolgens werden deze clusters
omgezet in procenten. Als laatst zijn deze uitgewerkt tot het formuleren van de resultaten, zoals
u deze kunt lezen in het volgende hoofdstuk. Als laatst werd de conclusie getrokken en de
deelvraag beantwoord. Om de betrouwbaarheid en validiteit zo groot mogelijk te maken, is er
nauwkeurig gewerkt door middel van het uitschrijven van de gehouden interviews. Hierbij is al
tijdens het interview gebruik gemaakt van een laptop, waardoor de mogelijkheid tot het opslaan
van een grote hoeveelheid informatie vergroot is. Verder zijn er zelfcontroles ingebouwd tijdens
het verwerken van de interviews. De onderzoeker heeft na het op schrift stellen van de data
kritisch haar eigen stuk doorgelezen. Verder vond er een inhoudscontrole plaats door de
werkbegeleidster van de onderzoeker. Als laatst zijn er tijdens de teamvergadering nogmaals
belangrijke kwesties doorbesproken en vond er na het eerste proeflogeerweekend een evaluatie
plaats met de betreffende medewerkers.
Betrouwbaarheid en validiteit
De betrouwbaarheid geeft aan “of de verschillen in de gemeten waarden bij herhaling onder
dezelfde omstandigheden gelijk uitpakken en dus geen meetfouten bevatten” (Asendorpf, 2011,
p. 47). De betrouwbaarheid betreft het vertrouwen in de werkwijze tijdens het onderzoek
(Mighelbrink, 2008). Validiteit betreft “de mate waarin het meetinstrument beoogt te meten”
(Beurskens, 2008, p. 93). Bij validiteit gaat het om het vertrouwen dat de gebruiker van het
onderzoek kan hebben in de waarheidsgetrouwheid daarvan (Mighelbrink, 2008).
Om de betrouwbaarheid en validiteit van dit onderzoek te vergroten is dit
eindverantwoordingsverslag op schrift gesteld, waarin de methode van onderzoek wordt
omschreven. Op deze manier is het voor de gebruiker van het onderzoek duidelijk welke stappen
er zijn ondernomen om tot een antwoord op de deelvragen te komen. In dit verslag zijn alle
genomen beslissingen en afwegingen ten aanzien van het onderzoeksproces weergegeven.
Ook is er tijdens de interviews nauwkeurig en zorgvuldig gewerkt. Dit blijkt uit de manier
van verwerking. Tijdens de interviews is er gebruik gemaakt van een laptop. Hierdoor was het
mogelijk de gegeven antwoorden direct digitaal te verwerken, waardoor de kans dat er gegevens
verloren zijn gegaan geminimaliseerd is.
Met
betrekking
tot
de
interviews
van
de
medewerkers
zijn
de
dataverzamelingstechnieken gedeeltelijk herhaald door tijdens de evaluatie van beide
proeflogeerweekenden een aantal onderwerpen nader te bespreken of uit te diepen.
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Met betrekking tot de observatie zijn de uitkomsten van de observatie aan het einde van
elke dag besproken met medewerkers van Valde Varii. Daarbij heeft de observatie tweemaal
plaatsgevonden, namelijk tijdens zowel het eerste als het tweede proeflogeerweekend.
Met betrekking tot de interviews met ouders heeft na een proeflogeerweekend een
telefonisch evaluatiegesprek plaatsgevonden, waarin ouders de mogelijkheid kregen om te
benoemen of het weekend voldeed aan hun verwachtingen en wat ze liever anders zouden
willen.
Er zijn inhoudscontroles ingebouwd door medestudenten en derden (delen van) het
onderzoeksverslag te laten lezen. Zij attendeerden op ontbrekende schakels. Ook zijn de
begrippen die centraal staan binnen dit onderzoek nauwkeurig gedefinieerd. Aan de hand van
deze definities zijn de onderzoeksvragen opgesteld (Mighelbrink, 2008).
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Hoofdstuk 2: Resultaten
In dit derde hoofdstuk van de eindrapportage staan de resultaten van het uitgevoerde
praktijkgericht onderzoek centraal. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de wensen en
behoeften van ouders, wensen en behoeften van medewerkers en wensen en behoeften van
kinderen rond het te ontwikkelen logeerweekend van Zorginstelling Valde Varii.
Deelvraag 1
Wat zijn de wensen van ouders wat betreft de inhoud van een christelijk
logeerweekend van Valde Varii?
Resultaten
Vijftig procent van de ouders geeft aan dat het ontlasten van het gezin een belangrijk doel is om
hun kind met een beperking te laten logeren bij Valde Varii. Regelmatig wordt in dit verband
benoemd dat ouder(s) meer tijd en aandacht hebben voor hun eventuele andere kind(eren). De
helft van de ouder(s) geeft aan dat zij de omgang met leeftijdgenoten een belangrijk aspect
vinden binnen het logeerweekend. Verschillende ouders geven aan dat hun kind weinig vriendjes
heeft, maar het liefst alleen speelt. Met het oog op de eisen die de maatschappij stelt, hechten zij
veel waarde aan een groei in
de sociale
omgang
met
leeftijdgenoten. In verband
hiermee noemt de helft van de
ouders de zelfstandigheid van
hun kind als doel tijdens het
logeerweekend.
Alle ouders geven aan
dat de haal- en brengtijden
voor hen niet zwaar weegt.
Wat betreft de brengtijd geeft
de helft van de ouders aan dat
het
hen
niet
uitmaakt.
Vijfentwintig procent vindt de
brengtijd
prima
en
vijfentwintig procent ziet het
liever anders. Dit laatste heeft
te maken met schooltijden. De
haaltijd blijkt voor meerdere ouders lastig te zijn. Vijftig procent vindt deze tijd wat vroeg in
verband met hun invulling van de zondagen. Tegelijk geven deze ouders aan goed te begrijpen
dat we deze tijd vastgesteld hebben in verband met de mogelijkheid tot kerkgang voor de
medewerkers van Valde Varii. Vijfentwintig procent vindt de haaltijd prima (“wij passen ons
helemaal aan”) en de resterende vijfentwintig procent maakt het niet uit.
Door vijfenzeventig procent van de ouders wordt als eerst aangegeven dat zij structuur
een belangrijk item vinden tijdens het weekend. In dit verband wordt regelmaat het weten hoe
laat er gegeten wordt en wat we gaan doen benoemd, het houden aan afspraken en medicatie
op tijd innemen. Door vijfenzeventig procent wordt de christelijke identiteit gezien als belangrijk
uitgangspunt van een gewenst logeerweekend. Volgens ouders komt dit vooral tot uiting door
het bidden en danken met eten en bij het naar bed gaan, maar ook in de zondagsbesteding.
Ouders geven aan het van belang te vinden dat er op zondag een moment rond de Bijbel is. Alle
ouders vinden het idee om een clubmorgen te organiseren positief. Vijfentwintig procent van de
ouders geeft vervolgens aan dat zij het prima vinden als hun kind ‘s zondagsmiddags een
activiteit buiten ondernemen; voornamelijk een activiteit in de natuur is geliefd.
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Alle ouders geven aan dat zij niet zoveel belang hechten aan het werken met
hulpverleningsdoelen tijdens het logeerweekend. Tegelijkertijd geven zij aan dat ze het mooi
meegenomen vinden. Vijfenzeventig procent van de ouders geeft aan de omgang met
leeftijdgenoten het belangrijkst te vinden tijdens een weekend. Dit omdat hun kind door hun
beperking regelmatig onbegrip ontvangt vanuit de directe leefomgeving. Ouders geven aan hun
kind te gunnen dat zij positieve ervaringen opdoen in relatie tot leeftijdgenoten. Volgens hen is
een logeerweekend van Valde Varii daar bij uitstek geschikt voor. Vijfentwintig procent van de
ouders geeft aan dat aan sommige gewenste doelen meer impliciet en ongemerkt aandacht
wordt gegeven. Hierbij denken zij aan doelen als de tafel afruimen na het eten, je kleren netjes
op je stoel leggen etc.
Vijfenzeventig procent van de ouders geeft aan niet van Valde Varii te verwachten op
zondagmorgen met de kinderen naar de kerk te gaan. Wel verwachten alle ouders dat er op
zondagmorgen een moment rond de Bijbel wordt georganiseerd. Alle ouders vinden het een goed
idee om een clubmorgen te beleggen, waarin we een Bijbelverhaal vertellen en wat zingen, een
spel, puzzel of een quiz. Eén van de ouders merkte op: “Wij gaan op zondag niet naar

bijvoorbeeld een dierentuin, we kopen niets. Maar hutten bouwen op zondag vind ik geen
probleem. Van mij hoeven jullie niet alleen binnen te zitten. Mijns inziens is de natuur onderdeel
van Gods schepping, en daar mag je van genieten. Dat kan bijvoorbeeld door wandelen of
fietsen”.
Alle ouders geven aan te denken aan een bezoek aan een zwembad, omdat hun kind
daar erg van geniet. Vijfenzeventig procent van de ouders geeft aan dat zij liever niet zien dat
hun kind dure activiteiten onderneemt. “Dan worden de kinderen alleen maar overprikkeld”;

”Daar worden ze alleen maar druk van”; “Als ik dat zou willen, zou ik het zelf wel met ze doen”.
Vijfenzeventig procent geeft aan belangrijk te vinden activiteiten in groepsverband te
ondernemen. Er wordt gedacht aan een bezoek aan het strand, spelletjes doen, knutselen, eten
koken, vliegeren, een wandeling en een speurtocht.
Alle ouders zijn overtuigd van de noodzaak regels te stellen. Vijftig procent van de
ouders geeft aan de voorkeur te geven aan regels die in overleg met de kinderen zijn opgesteld,
omdat de kinderen dan vaak meer de noodzaak van die regels zien en zich er beter aan houden.
Zaken waar volgens ouders afspraken over gemaakt moeten worden zijn de bedtijden,
persoonlijke hygiëne, het gebruik van Nintendo DS, naar elkaar luisteren, niet schelden maar
samen oplossen, niet pesten, niet weglopen, niet naar buiten zonder toestemming, afbakening in
tijd die de kinderen individueel doorbrengen, de tijd van het ontbijt, bidden en danken, niet
rennen in huis en de kamerindeling. “Deze regels geven veiligheid en vertrouwen; wees vooral

duidelijk”.
Alle ouders geven aan dat zij vanzelfsprekend verwachten dat hun kind privacy krijgt
tijdens het douchen en aankleden. Verder vinden alle ouders het belangrijk dat hun kind een
moment heeft om tot zichzelf te komen; door even alleen te zijn, door te lezen, Nintendo’en.
Ouders geven aan in welke mate hun kind de behoefte heeft om even tot zichzelf te komen. Eén
van de ouders merkt op dat hun zoon het zelf aangeeft als hij alleen wil zijn, een ander merkt op
dat het hun zoon zou helpen als de medewerkers van Valde Varii benoemen dat in overleg de
mogelijkheid bestaat om even alleen te zijn als een kind daar behoefte aan heeft.
Alle ouders vinden het fijn als tijdens het logeerweekend het bedritueel en de bedtijd
wordt aangehouden dat het kind thuis gewend is. Alle ouders geven aan dat hun kind tijdens het
logeerweekend met name op zaterdag best later naar bed mag. Vijftig procent van de ouders
geeft aan dat zij het fijn vinden dat de medewerkers van Valde Varii wel een maximale tijd
afspreken met de kinderen waarop zij naar bed gaan. Dit in verband met de ervaring dat hun
kind deze grens voor zichzelf moeilijk kan bewaken. Gedacht wordt aan 22:00.
Vijftig procent van de ouders vind het prima als hun kind met iemand anders op de
kamer slaapt. Eén ouder geeft aan dat haar zoon liever een eigen kamer heeft in verband met
zijn behoefte aan een eigen plekje. Ouders vinden het zelf geen probleem als hun zoon zijn
kamer deelt. Eén ouder geeft aan te twijfelen over de vraag in hoeverre haar zoon deze prikkel
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aan kan in verband met eerdere ervaringen. Vijftig procent van de ouders geeft tevens aan de
indeling van de kamers graag aan de medewerkers van Valde Varii over te laten.
Conclusie
Op basis van de resultaten van het gehouden interview kan geconcludeerd worden dat ouders
het logeerweekend van Zorginstelling Valde Varii zoveel mogelijk wil laten aansluiten bij wat de
kinderen thuis gewend zijn. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de activiteiten die ouder(s) voor
hun kinderen wensen tijdens het logeerweekend, het bedritueel en de bedtijden. Ouders vinden
het belangrijk dat hun kind positieve ervaringen op doet in het contact en de omgang met
leeftijdgenoten. Ouders geven aan structuur een belangrijk uitgangspunt te vinden van een
logeerweekend van Valde Varii. Ouders blijken niet veel waarde te hechten aan het werken aan
hulpverleningsdoelen tijdens het logeerweekend. De christelijke identiteit van Valde Varii zien
ouders graag terug in het bidden en danken voor het eten en bij het naar bed gaan en in de
besteding van de zondag. Ouders wensen een moment rond de Bijbel op de zondag. De zondag
wordt door ouders gezien als een rustdag, waarop wel genoten mag worden van de natuur.

Deelvraag 2
Wat zijn de ideeën van medewerkers van Valde Varii over de inhoud van een
christelijk logeerweekend van Valde Varii?
Resultaten
Het team van Zorginstelling Valde Varii is klein en bestaat naast de directie uit een tweetal vaste
medewerkers. Beiden waren bereid hun medewerking te verlenen aan een interview. In deze
paragraaf worden de bevindingen beschreven.
Medewerkers van Valde Varii vinden de zelfstandigheidsbevordering van de kinderen het
belangrijkst tijdens het logeerweekend. Volgens beide medewerkers kan Valde Varii deze
zelfstandigheid bevorderen door
kleine, praktische zaken als het
opmaken van het eigen bed en
het zelfstandig douchen. Verder
worden als belangrijke punten
genoemd
een
duidelijke
structuur, een balans tussen
ontspanning zonder direct doel
en inspanning met een bepaald
doel,
het
inbouwen
van
rustmomenten en het stimuleren
van de samenwerking tussen de
kinderen. Als belangrijk punt
voor medewerkers wordt het
rustmoment
genoemd
als
feedbackmoment en onderling
overleg tussen de verschillende
groepsleidsters.
De identiteit van Valde Varii zien medewerkers graag terug in het lezen, bidden en
danken bij het eten en slapen-gaan; een bezinningsmoment op zondagmorgen; de mogelijkheid
voor kinderen om hardop te bidden als zij dat aangeven te willen; beperkingen rondom het TVgebruik, door TV-momenten af te spreken en afspraken te maken over wat er wel of niet
gekeken wordt; vloeken en schelden wordt niet getolereerd. De zondag wordt gezien als rustdag,
waarop geen activiteiten ondernomen worden als een winkelbezoek of een attractiebezoek, maar
wel de mogelijkheid bestaat een wandeling te maken.
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Wat activiteiten op zaterdag betreft wordt gedacht aan een bezoek aan het strand,
activiteiten in de buitenlucht als voetballen, fietsen, skelteren, survival enz. Voor
binnenactiviteiten wordt gedacht aan creatieve activiteiten en spelletjes. Benadrukt wordt dat het
vooral van belang is dingen samen te doen in plaats van ieder voor zich.
In de omgang met elkaar vinden medewerkers van Valde Varii het belangrijk dat er
respect getoond wordt naar elkaar toe. Dit uit zich volgens hen in het feit dat er niet over elkaar
maar met elkaar wordt gepraat, dat we elkaar laten uitpraten, dat ruzie wordt goedgemaakt en
dat er niet wordt gevloekt. Verder vinden medewerkers het van belang dat er wisselingen in
groepjes of koppels gestimuleerd wordt, om de kinderen ervaringen te laten opdoen in de
omgang met leeftijdgenoten. Wat de omgang met teamgenoten betreft wordt communicatie en
onderling overleg belangrijk gevonden.
Beide medewerkers zien het belang van het opstellen van regels aan het begin van het
logeerweekend in. Deze regels moeten volgens hen opgesteld worden in overleg met de
kinderen, moeten een positieve insteek hebben en altijd uitgelegd worden. Het gaat om
algemene samenlevingsregels.
Volgens medewerkers hoeft een kind niet persé op dezelfde tijd naar bed als hij thuis
gewend is. Volgens hen hangt het er vanaf wat de ouders willen. Het kan een beloning voor een
kind zijn als hij langer op mag blijven, maar er moet wel gekeken worden of het kind dit aankan.
Medewerkers vinden een vaste opblijfavond van belang.
Wat betreft het bedritueel willen de medewerkers zoveel mogelijk aansluiten bij wat het
kind thuis is gewend. Dit in verband met de veiligheid en structuur die het kind nodig heeft. De
groepsleiding moet de kamerindeling bepalen, omdat medewerkers hun clienten kennen en
vanuit hun professie kijken. Als ouders aangeven dat hun kind niet met een ander overweg kan
en daarom niet met hem op de kamer wil slapen, is dat bespreekbaar.
Medewerkers geven aan in de omgang met agressie het kind eerst aan te spreken op zijn
gedrag. Soms kan er gevraagd worden wat een kind helpt als hij boos is. Als een kind dit niet kan
aangeven, vinden medewerkers dat zij moeten bepalen wat het beste voor dit kind is. Het kind
moet dan uit de situatie worden gehaald. Hierbij moet volgens medewerkers benoemd worden
wat je als groepsleidster ziet bij het kind. Dit moet altijd in overleg gebeuren met de andere
groepsleidster en één van de groepsleidsters moet bij het kind blijven. Als het kind de controle
verliest en een gevaar is voor zichzelf of voor anderen en andere mogelijkheden tot ingrijpen niet
werkt, vinden medewerkers fixeren wel een mogelijkheid.
Wat betreft het TV-gebruik tijdens het weekend geven medewerkers aan hier vaste
tijden voor te willen afspreken om onbegrenst TV-gebruik tegen te gaan. Benoemd wordt door
beide medewerkers dat zij er de voorkeur aan geven de TV zoveel mogelijk uit te zetten. TVgebruik op zondag willen beide medewerkers het liefst niet. Eén medewerker merkt op dat ‘Nee’
duidelijker is als ‘soms’. We moeten als team wel één lijn trekken.
Ook het gebruik van de Nintendo moet volgens de medewerkers worden afgebakend in
vaste tijdsblokken. Volgens één van de medewerkers kunnen we deze begrenzing het best
vormgeven door het gebruik van de Nintendo alleen toe te staan tijdens het rustmoment. De
Nintendo’s kunnen op een vaste plaats neergelegd worden.
De omgang met afstand en nabijheid moet volgens medewerkers vooral worden
benoemd naar de kinderen toe. Opgemerkt wordt dat hier de persoonlijkheid van de
groepsleidster en de band met de client een grote rol in speelt. Benadrukt wordt dat het hierbij
vooral gaat om het signaleren van de behoefte van de client. Op die manier worden grenzen
gerespecteerd. Eén van de groepsleidsters zou een kind op schoot nemen en een arm om hem
heen slaan. De ander merkt op: “Soms creeër je juist nabijheid door afstand”.
De spanningsopbouw bij kinderen kunnen we volgens medewerkers tegengaan door het
organiseren van een rustmoment na het eten en spanning vroegtijdig te signaleren en te
benoemen en bespreken. Zo nodig kan een kind apart genomen worden. Soms lost een conflict
zich vanzelf op en kan de groepsleidster deze het best negeren. Als belangrijk element wordt de
veiligheid van de groep genoemd.
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Beide medewerkers staan positief tegenover het hanteren van hulpverleningsdoelen
tijdens het logeerweekend, maar vragen zich af in hoeverre deze haalbaar zijn in verband met de
frequenties van de weekenden. Eén van de medewerkers, tevens ambulant begeleidster, merkt
op dat zij het logeerweekend gebruikt als toets voor een kind en de doelen thuis weer oppakt.
Het meenemen van hulpverleningsdoelen vanuit de ambulante begeleiding wordt door beide
medewerkers als mogelijkheid gezien.
Medewerkers vinden het niet nodig dat er tijdens een weekend een contactmoment
plaatsvindt tussen ouder en kind. Een briefje schrijven wordt gezien als mogelijkheid voor het
kind om zijn eigen beleving vast te leggen en biedt houvast voor het vertellen van verhalen thuis.
Slechts in het uiterste geval wordt een telefoongesprek als mogelijkheid gezien.
Beide medewerkers staan positief tegenover het opstellen van een corveerooster.
Wat betreft de gewenste Bijbelvertaling die gebruikt wordt tijdens het weekend, lopen de
meningen uiteen. Vijfenzeventig procent van de medewerkers gebruikt de Nieuwe Bijbel
Vertaling. Vijfentwintig procent gebruikt de Herziene Statenvertaling en staat minder positief
tegenover de NBV. Beide medewerkers lezen aan tafel het liefst de Herziene Statenvertaling. ’s
Avonds voor het naar bed gaan kunnen de kinderen hun eigen Bijbel lezen. Een kinderbijbel of
dagboek wordt als goede mogelijkheid gezien.
De werktijden zoals we die hebben opgesteld tijdens het weekend worden als prettig
ervaren.
Als laatst wordt opgemerkt dat een kind zoveel mogelijk moet eten wat de pot schaft. Als
een kind iets écht niet lust, bestaat er de mogelijkheid een boterham te eten.
Conclusie
Naar aanleiding van de
resultaten van de gehouden
interviews
onder
medewerkers van Valde Varii
blijkt
dat
zij
de
zelfstandigheidsbevordering
van de kinderen tijdens het
logeerweekend
belangrijk
vinden. De identiteit zien
medewerkers graag terug in
het bidden en danken voor
het eten en het slapengaan,
een bezinningsmoment op
zondag, regels rond TVgebruik
en
taalgebruik.
Respect voor elkaar staat
voor de medewerkers in een
hoog
vaandel.
Wat
activiteiten betreft, denken
medewerkers vooral aan dagelijkse activiteiten als knutselen of een bezoek aan het strand. Met
name de omgang met elkaar moet volgens hen positief gestimuleerd worden. Medewerkers
willen zoveel mogelijk aansluiten bij wat kinderen thuis zijn gewend en wat ouders belangrijk
vinden. Medewerkers hechten veel waarde aan het benoemen en bespreken van bepaald gedrag
met kinderen. Zij willen graag het ongewenst gedrag van kinderen afbakenen door het stellen
van regels. Aan een rustmoment na het eten wordt veel waarde toegekend. De medewerkers
lezen het liefst uit de Herziene Statenvertaling na afloop van de maaltijden.
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Deelvraag 3
Wat zijn de wensen van kinderen wat betreft de inhoud van een christelijk
logeerweekend van Valde Varii?
Resultaten
Tussen het eerste en het tweede proeflogeerweekend vroeg ik een viertal kinderen naar hun
wensen en behoeften wat betreft het logeerweekend van Valde Varii. De resultaten hiervan
worden in deze paragraaf beschreven.
De kinderen geven aan het weekend leuk te vinden als het gezellig is, als we leuke
dingen doen, uitslapen, lekker eten (pasta), aardige jufs, een goed humeur, als we gaan
gourmetten, naar het strand gaan, er lachspieren getraind worden en als er regelmaat is.
Wat het eten betreft, geven kinderen aan pasta lekker te vinden. Een barbeque op
zaterdag vinden alle kinderen geweldig. De helft van de kinderen noemt als mogelijkheid pizza
maken. De kinderen vonden het erg fijn dat ze mochten kiezen wat ze wel of niet in hun
macaroni wilden.
Vijfenzeventig procent van de kinderen geeft aan graag een keer een bezoek te willen
brengen aan een zwembad tijdens een logeerweekend van Valde Varii. Verder worden knutselen,
spelletjes doen, buiten spelen, naar het strand, wandelen of een museum als activiteiten
genoemd.
Het rustmoment vindt de helft van het aantal kinderen fijn. De andere vijftig procent
geeft aan zo’n rustmoment niet nodig te hebben. Eén van de jongens geeft aan dat hij zich
verveelt tijdens het rustmoment. Hij wil graag dat elk kind mag kiezen of hij wel of geen
rustmoment doet.
Wat het slapen betreft geven de kinderen hun voorkeuren aan met wie zij graag op de
kamer willen slapen. Eén van de jongens geeft aan graag later naar bed te willen, niet toegestopt
te willen worden en het ‘Onze Vader’ zelf te willen zingen. Vijftig procent van de kinderen geeft
aan het fijn te vinden dat 22:00 de maximale tijd is om naar bed te gaan en dan ook stil te zijn.
Op zondag vinden alle jongens het Bijbelmoment erg fijn. Eén van de jongens miste een
kennisvraag die de kinderen kunnen opzoeken in de Bijbel. Een ander kind geeft aan dat het
Bijbelmoment van hem best wat langer mag duren en dat hij het leuk zou vinden als er een
woorzoeker bij zou zitten. Verder vinden alle kinderen het fijn om een rustige zondag te hebben
met elkaar. Daarnaast willen ze graag naar het strand of spelletjes doen. Vijftig procent van de
kinderen geeft aan graag met elkaar te willen zingen op zondag. Eén van de jongens geeft aan
dat hij het belangrijk vindt dat op zondag de TV niet aan gaat, behalve voor een programma als
Nederland zingt.
Alle jongens geven aan niets te willen leren tijdens het logeerweekend, maar het vooral
belangrijk vinden dat het een gezellig weekend wordt met elkaar. Hierbij geeft één van de
jongens aan niet graag weg te gaan van het park, maar vooral leuke dingen te willen doen op
het park zelf.
De kinderen geven aan het fijn te vinden dat zij een logeerboekje krijgen. Het eerste
logeerboekje vonden alle jongens duidelijk. Eén van de jongens geeft aan het fijn te vinden als er
ook in staat met wie hij op de kamer slaapt. Een ander geeft aan te willen weten wat er gegeten
wordt tijdens het weekend. Een derde jongen geeft aan het leuk te vinden dat er in het tweede
logeerboekje meer foto’s staan, dat het duidelijker geschreven is. Hij merkt op dat hij de
meeneemlijst wel erg lang vindt. Verder zou hij het fijn vinden als er bij de plattegrond van het
huisje bij zou staan wat de voorkant, achterkant, boven en beneden is.
Alle jongens vonden het fijn om een verhaal te schrijven in plaats van te bellen met hun
ouder(s). Ook de foto’s vonden zij fijn, omdat ze er dan een verhaal bij konden vertellen. Eén
van de jongens merkt op: “Ik mis iemand niet zo snel, twee weken ook niet”.
Vijfenzeventig procent van de jongens vindt het fijn als er afspraken gemaakt worden
over het gebruik van de Nintendo. Eén van de jongens geeft aan dat kinderen dit zelf mogen
weten, omdat het hun eigen speelgoed is.
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Vijftig procent van de kinderen geeft aan uit te willen rusten voor de TV en onbeperkt TV
te willen kijken, zonder te vragen of dat mag. Eén van de jongens geeft aan de film die tijdens
het eerste weekend werd gedraaid, kinderachtig te vinden. Hij houdt van films die grappig en
eng zijn. Iemand anders geeft aan juist niet te houden van enge films, omdat hij daarvan
droomt.
Als laatst wordt door één van de jongens opgemerkt: “Juf, ik vond het weekend eigenlijk

veel te kort! We hadden zo weinig tijd om wat leuks te doen. Kan Valde Varii niet een vakantie
organiseren? En dan een keer in de sneeuw, in de lente, in de zomer en de herfst is ook wel
leuk. Andere kinderen missen dan misschien wel hun vader en moeder, maar ik kan best twee
weken zonder. Lekker rustig juist!”.
Conclusie
Kinderen willen vooral een gezellig weekend met elkaar hebben, volgens de resultaten van de
interviews. Zij willen graag een moment rond de Bijbel op zondag. Over het rustmoment wordt
door de kinderen heel verschillend gedacht. De kinderen geven aan het leuk te vinden om naar
het strand te gaan, te knutselen en spelletjes te doen. Verder geven ze aan graag met elkaar te
willen zingen. Alle kinderen geven aan niets te willen leren tijdens het logeerweekend. De
kinderen hechten waarde aan afspraken die in overleg met hen worden gemaakt. Ze vinden het
fijn om een verhaal te typen tijdens het weekend en een logeerboekje te krijgen voordat het
weekend begint.

Deelvraag 4
Wat zijn overeenkomsten en verschillen tussen de wensen van ouders, medewerkers
en kinderen wat betreft de inhoud van een christelijk logeerweekend van Valde Varii?
Concluderend kunnen we zeggen dat er de volgende overeenkomsten bestaan tussen de wensen
van ouders, medewerkers en kinderen:
• Zowel ouders als medewerkers en kinderen willen bij de invulling van het logeerweekend
zoveel mogelijk aansluiten bij wat de kinderen thuis zijn gewend.
• Zowel ouders als kinderen en medewerkers denken aan dezelfde, dagelijkse activiteiten voor
de invulling van het logeerweekend.
• Zowel ouders als medewerkers en kinderen vinden het aanbieden van een vaste structuur
belangrijk tijdens het logeerweekend.
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Zowel ouders als medewerkers en kinderen vinden een Bijbelstudie op zondag waardevol en
een goed alternatief voor een bezoek aan de kerk.
Zowel ouders als medewerkers (en kinderen) vinden het belangrijk dat het kind tijdens het
weekend positieve ervaringen opdoet in relatie tot leeftijdgenoten.
Zowel ouders als medewerkers en kinderen vinden het fijn als het kind een verhaaltje typt
om naar huis te mailen. Dit wordt als een goed alternatief gezien van een telefoongesprek.
Zowel ouders als medewerkers en kinderen zien de christelijke identiteit van Valde Varii het
liefst terug in bidden en danken voor de maaltijd en bij het slapen gaan, de Bijbelstudie en
de manier van omgaan met elkaar.

Verder zijn er ook een aantal verschillen te noemen tussen de wensen van ouders, medewerkers
en kinderen:
• Ouders en medewerkers van Valde Varii pleiten voor een rustmoment na de maaltijd, terwijl
kinderen daar niet veel voor voelen.
• Medewerkers van Valde Varii willen graag werken met hulpverleningsdoelen tijdens het
weekend, terwijl dat van ouders en kinderen niet hoeft.
• Ouders en kinderen geven aan graag een bezoek te brengen aan een zwembad tijdens het
logeerweekend, terwijl dit niet de voorkeur van medewerkers heeft.

Deelvraag 5
Op welke manier geeft Eddee Zorgverlening vorm aan het identiteitsgebonden
pedagogisch klimaat tijdens een logeerweekend?
Het doel van het logeerweekend van Eddee Zorgverlening is het kind of de jongere een
ontspannen weekend aanbieden met leeftijdgenoten. Eddee werkt daarnaast met kindgerichte
doelen. De doelen worden in overleg met de ouder(s) vastgesteld, opgenomen in het Plan van
Aanpak en na het weekend geevalueerd. Als laatst speelt de ontlasting van de
ouder(s)/verzorger(s) een rol. De focus van het logeerweekend ligt op het aspect: het omgaan
met elkaar. Het programma van het logeerweekend van Eddee Zorgverlening verschilt per
leeftijdsgroep en wordt bepaald door de vaste groepsleiding. Een groep bestaat uit maximaal vijf
cliënten. De groepen zijn samengesteld op basis van leeftijd en niveau van functioneren. De
christelijke identiteit van Eddee Zorgverlening komt naar voren in het bidden en danken voor het
eten en het clubuur op zondagmorgen. Eddee Zorgverlening werkt met het boek ‘Geef me de 5’
van Colette de Bruin.

Deelvraag 6
Op welke manier geeft TELL-US vorm aan het pedagogisch klimaat tijdens een
logeerweekend?
TELL-US heeft als filosofie ‘ervarend leren’: leren uit ervaring. Het gaat dan om het creëren van
een specifieke situatie die de jongere(n) in staat stelt concrete ervaringen op te doen op grond
waarvan hij/zij gemotiveerd wordt om tot reflectie op de eigen situatie te komen. TELL US streeft
naar een zo normaal mogelijk weekend of vakantieweek en hanteert een zeer directieve
benaderingwijze. Het logeerweekend wordt gezien als een ‘successtory’: een pretpakket waarin
de doelstellingen van TELL US indirect worden gehanteerd (voor de doelstellingen: zie bijlage 6).
Er gaan maximaal 30 jongeren mee met een logeerweekend van TELL US. De groep verblijft in
tenten, caravans, op een boerderij of bij vrienden. TELL US bereid de jongeren voor op een
logeerweekend door hen een lijstje te geven: wat mag mee en wat niet? Tijdens het weekend
vindt er geen contact plaats met ouder(s). In principe worden de algemene doelstellingen van de
projecten van TELL US nagestreeft tijdens een weekend of vakantieweek. TELL US werkt
vraaggericht, wat inhoudt dat er wel mogelijkheden bestaan om individuele doelen na te streven.
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In geval van ernstige fysieke agressie worden jongeren gefixeerd als het niet anders kan. Met
name in geval van andere soorten agressie wordt een jongere soms alleen de natuur ingestuurd.
Dit wordt altijd begeleid: na een kwartier wordt de situatie besproken met een begeleider.

Deelvraag 7
Wat zijn overeenkomsten en verschillen tussen de manier waarop Eddee
Zorgverlening en TELL-US vormgeven aan het pedagogisch klimaat tijdens een
logeerweekend?
Concluderend kunnen we de volgende overeenkomsten noteren tussen deze twee
zorginstellingen:
- Zowel Eddee Zorgverlening als TELL US streven naar een zo normaal mogelijk weekend.
Beide instellingen hechten veel waarde aan structuur en een duidelijk dagritme. Activiteiten
zijn eenvoudig en dagelijks.
- Beide instellingen hebben (onder andere) als doel het ontlasten van de ouder(s) tijdens een
logeerweekend.
- De doelstellingen van beide instellingen overlappen elkaar grotendeels. Beide instellingen
werken aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden; het versterken en verhogen van het
gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen en zelfbeeld; de verbetering van de zelfbeheersing
en het aanleren van probleemoplossende strategieeen.
- De instellingen hanteren ongeveer dezelfde haal- en brengtijden. Beide weekenden vinden
plaats vanaf vrijdagmiddag tot zondagmiddag.
- Tijdens het weekend vindt er in principe geen contact plaats met ouder(s).
- Eddee Zorgverlening en TELL US hanteren een vergelijkbare strategie wat betreft de manier
van omgaan met agressie. Fixeren gebeurt slechts in een uiterst geval van fysieke agressie.
Vaker worden jongeren of kinderen uit de situatie geleid. Dit gebeurt altijd onder
begeleiding; het voorval wordt na een afgesproken tijd besproken.
Ook zijn er een aantal verschillen te ontdekken in de benaderingswijze en inhoud van een
logeerweekend van Eddee Zorgverlening en TELL US:
- De benaderingswijze van de kinderen en jongeren is anders. De benadering van TELL US is
zeer directief en confronterend. Eddee Zorgverlening hanteert meer een non-directieve
benaderingswijze, waarbij de groepsleid(st)er het kind ondersteunt en helpt om antwoorden
te vinden, maar zijn of haar eigen oplossingen niet oplegt (Mumford&Leistra, 2009). De
directieve benadering die TELL US hanteert, richt zich primair op het herstel van een zinvolle
communicatie tussen mensen in plaats van primair gericht te zijn op hulp om geblokkeerde
emoties en verdrongen conflicten naar voren te halen (Gersons, 1995).
- Eddee Zorgverlening organiseert haar logeerweekenden op een locatie in Nederland, terwijl
TELL US zich richt op diverse buitenlandse locaties.
- TELL US richt zich nadrukkelijk op jongeren die uitbehandeld zijn in de psychiatrie. Dit is een
andere doelgroep die Eddee Zorgverlening heeft. Eddee heeft vaker jongere kinderen, terwijl
TELL US geen leeftijdsgrens hanteert. Jongeren die bij TELL US in behandeling zijn, hebben
meervoudige problematiek en zijn verslaafd aan drugs of alcohol. Bij Eddee Zorgverlening is
een verslaving een contra-indicatie.
- Eddee Zorgverlening gaat uit van een christelijke identiteit. TELL US heeft geen religieuze
basis.
- Het zorgaanbod van Eddee Zorgverlening verschilt van het zorgaanbod van TELL US.
- TELL US maakt gebruik van een internationaal team, terwijl de medewerkers van Eddee
Zorgverlening grotendeels Nederlanders in dienst heeft.
TELL US hanteert in tegenstelling tot Eddee Zorgverlening een fase-indeling met bepaalde
privileges.
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Voor een uitgebreid verslag over de vormgeving van de logeerweekenden door twee andere
zorginstellingen kunt u bijlagen 5 en 6 raadplegen.
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Hoofdstuk 3: Conclusie
Deze scriptie is gewijd aan de vraag “Hoe gaat Zorginstelling Valde Varii het logeerweekend
pedagogisch verantwoord vormgeven, rekening houdend met de christelijke identiteit en de
psychiatrische problematiek van de kinderen?”. De beschreven onderzoeksresultaten trachten
een antwoord te geven op deze centrale vraag.
De uitkomsten van dit praktijkgericht onderzoek zijn verwerkt in het beroepsproduct ‘het gewenst
leefklimaat van een logeerweekend van Zorginstelling Valde Varii’. Om dit beroepsproduct zo
professioneel mogelijk vorm te geven, is hierbij gebruik gemaakt van het basiskader voor het
ontwerpen van een pedagogisch leefklimaat in een groep, zoals opgesteld door Harten (N.D., in
Van der Harten & Van Rijn, 2008). Dit enigst beschikbaar basiskader bevat een theoretisch
onderbouwd model voor het ontwerpen van een verantwoord leefklimaat. Verder zijn de
onderzochte issues in alfabetische volgorde ingevoegd binnen dit kader.
Er is voor gekozen om het
beroepsproduct in twee delen te
verdelen. Hoofdstuk één bevat een
omschrijving van Zorginstelling Valde
Varii. In hoofdstuk twee wordt het
gewenst
leefklimaat
van
een
logeerweekend van
Valde
Varii
omschreven en beargumenteerd. Er is
voor gekozen om ook de omschrijving
van Zorginstelling Valde Varii in het
verslag op te nemen, omdat de
pedagogische
visie
en
de
pedagogische uitgangspunten deels
voortvloeien uit de algemene visie en
werkwijze van Valde Varii. Het
logeerweekend is onderdeel van een
groter geheel. Om deze verbinding in
kaart te brengen, is een theoretisch verantwoorde omschrijving van de Zorginstelling van groot
belang. (Nieuwe) medewerkers hebben op deze manier alle informatie in één handzaam
document.
Samenvattend kunnen we zeggen dat Zorginstelling Valde Varii tijdens het logeerweekend zoveel
mogelijk aansluit bij datgene wat de kinderen gewend zijn. Medewerkers van Valde Varii kijken
tijdens een logeerweekend met de stoornis in het achterhoofd naar kinderen, gaan op zoek naar
de mogelijkheden van een kind om die te verbreden, waarbij de onmogelijkheden niet over het
hoofd gezien worden. Tijdens het logeerweekend wil Valde Varii de kinderen zoveel mogelijk zelf
verantwoordelijk maken voor het eigen leerproces. Het logeerweekend van Valde Varii vindt
plaats vanaf vrijdagavond tot zondagmiddag. In geval van agressie handelen medewerkers van
Valde Varii conform de werkwijze: (a) benoemen wat gesignaleerd wordt, (b) achterhalen van
oorzaken en die samen met het kind proberen op te lossen, (c) indien onduidelijk: groepsleidster
bepaalt wat op dit moment goed is voor het kind, (d) het kind wordt uit de groep gehaald en
naar een stille plaats gebracht, waarbij de groepsleidster aanwezig blijft, (e) na afgesproken tijd
en als het kind rustig is, wordt er gesproken over oorzaken, gevolgen en mogelijke oplossingen,
(f) indien het niet anders kan wordt het kind gefixeerd door een ervaren groepsleidster. De
kinderen gaan op dezelfde tijd naar bed als zij gewend zijn, behalve op zaterdagavond. Op de
opblijfavond mogen de kinderen een half uur later naar bed, maar uiterlijk om 22:00. Hierbij
wordt zo mogelijk het bedritueel gebruikt wat het kind gewend is. In principe hebben kinderen
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tijdens het weekend geen contact met hun ouder(s). Wel wordt de gelegenheid geboden een
verslag te typen op de laptop. In noodgeval is telefonisch contact met een groepsleidster
mogelijk. Binnen de communicatie met de kinderen wordt gebruik gemaakt van de ‘5xW+Hformule’. Ook kan de zogenaamde ‘stop!’ worden ingezet als een kind niet doet wat de
groepsleidster zegt of vraagt. Wat het eten betreft is er op vrijdagavond iets gemakkelijks, zoals
een pasta. De ingrediënten worden daarbij apart opgediend, zodat kinderen kunnen kiezen wat
zij willen eten. Zaterdagavond wordt er een maaltijd georganiseerd die het samenwerken tussen
de kinderen stimuleert, zoals een barbecue of pizza’s bakken. Deelname aan groepsactiviteiten is
verplicht. Tussen deze activiteiten door zijn de kinderen vrij te doen wat zij graag willen doen.
Activiteiten worden altijd uitgelegd en afgebakend in tijd en verwachtingen. In geval van
heimwee wordt eerst geprobeerd het kind af te leiden. Groepsleiding denkt mee over mogelijke
oplossingen. Eventueel kan een belafspraak met ouders worden gemaakt. In het uiterste geval
worden ouders gevraagd hun kind op te komen halen. Voorlopig werkt Valde Varii nog niet met
hulpverleningsdoelen tijdens het logeerweekend. Binnen de omgang met elkaar staat voor
medewerkers van Valde Varii voorop dat de groep als veilig wordt ervaren. Daarvoor is nodig dat
kinderen en groepsleiders elkaar uit laten praten, elkaar respecteren door grenzen in acht te
nemen, er wordt niet gevloekt en gescholden, ruzies worden goedgemaakt en we lachen elkaar

niet uit. Bij aanvang van het logeerweekend worden er in overleg met de kinderen een aantal
regels opgesteld die dit mogelijk maken. Valde Varii stimuleert de kinderen zoveel mogelijk
activiteiten met elkaar te ondernemen. De groepsleiding verwacht van de kinderen dat zij
zelfstandig douchen, aankleden en uitkleden. Eventueel kan er vooraf aan het douchen wel
begeleiding gegeven worden bij het structureren in de vorm van een coachingsgesprek. Na elke
maaltijd wordt er een rustmoment ingelast van ongeveer tien minuten. Tijdens dit rustmoment
wordt er alleen gefluisterd en doet iedereen iets voor zichzelf. Medewerkers spreken met de
kinderen af dat iedereen minimaal één keer douchet of in bad gaat tijdens het weekend. Valde
Varii wil vraaggericht werken en komt daarom tegemoet aan deze behoefte van de kinderen door
het opstellen van een logeerboekje.
Een toelichting op en onderbouwing van de concrete vormgeving van het pedagogisch
leefklimaat vindt u in het beroepsproduct ‘Het gewenst leefklimaat van een logeerweekend van
Zorginstelling Valde Varii’.
Om het product zo dicht mogelijk bij de medewerkers te brengen en de informatie te bundelen
tot een handzaam formaat, is er daarnaast nog een ludieke ‘rugtas’ ontworpen. De rugtas kan
gezien worden als een EHBO-tas en bevat puntsgewijs alle groepsregels en pedagogische
uitgangspunten die van belang zijn tijdens een logeerweekend van Valde Varii. Er is gekozen
voor de vorm van een rugtas, omdat dit aansluit bij het logo van Zorginstelling Valde Varii. De
rugtas symboliseert enerzijds de bagage die elk kind vanuit zijn of haar beperking met zich
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meebrengt naar het logeerweekend. Anderzijds symboliseert het de reis die de kinderen maken
naar het logeerweekend. Iedereen zal ook letterlijk zijn of haar eigen bagage meebrengen. Foto’s
van deze rugtas vindt u in bijlage 8. Deze rugtas past vast nog in de auto!
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Hoofdstuk 4: Discussie
In dit vijfde hoofdstuk wordt ingegaan op de zwakke punten van dit praktijkgericht onderzoek en
worden er kritische kanttekeningen geplaatst bij de validiteit en betrouwbaarheid van dit
onderzoek. Achtereenvolgens wordt ingegaan op het onderzoek en het beroepsproduct.
Het onderzoek
Wat het onderzoek betreft kunnen er een aantal zaken op aangemerkt worden.
Ten eerste kan worden afgevraagd of de ondervraagde ouderpopulatie daadwerkelijk de
doelgroep weerspiegelt. De onderzoeksgroep is niet groot, hoewel dit de betrokken ouders waren
bij het eerste proeflogeerweekend van Valde Varii. Niet alle ouders en kinderen die begeleiding
krijgen door medewerkers van Valde Varii hebben behoefte deel te nemen aan het
logeerweekend. In dat opzicht kan worden gesteld dat de onderzochte groep de doelgroep van
het logeerweekend representeert. De ondervraagde ouders zijn ouders die zelf de behoefte aan
een logeerweekend kortere of langere tijd geleden hebben benoemd.
Ten tweede kan de populatie geïnterviewde medewerkers aangevochten worden.
Zorginstelling Valde Varii bestaat in totaal uit vier vaste krachten, waarvan twee medewerkers de
directie vormen. Er zijn echter slechts twee medewerkers ondervraagd om tot een antwoord te
komen op de tweede deelvraag. Daar kan tegenin gebracht worden dat de resultaten van deze
interviews besproken zijn tijdens een overleg van de directie van Valde Varii naar aanleiding van
het eerste proeflogeerweekend. Op basis van de verzamelde gegevens zijn er tijdens deze
vergadering conclusies getrokken, is er een algemene visie op schrift gesteld en zijn er een
aantal aspecten van het gewenst leefklimaat uitgediept en verantwoord aan de hand van
theoretische concepten.
Als laatste kan ook de representativiteit van de geïnterviewde kinderen worden
betwijfeld. Alle kinderen zijn jongens. De onderzoeksgroep is in zoverre representatief dat er
tijdens het eerste en tweede logeerweekend alleen jongens aanwezig waren. Nu bestaat het
grootste deel van de doelgroep van Valde Varii uit jongens, omdat jongens probleemgedrag
eerder uiten in externaliserend gedrag, terwijl meisjes zich vaker uiten via internaliserend gedrag.
Dit onderscheid impliceert dat het gedrag van jongens als meer lastig en opvallend overkomt in
de directe omgeving, met als gevolg dat zij vaker aanwezig zijn in de populatie van
hulpverleningsinstellingen (Van Aelst, 1997). Anderzijds kunnen ook meisjes worden toegelaten
tot deelname aan het logeerweekend. Mogelijk hebben zij andere wensen en behoeften dan
jongens.
Het beroepsproduct
Wat het beroepsproduct betreft kunnen de volgende zaken als kanttekeningen worden
aangemerkt.
Zowel ouders als kinderen geven aan dat zij het fijn zouden vinden als er tijdens het
logeerweekend een bezoek gebracht wordt aan een zwembad. Toch is deze activiteit niet
opgenomen in het beroepsproduct. Dit heeft te maken met het feit dat medewerkers van Valde
Varii aangeven dat zij voor alsnog liever niet gaan zwemmen met de kinderen. Dit gaat echter in
tegen de wens van Valde Varii om vraaggericht te werken, zoals omschreven in het eerste deel
van het beroepsproduct. Hier kan tegenin gebracht worden dat Valde Varii het op langere termijn
wel wil realiseren om eens een bezoek te brengen aan een zwembad. Nu het logeerweekend nog
in de steigers staat en zich in de proeftijd bevindt, zien zij het voor dit moment nog niet zitten.
Als tweede kan worden ingebracht dat de tijden van het logeerweekend niet helemaal
aansluiten bij de behoeften van de ouders. Ouders geven aan hun kind graag wat later te willen
brengen in verband met filevormingen op vrijdagmiddag. De wensen van medewerkers is op dit
punt doorslaggevend geweest. Dit met name om de eindtijd op zondag zo te plannen, dat
medewerkers nog de gelegenheid hebben om een kerkdienst bij te wonen. Hiervoor hebben
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ouders wel begrip. Als de brengtijd opgeschoven zou worden, zou de haaltijd ook later worden,
wat consequenties heeft voor het mogelijk kerkbezoek. Dit sluit op zijn beurt niet aan bij de
christelijke identiteit van Zorginstelling Valde Varii. Ook heeft het verlaten van de brengtijd
gevolgen voor de indeling van de diensten van medewerkers tijdens het logeerweekend in
verband met de wettelijke regelgevingen vanuit de overheid.
Als laatst kan worden aangevochten dat het werken met hulpverleningsdoelen tijdens het
weekend is uitgesteld. In tegenstelling tot ouders en kinderen willen medewerkers van Valde
Varii tijdens het weekend graag werken met hulpverleningsdoelen voor een kind. Ook hierbij
geldt dat vanuit deze overweging tot het al dan niet hanteren van hulpverleningsdoelen tijdens
het logeerweekend het argument is meegenomen dat het logeerweekend zich in de proeftijd
bevindt. Op het moment dat de organisatie van de weekenden goed verloopt, zal er meer
aandacht en ruimte komen voor het eventuele werken met hulpverleningsdoelen.
Aanbeveling
Het pedagogisch leefklimaat
van het logeerweekend van
Zorginstelling Valde Varii staat
in de steigers! Het project
bevindt zich in de startfase. Dit
heeft consequenties voor de
inhoud van het weekend. In
deze fase is de begeleiding
vooral algemeen van aard en
groepsgericht.
Activiteiten
zullen eenvoudig van aard zijn
en er zal veel aandacht
uitgaan naar het presenteren
van dit nieuwe concept naar
de cliëntenkring van Valde
Varii, partnerorganisaties en
scholen. Zorginstelling Valde
Varii is in ontwikkeling, net als
de logeerweekenden.
Daarom wil ik Zorginstelling Valde Varii aanbevelen dit plan over een jaar (april 2012) te
evalueren. Dit om het aanbod zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften
van cliënten en hun ouders; wat aansluit bij het vraaggericht werken van Valde Varii.
Om deze evaluatie zo betrouwbaar mogelijk te maken, adviseer ik hiervoor een enquête
af te nemen bij de ouders en eventueel de kinderen die deelnemen aan het logeerweekend. De
enquête betreft dan de uitgangspunten vanuit het leefklimaat zoals in de handleiding uitgewerkt.
Onderwerpen die in ieder geval aandacht behoeven, zijn de hulpverleningsdoelen en de
activiteiten. De hulpverleningsdoelen komen in deze eerste fase nog niet nadrukkelijk aan de
orde. Tijdens de evaluatie moet er een plan gemaakt worden voor de implementatie van deze
individuele hulpverleningsdoelen tijdens het weekend. De manier waarop dit werken aan
hulpverleningsdoelen vorm gaat krijgen, moet verder worden uitgediept. Eventueel kan er in de
enquête specifiek gevraagd worden naar de wensen van ouder(s) op dit gebied. Verder worden
de activiteiten geëvalueerd. De mogelijkheid om op zaterdag een bezoek te brengen aan een
zwembad wordt besproken.
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Bijlage 1: Interview ouders
Interviewvragen:

Algemeen
-

Waarom heeft u gekozen voor Valde Varii?
Met welk doel heeft u uw kind opgegeven voor het logeerweekend van Valde Varii?
Waarom vind u het belangrijk dat uw kind meegaat op logeerweekend?
Heeft uw kind ervaring met logeerweekenden? Zo ja, welke?

Randvoorwaarden / kaders
-

Wat vind u van de haal- en brengtijden zoals die nu zijn opgesteld?
Vindt u dat kinderen zich ook op mogen geven voor een gedeelte van het weekend?
Waarom?
Vindt u dat kinderen later gebracht of eerder opgehaald mogen worden van het weekend?
Waarom?
Wat zijn dingen die u belangrijk vindt binnen de invulling van het logeerweekend?
Hoe denkt u over hulpverleningsdoelen in de weekenden?

Inhoudelijk
-

Hoe wilt u de identiteit van Valde Varii terugzien in de logeerweekenden?
Wat zijn uw wensen met betrekking tot de zondagsindeling?
Aan welk soort activiteiten denkt u voor de invulling van de zaterdag?
Wat vindt u belangrijk met betrekking tot de omgang met elkaar?
Vindt u dat we regels moeten opstellen? Zo ja, hoe en welke?
Vindt u het belangrijk dat uw kind privacy heeft? Zo ja, op welke manier?
Welke voorstelling maakt u zich bij het bedritueel?
Vindt u dat uw kind op dezelfde tijd naar bed moet als thuis, of mag hij langer opblijven?
Hoe denkt u over het slapen met twee kinderen op een kamer?

Afronding
-

Nog dingen die niet genoemd zijn?
Hoe verder: basisstructuur, logeerboekje, volgend interview.
Bedanken
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Bijlage 2: Interview Eddee Zorgverlening en TELL-US
Interview Eddee Zorgverlening

Over de zorginstelling

♦
♦
♦

Hoe is Eddee Zorgverlening tot stand te komen?
Wat is de visie en missie van Eddee? Op welke theorie baseren jullie je?
Wat is het doel van de logeerweekenden?

Over de logeerweekenden

♦
♦
♦
♦

Hoe ziet een logeerweekend er praktisch uit? Wat is jullie programma?
Wat zijn jullie haal- en brengtijden?
Hoeveel kinderen gaan er mee per logeerweekend?
Hoe worden groepen samengesteld?

Identiteit
♦
♦

Op welke manier komt de identiteit terug in de logeerweekenden?
Hoe vullen jullie de zondag in?

Pedagogische deel van logeerweekenden

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Hoe bereiden jullie kinderen voor op het weekend?
Welke (omgangs)regels hanteren jullie? Hoe zijn die tot stand gekomen?
Hoe organiseren jullie ouderbetrokkenheid?
Hoe geven jullie vorm aan het werken met hulpverleningsdoelen tijdens de weekenden?
Hoe gaan jullie om met privacy?
Hoe krijgt het bedritueel vorm?
Hoe gaan jullie om met boosheid?
Zijn er contactmogelijkheden tijdens de weekenden tussen ouder en kind? Zo ja, hoe?
Zijn er dingen die kinderen niet mee mogen nemen tijdens het weekend? Zo ja, welke?

Interview TELL-US

Over TELL US

♦
♦
♦
♦

Hoe is TELL US tot stand te komen?
Wat is de visie en missie van TELL US? Op welke theorie baseren jullie je?
Wat is het zorgaanbod van TELL US?
Wat is het doel van de logeerweekenden?

Over de logeerweekenden

♦
♦
♦
♦

Hoe ziet een logeerweekend er praktisch uit? Wat is jullie programma?
Wat zijn jullie haal- en brengtijden?
Hoeveel kinderen gaan er mee per logeerweekend?
Hoe worden groepen samengesteld?

Pedagogische deel van logeerweekenden

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Hoe bereiden jullie kinderen voor op het weekend?
Welke (omgangs)regels hebben jullie? Hoe zijn die tot stand gekomen?
Hoe organiseren jullie ouderbetrokkenheid?
Hoe geven jullie vorm aan het werken met hulpverleningsdoelen tijdens de weekenden?
Hoe gaan jullie om met privacy?
Hoe krijgt het bedritueel vorm?
Hoe gaan jullie om met boosheid?
Zijn er contactmogelijkheden tijdens de weekenden tussen ouder en kind? Zo ja, hoe?
Zijn er dingen die kinderen niet mee mogen nemen tijdens het weekend? Zo ja, welke?
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Bijlage 3: Interview medewerkers
Stellingen
1. Als kinderen agressief gedrag vertonen, is het goed om fysiek in te grijpen door hem of haar
te fixeren.
A. Eens – Oneens – Geen mening
B. Toelichting:………………………………………………………………………………………………………………
2. De kinderen moeten op dezelfde tijd naar bed als zij thuis gewend zijn.
A. Eens – Oneens – Geen mening
B. Toelichting:………………………………………………………………………………………………………………
3. Als we een kind op bed leggen, doen we dat met hetzelfde bedritueel als zij thuis gewend
zijn.
A. Eens – Oneens – Geen mening
B. Toelichting:………………………………………………………………………………………………………………
4. We bouwen rustmomenten in tijdens het weekend.
A. Eens – Oneens – Geen mening
B. Toelichting:……………………………………………………………………………………………………………..
5. Wij als groepsleiding bepalen waar en met wie een kind slaapt tijdens het weekend.
A. Eens – Oneens – Geen mening
B. Toelichting:….………………………………………………………………………………………………………….
Algemeen
6. Wat vind je van de werktijden tijdens het weekend (vrijdag 15:00 tot zaterdag 15:00 of
zaterdag 15:00 tot zondag 15:00)?
7. Wat vind je belangrijk binnen de invulling van het logeerweekend?
Inhoudelijk
8.
9.
10.
11.
12.

Hoe zie jij de identiteit van Valde Varii het liefst terug in het logeerweekend?
Hoe kunnen we de zondag het best indelen volgens jou?
Aan welke activiteiten denk je voor de invulling van de zaterdag?
Wat vind je belangrijk m.b.t. de omgang met elkaar?
Welke regels moeten we opstellen? En hoe?

Pedagogisch
13. Hoe moeten we volgens jou omgaan met…
… agressie?
… verdriet?
… TV-gebruik?
… het gebruik van Nintendo DS?
… het meenemen van speelgoed tijdens het weekend?
… afstand en nabijheid (zowel fysiek als emotioneel)?
14. Op welke manier kunnen we volgens jou de spanningsopbouw bij kinderen tegengaan, zodat
we escalaties voorkómen?
15. Hoe denk je over hulpverleningsdoelen tijdens het weekend? Leg uit.
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16. Hoe denk je over contact tussen kind en ouder(s) tijdens het weekend? Leg uit.
17. Mogen kinderen wat jou betreft tijdens gezamenlijke activiteiten hun ‘eigen weg’ gaan? Denk
bijvoorbeeld aan het alleen lopen of spelen op het strand. Waarom wel of niet?
18. Wat vind je van een corveerooster? Waarom?
19. Welke Bijbelvertaling moeten we gebruiken tijdens het weekend? Waarom?
20. Zijn er verder nog dingen die je belangrijk vindt? Zo ja, welke?
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Bijlage 4: Interview kinderen
Leeftijd:
M/V
Diagnose:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wanneer vind jij het logeerweekend leuk? Wat vind je belangrijk, wat wil je leren?
Wat vind je ervan om je ouder(s) niet te bellen, maar te schrijven?
Is er iets wat je wilt leren tijdens de logeerweekenden? Zo ja, wat?
Eten
Activiteiten
Rustmoment
Slapen
Zondagsindeling
Logeerboekje
Afspraken Nintendo
Afspraken TV
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Bijlage 5: Uitgewerkt interview Eddee Zorgverlening
Om tot een antwoord op de vijfde deelvraag te komen, heeft de onderzoeker gekozen voor een
semi-gestructureerd interview. Een onderbouwing voor deze keuze kunt u vinden in hoofdstuk 2.
Het interview is afgenomen op donderdag 17 februari 2011 om 11:00. De geïnterviewde is
mevrouw L. Koffijberg, logeercoördinator van Eddee Zorgverlening. Het gesprek vond plaats op
de locatie van Eddee Zorgverlening, Daltonstraat te Zwijndrecht. De conclusies van dit interview
worden samengevat in dit hoofdstuk.

Over Eddee Zorgverlening
Eddee Zorgverlening is een christelijke zorginstelling en biedt begeleiding en
opvoedingsondersteuning aan kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een beperking zoals
autisme en/of ADHD met een normale intelligentie. Tevens biedt Eddee Zorgverlening
begeleiding aan kinderen en jongeren met een intelligentie tussen IQ 65–85. Eddee
Zorgverlening is een aantal jaren geleden ontstaan vanuit een particulier initiatief. De directeur
signaleerde in zijn directe omgeving dat er behoefte was aan weekendopvang voor kinderen met
ASS en/of ADHD.

Missie
Eddee heeft als missie om zorg- en hulpverlening vraaggericht aan te bieden. Voor Eddee
betekent dit keuzevrijheid in zorgaanbod, kansen op maat gesneden, heldere en duidelijke
afspraken, innovatie en voortdurende verbetering in onze hulpverlening. Eddee Zorgverlening
werkt volgens de leus ‘Beperkingen kun je beperken’.

Visie
Eddee betekent helpen. Wanneer je het Franse woord aider uitspreekt zeg je eddee. Helpen is
het doel van Eddee Zorgverlening. Eddee Zorgverlening werkt vanuit christelijk perspectief en
heeft de Bijbel als grondslag voor de hulpverlening. Van medewerkers wordt verwacht dat zij de
christelijke levensovertuiging onderschrijven en geloven. Vanuit de professie en identiteit wordt
de hulp verleend aan elke cliënt, ongeacht identiteit of geloofsovertuiging. Het is de overtuiging
van Eddee Zorgverlening dat een ieder die zorg nodig heeft, recht heeft op het beste. Eddee
gelooft dat de mens door God gemaakt is en Hij hem of haar goed vindt zoals hij of zij is. Dit
vormt de basis voor de omgang met de cliënt. De identiteit komt tot uiting in de manier waarop
Eddee met cliënten spreekt, afspraken maakt en activiteiten onderneemt. Bij het eten bidden en
danken de medewerkers van Eddee Zorgverlening met de kinderen en jongeren. Zij worden
echter nergens toe gedwongen. Eddee is er van overtuigd dat door hun hulp beperkingen
beperkt worden; kinderen, jongeren en hun omgeving ontlast worden en dat je
onvoorwaardelijke acceptatie proeft. De visie van Eddee komt voort uit het idee dat ook kinderen
en jongeren met ASS, ADHD en aanverwante stoornissen mogelijkheden hebben. Mits zij goede
begeleiding krijgen, kunnen er veel ontwikkelingsmogelijkheden gecreeërd worden. Eddee
Zorgverlening richt zich nadrukkelijk op de vraag op welke manier de beperking ingezet kan
worden om deze mogelijkheden te creëren. Eddee werkt vanuit de systeemtherapie en het
competentiegericht werken: het denken in mogelijkheden.

Over de logeerweekenden
Onderdeel van het zorgaanbod van Eddee Zorgverlening zijn de logeerweekenden. Zo’n
logeerweekend vindt één keer per maand plaats in een vaste groep en op vaste locaties in
Lunteren en Hoeven. Er bestaan verschillende logeergroepen voor verschillende leeftijden. Er is
een kindergroep (4-12 jaar), jonge tienergroep (tot 15 jaar), jonge meidengroep (tot 14 jaar),
15+ meidengroep (vanaf 15 jaar), 16+ jongens-trainingsgroep (vanaf 16 jaar) en een Bijzondere
Zorggroep (tussengroep kinderen en tieners).
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Doel
Het eerste doel van het logeerweekend van Eddee Zorgverlening is het kind of de jongere een
ontspannen weekend aanbieden met leeftijdgenoten. Eddee werkt daarnaast met kindgerichte
doelen. Als laatst speelt de ontlasting van de ouder(s)/verzorger(s) een rol.

Het programma
Het programma van het logeerweekend van Eddee Zorgverlening verschilt per leeftijdsgroep en
wordt bepaald door de vaste groepsleiding. De groepsleiding zorgt voor wisselende activiteiten.
Ook wordt aangesloten bij de voorkeuren en (on)mogelijkheden van de kinderen die er zijn
tijdens het weekend. Als kinderen ouder worden, mogen ze zelf meedenken over de activiteiten.
Voorbeelden van activiteiten zijn een bezoek aan het zwembad, de speelboerderij, het
maïsdoolhof of de dierentuin. Tijdens het weekend streeft Eddee Zorgverlening naar een zo
‘normaal mogelijk’ weekend. Dit houdt in dat er geen dure activiteiten worden ondernomen,
omdat dit fijner is voor de brusjes van de kinderen. Er worden veel spelletjes gedaan tijdens het
weekend. Er wordt een vaste dagindeling gehanteerd; een fundament dat bestaat uit een
duidelijke, zichtbare structuur en voorspelbaarheid.

Haal- en brengtijd
Een logeerweekend van Eddee Zorgverlening start op vrijdagavond om kwart over zes op het
terrein van Eddee Zorgverlening in Zwijndrecht. Om half zeven vertrekken de kinderen met de
groepsleiding. Er wordt gereden in auto’s van Eddee Zorgverlening. Op zondag worden de
kinderen om kwart voor zes weer naar het terrein in Zwijndrecht teruggebracht, waar de ouders
hen ophalen.

Groepssamenstelling
Het logeerweekend kent vaste logeergroepen op een tweetal locaties: Lunteren en Hoeven. Een
groep bestaat uit maximaal vijf cliënten. In Lunteren logeren er zes groepen per weekend, net
als in Hoeven. Er logeren gemiddeld 27 kinderen en jongeren op een locatie. De groepen zijn
samengesteld op basis van leeftijd en niveau van functioneren. Om een kind te plaatsen in een
bepaalde groep, baseert Eddee zich op het intakegesprek met ouder(s) of verzorger(s). Vanaf de
leeftijd van ongeveer tien jaar scheidt Eddee jongens en meisjes van elkaar. Medewerkers van
Eddee merken dat jongeren anders tegen elkaar aankijken dan kinderen. Als blijkt dat een kind
meer begeleiding nodig heeft dan in een groep geboden kan worden, wordt hij of zij in een
bijzondere zorggroep geplaatst. De kinderen in deze groepen hebben vaker een lager IQ of lopen
achter in hun sociale ontwikkeling. Het gaat dan met name om tieners tussen tien en veertien
jaar die op het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs zitten.

Identiteit
De christelijke identiteit van Eddee Zorgverlening komt in een aantal aspecten van het
logeerweekend duidelijk naar voren. Voor een maaltijd wordt er een gebed uitgesproken door
één van de groepsleiders. Na het eten wordt er gedankt. De kinderen worden bij dit gebed
betrokken doordat de groepsleiding de vraag stelt of er dingen zijn waarvoor gebeden moet
worden. Eddee Zorgverlening stimuleert kinderen hardop te bidden. Op zondag wordt er een
clubuur georganiseerd, waarbij men met elkaar stilstaat bij het Woord van God. Eddee
Zorgverlening wil zich nadrukkelijk profileren als een breed christelijk georganiseerde instelling.
Het personeel is afkomstig uit alle mogelijke kerken, net als de cliënten. Eddee Zorgverlening
zoekt het midden. Van tevoren wordt dit kenbaar gemaakt aan ouder(s) en verzorger(s).

Zondagsindeling
Eddee Zorgverlening organiseert tijdens de logeerweekenden op zondagmorgen een clubuur. Hoe
dit uur wordt ingevuld, is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. Bij kinderen wordt een
Bijbelverhaal verteld, waarna men zingt, bidt en afsluit met een creatieve activiteit. Tieners
werken tijdens dit uur aan de hand van een Bijbelverhaal dat gebaseerd is op het thema van het
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weekend. Dit Bijbelverhaal wordt vervolgd door een discussie of gesprek en een verwerkingsspel.
Hoe ouder de kinderen zijn, des te meer diepgang er te ontdekken is tijdens dit clubuur. De
tijdsduur wordt afgestemd op de spanningsboog van de kinderen of jongeren.

Voorbereiding
Voor het weekend krijgen de kinderen een uitnodiging thuisgestuurd van Eddee Zorgverlening.
Eventueel wordt deze uitnodiging besproken tijdens de ambulante begeleiding.

Omgangsvormen
De belangrijkste omgangsvormen en regels die Eddee Zorgverlening hanteert, komen voort uit
christelijke normen en waarden op het gebied van de omgang met elkaar. De groepsleiding
vervult een voorbeeldfunctie. De focus van het logeerweekend ligt op dit aspect: het omgaan
met elkaar. Het gaat dan bijvoorbeeld over het woordgebruik en het contact maken met een
ander. Medewerkers van Eddee Zorgverlening leggen altijd uit waarom zij bepaalde dingen
belangrijk vinden of waar de regels op gebaseerd zijn.

Ouderbetrokkenheid
De groepsleiding heeft contact met de ouder(s) of verzorger(s) van de kinderen als zij hun kind
komen brengen of ophalen. Soms vindt er een contactmoment plaats na het versturen van de
uitnodigingen voor het weekend. Tijdens het weekend wordt er een rapportage geschreven, die
na het weekend wordt teruggekoppeld naar de ouders. Ook de hulpverleningsdoelen worden dan
geëvalueerd. Bij voorkeur is er tijdens het weekend geen contact tussen kind en ouder(s). In
bijzondere situaties is het eventueel mogelijk via telefoon of sms. Dit wordt dan besproken
tijdens de logeerintake.

Hulpverleningsdoelen
Eddee Zorgverlening werkt volgens de systeemtherapie en de competentiegerichte methodiek.
Dit houdt in dat zij denken vanuit de mogelijkheden van het kind en deze willen vergroten. In de
opstelling van hulpverleningsdoelen sluit Eddee zo veel mogelijk aan bij doelen die (eventueel)
thuis worden nagestreeft of die ouders belangrijk vinden voor hun kind. Te denken valt aan
doelen op het gebied van hygiëne of het invullen van vrije tijd. De doelen worden in overleg met
de ouder(s) vastgesteld en vastgelegd in het Plan van Aanpak. Na het logeerweekend worden de
resultaten teruggekoppeld naar ouder(s), inclusief een algemene terugblik op het weekend.

Bedritueel
Binnen de vormgeving van het bedritueel wordt zoveel mogelijk uitgegaan van wat het kind thuis
is gewend.

Privacy
Eddee Zorgverlening maakt gebruik van een privacyregelement en een zorgovereenkomst die
ouder(s) ondertekenen als hun kind meegaat met een logeerweekend. In deze overeenkomst
staan de wettelijke verplichtingen voor de zorginstellingen.

Boosheid
Eddee Zorgverlening werkt met het boek ‘Geef me de 5’ van Colette de Bruin. Alle medewerkers
kennen deze methode. Bij boosheid die zich uit op fysiek gebied haalt een medewerker van
Eddee het kind zo snel mogelijk uit de groep. Eddee hanteert drie stappen; eerst tel je tot drie, 1.
Ik spreek je aan en zeg wat ik wil, 2. Ik herhaal wat ik zei en 3. Als je niet luistert, ga je op de
trap zitten. In het laatste geval geeft een medewerker de instructie. Een kind blijft twee minuten
op de trap zitten. Vervolgens gaat de groepsleid(st)er naar het kind toe en wordt er over het
voorval gesproken. Eddee werkt op deze manier omdat vanuit hun visie de kinderen hun grenzen
zelf niet kennen en deze grenzen van buitenaf moeten worden aangeboden. In principe wordt er
niet gefixeerd tijdens een weekend, tenzij er geen andere mogelijkheid bestaat. Op het moment
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dat fixeren nodig blijkt te zijn, volgt er altijd een gesprek met ouder(s). Eén van de voorwaarden
van het deelnemen aan een logeerweekend is enige vaardigheid van het kind om in een groep te
functioneren. In dit geval kan Eddee Zorgverlening de begeleidingsdichtheid verhogen. Er gaat
dan een extra begeleider mee die dit kind tijdens het weekend individuele begeleiding biedt aan
de hand van het Plan van Aanpak. In het uiterste geval kan de conclusie zijn dat het kind moet
stoppen met logeren bij Eddee Zorgverlening. Eddee denkt dan mee over alternatieven.
Met dank aan mevrouw L. Koffijberg, logeercoördinator Eddee Zorgverlening.
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Bijlage 6: Uitgewerkt interview TELL-US
Om tot een antwoord op de zesde deelvraag te komen, heeft de onderzoeker gekozen voor een
semi-gestructureerd interview. Een onderbouwing voor deze keuze kunt u vinden in hoofdstuk 2.
Het interview is afgenomen op donderdag 24 maart 2011 om 11:00. De geïnterviewde is dhr. J.
Mulder, directeur van TELL US. De conclusies van dit interview worden samengevat in dit
hoofdstuk.

Over TELL US
TELL-US bestaat uit een groep begeleiders, pedagogen, psychologen en psychiaters die allen als
ZZP vele jaren werkzaam zijn in de jeugdhulpverlening en jeugdpsychiatrie. Zij hebben hun
kennis en ervaring gebundeld om hulp en zorg aan kinderen en ouders te bieden.
Probleemgebieden waarin TELL-US hulp biedt zijn jongeren met gedragsproblemen met of
zonder psychiatrisch component, zoals AD(H)D, PDD-NOS, ODD, MCDD, CD etc. TELL-US biedt
zorg op maat. TEL staat voor Toegespitst Ervarend Leren. TELL US is zeven jaar geleden tot
stand gekomen. Directeur J. Mulder heeft 25 jaar ervaring in de psychiatrie, als de pedagogische
visie verschuift en de beloningssystemen populair worden. J. Mulder kan zich niet vinden in deze
visie, waarin negatief gedrag genegeerd zou moeten worden. Na veel discussies ging deze
werkwijze hem frustreren. Dhr. Mulder is overtuigd dat jongeren met ernstige gedragsproblemen
keihard moeten werken om kansen te creeren om te functioneren in de maatschappij. De
leeftijden van de jongeren lopen uiteen van 8 tot 23 jaar. De totale case lote bestaat uit zo’n 125
clienten. In principe is een IQ onder de 80 net als suicidaal gedrag een contra-indicatie voor
begeleiding of behandeling door TELL US. TELL US biedt nadrukkelijk langdurige begeleiding aan
deze
uitbehandelde
jongeren.
Vaak
gaat
het
om
multiproblemjongeren
met
verslavingsproblematiek.

Visie
TELL-US heeft als filosofie ‘ervarend leren’: leren uit ervaring. Het gaat dan om het creëren van
een specifieke situatie die de jongere(n) in staat stelt concrete ervaringen op te doen op grond
waarvan hij/zij gemotiveerd wordt om tot reflectie op de eigen situatie te komen. Een goede
combinatie van concrete ervaringen en de reflectie hierop leidt tot nieuwe leerprocessen die
uiteindelijk de jongere autonomie doet verwerven, waarin hij/zij een nieuwe manier ontdekt van
omgaan met zijn/haar gedrag. Deze ervaringen dragen bij aan de opvoeding die gericht is op de
ontwikkeling van de gehele persoonlijkheid van de jongeren, zowel sociaal-emotioneel-cognitieffysiek als moreel. De begeleiding is zeer directief; de medewerkers maken constant gebruik van
het spiegelen van het gedrag van de jeugdige. De filosofie die TELL US hanteert is omschreven
door David Kolb en draagt de oorspronkelijke naam ‘On Experiential For Development’. Een
uitgebreide uitwerking van deze visie kunt u vinden op de site van TELL US (http://www.tellus.tv/visie/).

Zorgaanbod
Het grootste project bestaat uit een drietal woon- werktrajecten. Doelstelling van deze projecten
is dat de jongeren in alledaagse situaties ervaringen opdoen die zinvol zijn voor functioneren in
de toekomst. Dit alledaags leven bestaat uit wonen en werken bij een familiebedrijf in Frankrijk,
Slowakije, België, Oostenrijk of Portugal. De duur van het project varieert en is gemiddeld 10
maanden. De exacte duur en de intensiteit van de begeleiding is afgestemd op de behoefte van
de individuele jongere. Zichzelf leren kennen, eigen mogelijkheden leren gebruiken en ook
tekortkomingen leren onderkennen zijn belangrijke elementen in het "Ervarend Leren"
programma. De uiteindelijke doelstelling is dat de jongere een eigen toekomstplan maakt, waarin
hij aangeeft hoe hij op de leefgebieden: eigen ontwikkeling, wonen, school/werken, relaties naar
het gezin van herkomst en vrije tijd zijn leven na het project wil inrichten.
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Begeleide vakantieopvang is ook mogelijk bij TELL US. Een schoolvakantie kan voor een gezin
problematisch zijn. Voor sommige jongeren met gedragproblemen kan de vrije tijd in de vakantie
leiden tot verveling, waardoor ruzie of langdurige conflicten ontstaan. Zo wordt vakantie een
bron van problemen en spanningen. Door de vakantieopvang beoogt TELL-US het gezin te
ontlasten, zodat het gezin en de jongere geholpen worden om de vakantie zo leuk en plezierig
mogelijk door te brengen. De vakantieopvang wordt georganiseerd in de schoolvakanties voor
groepen van vier tot zes jongeren. Elke jongere wordt opgevangen voor een periode van één
week tot en met zeven weken of langer. De jongere wordt begeleid op een plek in Nederland,
Frankrijk of Portugal waar zij samen met hun twee begeleiders verblijven. Het doen van leuke
dingen staat hierbij voorop, maar er wordt ook aandacht besteed aan de manier van omgaan
met elkaar. Onder de vakantieopvang valt ook weekendopvang.
Verder biedt TELL US crisisopvang in Portugal, Frankrijk en Belgie. Dit project is gericht op
jongeren met meervoudige problematiek, die op dit moment niet begeleid (kunnen) worden in de
jeugdpsychiatrie en baat hebben bij een tijdelijke leefsituatie die anders is als hun eigen
leefsituatie. De opvang wordt gekenmerkt door rust en afstand nemen, waardoor de jongere
zichzelf sterk maakt de hectiek van het Nederlandse leven weer aan te kunnen.
Een andere tak van de hulpverlening is het zogenaamd ‘Avontuurlijk leren’ en bestaat uit
Outdooractiviteiten en een reis op het zeilschip ‘Avontuur’.
Ook zijn er kortdurende ervarendleerprojecten van één à twee weken.
Vanaf de leeftijd van 16 jaar is het bij mogelijk om deel te nemen aan het project ‘Begeleid
zelfstandig wonen’ op verschillende locaties. De begeleiding is gericht op het ontwikkelen van
communicatievaardigheden, sociale en praktische vaardigheden. Dit op het gebied van wonen en
werken, omgaan met vrije tijd, praktische zaken, administratie, ontwikkelen en onderhouden van
sociale contacten, verantwoordelijkheid nemen voor keuzes en het zoeken van oplossingen voor
problemen.
Als laatst biedt TELL US de mogelijkheid van ‘personal coaching’. De begeleiding hangt dan af
van de hulpvraag die wordt gesteld.
De meeste projecten van TELL US vinden plaats in het buitenland. Dit gebeurt niet voor niets.
TELL US vindt het belangrijk dat de jongeren een ‘heropvoeding’ krijgen. Doordat de projecten
plaatsvinden in het buitenland, wordt er een soort nieuw bestaan opgebouwd en hebben
jongeren niet de kans om in aanraking te komen met hun vroegere leven. Doordat de locatie zich
midden in de natuur bevindt, hebben de jongeren geen kans te ontsnappen. Ze zijn van het
gehele systeem gescheiden. Daarnaast vormt TELL US een internationaal team. Jongeren leren
dat verbale agressie niet werkt.

Doel
TELL US hanteert een aantal doelstellingen, die voor alle projecten gelden:
• Een verergering van de situatie van kinderen en jongeren te voorkomen;
• Verbeteren van de sociale, fysieke en psychologische toestand;
• De ontwikkeling van een algemeen levensperspectief;
• Versterking en het verhogen van het gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen en zelfbeeld;
• Ontwikkeling van de onafhankelijkheid in het denken, leren, actie en werk;
• Nemen van de verantwoordelijkheid voor het eigen leven;
• Bevordering van de sociale vaardigheden;
• Verbeteren van de zelfbeheersing;
• Respect en tolerantie ten opzichte van andere culturen en manieren van leven;
• Nieuwe strategieën leren voor conflictoplossing.
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Werkwijze
TELL US hanteert een zeer directieve benaderingwijze. Als een jongere komt deelnemen aan een
project, moet hij of zij eerst ‘back to the basic’. Dit houdt concreet het volgende in: tatoos
worden afgeplakt, oorbellen moeten uit, tassen worden gecontroleerd etc.
De hulpverlening kent een viertal fasen:
Fase 1  Leren luisteren: het opdoen van ervaringen zoals die zijn gepland en worden
uitgevoerd in een gestructureerde omgeving. Deze omgeving is een lerende omgeving, die
jongeren dwingen hun gedachten en gevoelens bloot te leggen. Deze fase is ook te omschrijven
als de acceptatiefase van gezag en erkenning van autoriteiten.
Fase 2  Structuurfase: de geboden structuur kunnen hanteren en toepassen, en structuur
integreren in het eigen dagelijks leven, uitbreiden van eigen structuur en continueren van
geboden structuur. De jongeren worden zich steeds meer bewust van hun gevoelens, gedachten
en gedragingen. Via gesprekken, reflectie en analyse wordt geprobeerd die veranderingen verder
inhoud en vorm te geven. De jongeren krijgen inzicht in hun gedrag, doordat ze er rechtstreeks
mee geconfronteerd worden: wat was jouw rol in wat er gebeurde, wat kun jij doen om het te
veranderen?
Fase 3  Vertrouwensfase: de jongere laat zien in het voorgaande geleerd te hebben dat hij
verantwoordelijk is voor zijn leven en dat van zijn leefomgeving. In deze fase kan de jongere
door normale onderhandeling zijn wensen en mogelijkheden bespreken en daar uit
voortkomende afspraken toepassen, accepteren en respecteren. De jongere herkent dat gedrag,
gevoelens en gedachten een deel van zichzelf zijn. Ook nu worden jongeren direct
geconfronteerd met hun gedrag. Dit is het keuzemoment; jongeren kunnen wel of niet afstand
nemen van hun oude gedrag. En ze kunnen kiezen om gebruik te maken van het nieuwe gedrag
dat ze geleerd hebben. De leiding stuurt dit proces: hoe ga je dit aanpakken? Waarom doe je dat
zo? Weet je wat de voordelen en de nadelen zijn?
Fase 4  Afscheidsfase: nu krijgt de jongere ook de gelegenheid om met het nieuwe gedrag te
experimenteren. Er worden oefensituaties aangedragen, waarin jongeren met hun nieuwe gedrag
om kunnen gaan. De jongeren weten dat ze gesteund worden door hun begeleider en dat die
hen ook zal accepteren als het mis gaat. Dit is ook de loswekingsfase van het vertrouwde project
en voorbereiding op terugkeer naar Nederland.
Het voltooien van een bepaalde fase brengt een aantal privileges met zich mee. Zo is het
na de eerste fase mogelijk om elke week een brief te schrijven aan ouders. Deze brief wordt
gescreend door de leiding. Op deze manier krijgt de leiding inzicht op de manier van omgaan met
elkaar in de thuissituatie. Dit privilege wordt uitgebreid met de mogelijkheid om 5 minuten per
week telefonisch contact te hebben met ouders. Het doel is dat de relatie tussen ouder(s) en kind
weer week wordt in plaats van verhard. Naast het eventuele contact met ouders is er geen
communicatie mogelijk met systemen of contacten in Nederland. Zo kunnen de jongeren niet op
internet. Het is mogelijk dat een jongere teruggezet wordt in een eerdere fase, als het zich niet
aan de afspraken houdt. Als een jongere betrapt wordt op het drinken van alcohol, staat daar
een strenge straf op: de volgende dag vanaf 5:00 tot 23:00 sporten. In een latere fase is een
belangrijk doel het herstel van de schoolgang. Dit wordt langzaam opgebouwd. Halverwege het
programma is het de bedoeling dat het contact met thuis volledig is hersteld. Op een gegeven
moment krijgt de jongere een mobiele telefoon met een Portugees kaartje. Op die manier kan
alleen gebeld worden door ouders – altijd op afspraak. Ook ouders worden op een directieve
manier behandeld: als zij afspraken niet nakomen, wordt de privilege van de jongere
ingetrokken. Er wordt ernstig geappelleerd op het veranderingsproces van de jongere.

Logeerweekend: het programma
TELL US streeft naar een zo normaal mogelijk weekend of vakantieweek. Daaronder worden
activiteiten verstaan als samen eten en werken. Jongeren leren bijvoorbeeld om te gaan met
gereedschap, werken samen aan een project. Het logeerweekend is een ‘successtory’: een
pretpakket waarin de doelstellingen van TELL US indirect worden gehanteerd.
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Haal- en brengtijd
De weekendopvang start op vrijdagmiddag om kwart over vier in het vliegtuig op het vliegveld in
Eindhoven of Rotterdam. Op zondagmiddag of zondagavond vliegen de jongeren met hun twee
begeleiders weer terug naar Nederland. TELL US legt zich niet zozeer toe op de
logeerweekenden, maar meer op vakantiebesteding.

Groepssamenstelling
Er gaan maximaal 30 jongeren mee met een logeerweekend van TELL US. Zij krijgen aparte
begeleiding. In totaal zijn er 12 tot 14 begeleiders. De groep verblijft in tenten, caravans, op een
boerderij of bij vrienden. Wat dat betreft is TELL US flexibel.

Voorbereiding
TELL US bereid de jongeren voor op een logeerweekend door hen een lijstje te geven: wat mag
mee en wat niet? Voorbeelden van zaken die niet mee op reis gaan zijn wapens, alcohol en een
slecht humeur. Medewerkers van TELL US benadrukken dat ouders niet de strijd hoeven aan te
gaan over deze zaken. Dit mogen ze overlaten aan medewerkers van TELL US, die streng
controleren. Hoofddoel van het logeerweekend is de ontlasting van ouder(s). De pedagogische
input tijdens het weekend is afhankelijk van de jongere.

Ouderbetrokkenheid
Tijdens het weekend vindt er geen contact plaats met ouder(s). Tijdens de woon-werktrajecten
zijn ouder(s) verplicht minimaal een week deel te nemen aan het programma dat hun zoon of
dochter volgt. Dit als privilege voor de jongere als hij of zij een bepaalde fase heeft voltooid.
Tijdens een traject van anderhalf jaar is er vier keer een moment van systeemwerk. Dit
systeemwerk zit standaard verweven in het hulpverleningsproces.

Hulpverleningsdoelen
In principe worden de algemene doelstellingen van de projecten van TELL US nagestreeft tijdens
een weekend of vakantieweek. TELL US werkt wel vraaggericht, wat inhoudt dat er wel
mogelijkheden bestaan om individuele doelen na te streven.

Boosheid
In geval van ernstige fysieke agressie worden jongeren gefixeerd. Dit gebeurt echter alleen als
het echt niet anders kan. Met name in geval van andere soorten agressie wordt een jongere
soms alleen de natuur ingestuurd. Dit wordt altijd begeleid: na een kwartier wordt de situatie
besproken met een begeleider.
Met dank aan meneer J. Mulder, directeur TELL US.
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Bijlage 7: Beroepsproduct
Het uiteindelijke beroepsproduct ‘gewenst leefklimaat voor logeerweekenden van Zorginstelling
Valde Varii’ resulteert in een apart ingebonden verslag.
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Bijlage 8: Product ‘Ik ga op reis en ik neem mee .. mijn pedagogisch leefklimaat!’
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Ik ga op reis en ik neem mee...
...mijn pedagogisch leefklimaat!
Juni 2011
Door W.M. de Jonge

Pedagogische visie
Kort samengevat kijken de medewerkers van Valde Varii met de stoornis in het achterhoofd naar
kinderen, gaan op zoek naar de mogelijkheden van een kind om die te verbreden, waarbij de
onmogelijkheden niet over het hoofd gezien worden. Interventies die vanuit deze visie gebruikt
worden, zijn onder andere gericht op het verminderen van probleemgedrag, het vergroten van
vaardigheden en het versterken van de protectieve factoren. Het gaat Valde Varii om het positief
stimuleren van kinderen om hen op die manier meer zelfvertrouwen te geven. Tijdens het
logeerweekend wil Valde Varii de kinderen zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk maken voor het
eigen leerproces. Het aansluiten bij het kind is daarbij van groot belang. Valde Varii wil het kind
altijd een stapje laten doen, al is het nog zo klein. Op die manier doet een kind toch een
succeservaring op. Tegelijkertijd benadrukt Valde Varii vanuit haar christelijke identiteit dat God
het kind goed vindt zoals hij of zij is; met alle sterke én minder sterke kanten. Perfect worden we
niet, maar een kind heeft altijd heel veel dingen die hij of zij wel goed kan! Valde Varii ziet de
groepsleidsters als identificatiefiguren: “de persoon die iets bijdraagt aan de identiteitsvorming
van een persoon en iets toevoegt aan de individualiteit in en door de relatie”. Het gedrag dat de
groepsleidster laat zien, leidt tot model-leren. Model-leren is “het proces waarbij het individu
[bewust of onbewust] probeert het waargenomen gedrag bij de ander over te nemen”.

Agressie
1. Besef dat agressie niet voortkomt uit onwil, maar onmacht.
2. Ga na of de agressie voortkomt uit oorzaken in het kind, factoren die te maken hebben met
gebeurtenissen of oorzaken in de omgeving.
3. Benoem wat je ziet.
4. Ga in gesprek; probeer oorzaken te achterhalen en help het kind zijn emoties te verwoorden.
5. Vraag het kind wat hem helpt om zijn agressie kwijt te raken.
6. Als dat het kind niet lukt; geef zelf een opdracht aan het kind.
7. Haal het kind uit de groep: laat het kind naar zijn kamer gaan, naar de gang of evt. naar
buiten. Benoem altijd dat dit geen straf is, maar dat je het doet voor eigen bestwil! Houd
altijd toezicht en kader de tijd in! Bijv. ““Over drie minuten kom ik bij je kijken en dan praten
we erover”. Houd je altijd aan de afspraak!
8. Als het kind buiten zinnen is en een gevaar voor zichzelf of voor de directe omgeving vormt;
fixeer het kind totdat het rustiger wordt. Realiseer in dit geval altijd een gesprek met
ouder(s)!
N.B.: Benader het kind in het hele proces positief en benoem de dingen die wel goed gaan, hoe
klein ze ook zijn. Handel ten alle tijde kalm en kordaat, word niet emotioneel en stel grenzen.
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Bedritueel
• Op vrijdagavond gaan de kinderen op dezelfde tijd naar bed als zij thuis gewend zijn, maar
uiterlijk om 22:00.
• Er slapen twee kinderen in één kamer.
• De kinderen houden het bedritueel aan wat zij van thuis gewend zijn. Sommige kinderen
zullen lezen en bidden, anderen alleen bidden. In de groepsmap zit een formulier waar het
bedritueel van elk kind in staat.
• Als het kind het wil, eindigt hij de dag samen met een groepsleidster.
• Als de kinderen op bed liggen mogen ze nog een kwartier praten. Meldt de kinderen na een
kwartier dat hun tijd om is.
• Kinderen mogen hun knuffel meenemen.
• Op zaterdagavond is de opblijfavond. De kinderen mogen een uur langer opblijven als
normaal, maar uiterlijk om 22:00 ligt iedereen op bed.
• Op zondagavond gaan de kinderen weer op dezelfde tijd naar bed als zij thuis gewend zijn,
maar uiterlijk om 22:00.
• ’s Morgens blijven de kinderen tot 8:00 stil.
• Vanaf 8:00 mogen de kinderen uit bed en iets voor zichzelf gaan doen.
• De kinderen doen dan zachtjes, want misschien slapen de andere kinderen nog.
• Als jij en je collega uit bed zijn, dekken we de tafel met de kinderen die mee willen helpen.
• Aan tafel bespreken we wat we deze dag gaan doen.
• Hang de pictogrammen op van het betreffende dagdeel.

Contact met thuisfront
• Tijdens het logeerweekend wordt er in principe niet gebeld met het thuisfront.
• De kinderen mogen elke dag op de laptop om een verhaaltje te schrijven voor het thuisfront.
• Aan het einde van het weekend mail je het verhaal met alle foto’s naar het thuisfront.
• Als een kind aangeeft dat hij heimwee heeft, probeer je het met hem op te lossen.
• Streven is om het kind niet naar huis te laten gaan.
• Als dat het kind helpt, mag het kind even bellen met vader of moeder, na toestemming
gevraagd te hebben aan jou.
• Als er een kind ziek is, bel je het thuisfront of het kind kan worden opgehaald.
• Midden in de nacht worden er geen kinderen opgehaald.
• In noodgeval of bij bijzondere omstandigheden (ziekenhuisopname, overlijden, verjaardag,
ziekte) kunnen de ouders contact opnemen met de bereikbare medewerker van Valde Varii.
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Communicatie (1)
• Maak bij het uitleggen van een activiteit of gebeurtenis gebruik van de 5xW+H-formule’; het
geven van opdrachten door het benoemen van het Wat, Hoe, Waar, Wanneer en Wie van de
opdracht.
• Wees duidelijk en voorspelbaar in je communicatie;
• Volg eerst zijn verhaal, pas dan kan hij jou volgen;
• Hij heeft liever een opdracht dan een vraag;
• Wees vriendelijk maar beslist in optreden en communicatie;
• Laat in jouw manier van praten en doen geen twijfel bestaan;
• ‘Ondertitel’ jouw en zijn gedrag, gevoel, zintuiglijke ervaring, gedachten en de te verwachten
situatie;
• Vermijd waaromvragen;
• Zijn pesten is testen: zoeken naar duidelijkheid. Wees dus duidelijker!;
• Pas je grapjes aan of vermijdt ze. Gebruik geen sarcasme;
• Help hem om de draad van het verhaal vast te houden;
• Ga niet in discussie;
• Houd eigen emoties in bedwang;
• Leg het ‘waarom’ van iets uit aan de hand van feiten, regels en afspraken, maar niet aan de
hand van inzicht of gevoel;
• Wees eenduidig in lichaamstaal en taalgebruik.

Communicatie (2)
• Houd in je contact rekening met zijn [mogelijke] zintuiggevoeligheid;
• Wees vriendelijk in houding, uitdrukking in intonatie;
• Vertaal eigen onmacht niet in boosheid naar het kind maar in een taak;
• Zijn er zaken ‘in overweging’: deel deze niet met het kind;
• Kun je hem nu geen duidelijkheid bieden, geef dan aan wanneer wel;
• Voel je niet persoonlijk aangesproken bij beledigende opmerkingen;
• Geef denktijd om informatie te verwerken;
• Sluit zijn denkmap af als hij in iets blijft hangen;
• Ondersteun visueel als hij niet doet wat je zegt;
• Zoek naar de ‘vraag achter de vraag’;
• Kom afspraken en beloftes nauwgezet na. Houd je aan de afgesproken tijd.
• Zet de “Stop!” in bij ‘verkeerde puzzelstukjes’, niet-aangepast gedrag, als het kind overstuur
is en als er gevaar dreigt.
• Leg uit dat je voortaan vaker ‘Stop’ gaat zeggen als je het belangrijk vindt dat hij stopt;
• Soms moet je twee of drie keer ‘Stop!’ zeggen voor het tot het kind doordringt;
• Zo nodig kun je er een visualisatie van maken.
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Eten
• Op vrijdagavond eten we macaroni. De kinderen mogen zelf weten wat zij in de macaroni
willen en hoeveel macaroni zij willen.
• Dien de ingredienten daarom gescheiden op.
• Op zaterdagavond gaan we barbequen met elkaar. De kinderen mogen zelf weten wat ze
eten. Er zijn genoeg verschillende dingen.
• Bij het drinken krijgen de kinderen een snoepje of een koekje.
• Als een kind nog meer trek heeft, mag hij een stuk fruit pakken van de schaal.
• Siroop mag een kind altijd nemen.
• Tussendoor pakken de kinderen geen snoepjes.
• De kinderen mogen zelf weten wat ze op hun brood doen.
• Als we brood eten mag het kind kiezen of hij melk, thee of koffie wil.

Groepsactiviteiten
• Als we ergens naar toe gaan, gaan we met z’n allen.
• Voorafgaand aan een activiteit vertel je altijd wat we precies gaan doen en wat de kinderen
mee moeten nemen aan de hand van de ‘5xW+H-formule’: het geven van opdrachten door
het benoemen van het Wat, Hoe, Waar, Wanneer en Wie van de opdracht. Zie ook
‘Communicatie’.
• We hebben elke dag nog genoeg tijd om iets alleen te doen of met een ander kind.
• We blijven bij elkaar. De kinderen moeten in je gezichtsveld blijven.
• Als een kind verder weg wil, vraagt hij dat aan jou. Je maakt dan afspraken met het kind.
• Tussen de groepsactiviteiten door mogen kinderen zelf kiezen waar ze mee willen spelen.
• Dat mag iets alleen zijn, maar het mag ook iets met een ander kind zijn.
• Je moet altijd weten waar de kinderen zijn.
• Als kinderen het huisje uit willen, vragen ze toestemming aan jou.
• De kinderen blijven altijd op het park, tenzij er een groepsleidster meegaat.
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Heimwee
• Heimwee kan heel vervelend zijn. Toon daarom altijd begrip en erkenning naar het kind toe.
• Doel tijdens dit weekend is het helpen heimwee te overwinnen.
• Praat erover met het kind.
• Vraag wat het kind kan helpen om zijn heimwee te overwinnen.
• Streven is het kind niet naar huis te laten gaan.
• Kinderen hebben misschien een foto meegenomen van hun ouder(s), broer(s) en/of
zus(sen). Praat over deze foto met het kind.
• Als het niet anders kan, mag het kind even bellen met vader of moeder. Kijk daarbij goed
naar de (on)mogelijkheden van het kind.
• In het uiterste geval bel je de ouder(s) met de vraag of zij hun kind willen komen ophalen.
• We bellen niet ’s nachts met ouder(s) en ’s nachts worden er geen kinderen opgehaald.
N.B.: In het logeerboekje vertellen we de kinderen hoe wij met heimwee omgaan. Ze zijn hier
dus van op de hoogte!

Niet meenemen
• Verboden voorwerpen tijdens het logeerweekend zijn:
• Films
• Zakgeld
• Snoep of koek (tenzij het kind uitdeelt)
• Oorlogsspeelgoed
• Als je (één van) deze voorwerpen tegen komt, neem je het in. Aan het einde van het
logeerweekend krijgt het kind het voorwerp weer terug.
N.B.: In het logeerboekje wordt de kinderen verteld wat zij niet hoeven mee te nemen. Als zij dit
toch meenemen; bespreek dit dan met ouder(s) na afloop van het logeerweekend.
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Nintendo DS
• Kinderen mogen hun Nintendo meenemen, maar maak hier aan het begin van het
logeerweekend afspraken over.
• De kinderen mogen alleen tijdens het rustmoment op hun Nintendo.
• Tussen de groepsactiviteiten door mogen zij maximaal een half uur op hun Nintendo.
• De Nintendo’s worden op een centrale plaats bewaard.
• ’s Avonds voordat het kind gaat slapen, mag hij een kwartier op zijn Nintendo als hij dat fijn
vindt. Hij mag dan ook lezen of kletsen.

Omgang met elkaar
De groepsregels rondom het omgaan met elkaar luiden als volgt:
• We hebben respect voor elkaar tijdens het logeerweekend.
• We lachen niemand uit.
• We luisteren naar elkaar.
• We laten elkaar uitpraten.
• Als jij een kind een opdracht geeft, zie je erop toe dat hij die uitvoert.
• ‘Stop!’ betekent stoppen.
• We vloeken niet tijdens het weekend.
• We schelden niet tijdens het weekend.
• Als je ruzie hebt, maak je dat zo snel mogelijk weer goed met de ander.
• Als je dat fijn vindt, mag je even een plekje zoeken om alleen te zijn.
• Iedereen gaat mee als we een groepsactiviteit doen.
• Als groepsleidster stimuleer je de kinderen om dingen met elkaar te doen.
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Privacy
• Als groepsleidster verwacht je van de kinderen dat zij zichzelf kunnen douchen, aankleden en
uitkleden.
• Als een kind dat het fijn vindt, mag hij hierbij de hulp van een juffrouw vragen.
• Biedt in dat geval hulp bij het structureren van het douchen door middel van een
coachingsgesprekje.
• Hang pictogrammen op in de douche, zodat de kinderen die daar behoefte aan hebben,
precies kunnen zien wat zij moeten doen.
• Met het douchen gaat de deur altijd op slot.
• Omkleden doet iedereen in zijn eigen kamer. De deur gaat dan dicht.
• Als een kind echt even alleen wil zijn met omkleden, kan dat in de badkamer of WC.
• Elk kind gaat minimaal één keer douchen of in bad tijdens het logeerweekend.
• Op vrijdagavond bespreken we tijdens het eten af wie er wanneer gaat douchen.
• Maak hiervan een schema.
• Benoem naar de kinderen toe dat de mogelijkheid bestaat om zich even terug te trekken als
een kind daar behoefte aan heeft. Dit gebeurt wel altijd in overleg met een groepsleidster!

Rustmoment
• Na het eten doet ieder kind tien minuten iets voor onszelf.
• Dit doen we omdat sommige kinderen het fijn vinden als het even stil om hen heen is. Door
het invoeren van het rustmoment beschermen we de kinderen tegen overprikkeling.
• Dit rustmoment is verplicht voor elk kind.
• Ruim intussen met je collega de keuken op.
• Iedereen gaat naar zijn eigen kamer.
• Als een kind even buiten wil zitten, vraagt hij dat aan één van de juffrouws.
• Tijdens het rustmoment wordt er alleen gefluisterd.
• Het kind mag zelf weten wat hij gaat doen tijdens het rustmoment; lezen, Nintendo’en, hout
slijpen, lego’en enz.
• Na tien minuten gaan we weer verder met het programma.
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Verzorging
• In principe zorgen de kinderen er zelf voor dat ze op tijd schone kleding aantrekken, tanden
poetsen, haren gekamd hebben en douchen.
• Als een kind ergens hulp bij nodig heeft, biedt je deze door middel van een
coachingsgesprekje.
• Stimuleer de kinderen bij de zelfverzorging.
• Attendeer de kinderen zo nodig op het doucheschema.

Wel meenemen
De kinderen mogen een Nintendo DS meenemen, maar de groepsleiding maakt daar afspraken
over. Verder nemen de kinderen kleding, toiletartikelen, medicatie, een knuffel, spelletjes,
speelgoed, knutselspullen, nachtkleding, Bijbel en dagboek, handdoek en washandje, eventueel
eigen beddengoed, zwemkleding, boek, voetbal, shampoo en zeep, foto’s, tafeltennisbatje en
tafeltennisballetjes mee. Deze lijst is opgenomen in het logeerboekje wat de kinderen
voorafgaand aan het logeerweekend krijgen.
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Televisie
• Op zaterdagavond kijken de kinderen die dat leuk vinden een film.
• Met je collega overleg je voorafgaand aan het weekend over een geschikte film. Neem deze
mee naar het logeerweekend.
• Als een kind niet van films houdt, hoeft hij niet te kijken. Hij kunt dan iets voor zichzelf doen
of een spelletje doen met een juffrouw of een ander kind.
• ’s Morgens voordat we gaan eten is er even tijd om TV te kijken. Als groepsleidster bepaal je
dan welke programma’s wel of niet gekeken mogen worden.
• Als een kind tussendoor een keer graag TV wil kijken, vraagt hij dat aan één van de
groepsleidsters.
• Een kind kijkt maximaal een uur TV per dag.
• Op zondag gaat de TV zoveel mogelijk uit.

Basishouding van de groepsleidster (1)
Kenmerken van deze basishouding zijn enerzijds kansen bieden (een houding van de opvoeder
die de ander als individu én groepslid naar eigen mogelijkheden en maat wil laten ontplooien) en
anderzijds grenzen stellen.
Kansen bieden:
• Investeren in pedagogisch verantwoorde relatie
• Kijken naar de mogelijkheden van het kind, rekening houdend met de onmogelijkheden
vanuit de stoornis.
• Waar mogelijk kansen bieden om deze mogelijkheden te verbreden
• Voortdurend complimenteren.
• Succeservaringen op laten doen (stimuleren interne locus of control; toename zelfvertrouwen
en verantwoordelijkheid voor eigen leerproces)
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Basishouding van de groepsleidster (2)
Grenzen stellen:
• Zeer consequente hantering van regels.
• Gebruik eenduidige taal.
• Hanteer dezelfde grenzen als je collega.
• Benoem altijd de reden van de grens en het gewenst gedrag.
• Structuur bieden door het logeerboekje, bespreken van het programma, visualiseren van het
programma per dagdeel, activiteiten begrenzen in tijd en waarmaken wat je belooft.
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Voorwoord
April 2011
Van verschillende ouders van huidige cliënten kregen medewerkers van Valde Varii de
vraag of zij wilden nadenken over logeeropvang voor de kinderen vanuit hun christelijke
levensbeschouwing. Tot nu toe was Valde Varii niet in de gelegenheid deze logeeropvang
te realiseren. Nu Valde Varii zich echter meer en meer uitbreidt, ontstaan er nieuwe
mogelijkheden voor het aansluiten bij de behoeften van de cliënt, volgens Dekker (2004)
een onderdeel van vraaggericht werken. Ouders geven aan belang te hechten aan
identiteitsgebonden opvang. Deze bestaat al wel in Nederland, maar niet in de regio
Gouda.
Het opzetten van het pedagogisch klimaat voor de te ontwikkelen logeerweekenden is
ontwikkeld in het kader van de laatste opdracht voor mijn opleiding HBO-Pedagogiek; het
afstudeerproject. Deze afstudeeropdracht komt voort uit een toenemende behoefte van
christelijke ouders van kinderen met ontwikkelings- en gedragsproblematiek aan
christelijke logeeropvang in de regio Gouda.
De afstudeeropdracht luidt als volgt: “ Realiseer een innovatief beroepsproduct, dat
relevant is voor, en bruikbaar is in de beroepspraktijk” . Daarbij komt de opdracht
“ Lever een schriftelijke eindrapportage. In dit rapport van je praktijkgerichte onderzoek
geef je de onderbouwing en verantwoording van het beroepsproduct” . Verder is het de
bedoeling om een mondelinge presentatie te geven van het beroepsproduct voor het
werkveld. Als laatst toon ik in een mondeling eindgesprek als beginnend
beroepsbeoefenaar (HBO-niveau) de stof te beheersen.
De uitkomsten van dit onderzoek zijn op schrift gesteld voor medewerkers van Valde
Varii met als doel (nieuwe) medewerkers te informeren over de visie en handelswijze van
Valde Varii tijdens een logeerweekend. De gegevens zijn vertrouwelijk en daarom mag
niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de onderzoeker.
De auteur van dit product is vierdejaars HBO-Pedagogiekstudente op Hogeschool
Rotterdam. Tijdens haar stages heeft zij zich toegespitst op het werken met kinderen met
diverse vormen van ontwikkelings- en gedragsproblematiek. Ze heeft ervaring opgedaan
in een organisatie voor vrijwillige thuishulp, in de kinderopvang, een school voor
Christelijk Speciaal Onderwijs en een Zorginstelling voor kinderen met ontwikkelings- en
gedragsproblematiek. Daarnaast bracht zij een aantal bezoeken aan een andere Europese
organisatie die onder andere dagopvang biedt voor kinderen met autisme.
Een speciaal woord van dank aan allen die op enige wijze een bijdrage geleverd hebben
tijdens mijn afstudeertraject. Ik wil als eerst de medewerkers van Zorginstelling Valde
Varii bedanken voor jullie stimulerende aanwezigheid, medewerking en feedback. In het
bijzonder denk ik aan Rianne van de Bosch, mijn werkbegeleider. Bedankt voor al je
inzet, betrokkenheid, feedback en stimulerende gesprekken! Geïnterviewde kinderen en
ouders, fijn dat jullie tijd wilde vrijmaken om een bijdrage te leveren aan dit onderzoek!
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Een woord van dank voor mijn medestudenten in de intervisiegroep. Dank jullie wel voor
jullie kritische noot, advies en stimulerende aanwezigheid. Jullie gaven mij net het duwtje
dat ik soms nodig had om toch door te gaan, ondanks de omstandigheden! Mevrouw
Koffijberg en meneer Mulder bedankt voor de bereidheid om medewerking te verlenen
aan mijn afstudeerproject door de mogelijkheid tot het afnemen van een interview!
Familie en vrienden, zonder jullie (emotionele) steun had ik nu niet op het podium
gestaan. Dank jullie wel!
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Inleiding
Christelijke hulpverlening inzake programma’ s rond sociale vaardigheden en hulp op
maat aan kinderen met ontwikkelings- en gedragsproblematiek blijkt in regio Gouda
schaars te zijn. Zorginstelling Valde Varii speelt in op de toenemende behoefte aan deze
progamma’ s en organiseert vanaf 2007 diverse activiteiten voor deze doelgroep.
Voorbeelden zijn de kinderactiviteiten, sociale vaardigheidstrainingen, een spelgroep en
ambulante begeleiding. Zoals u kunt lezen in het voorwoord, signaleerden medewerkers
van Valde Varii onder ouders een toenemende behoefte aan identiteitsgebonden
logeeropvang. Nu het aanbod van Valde Varii zich steeds meer uitbreidt, onstaan er
mogelijkheden tot het realiseren van zo’ n logeerweekend. Door middel van dit
onderzoek wordt nagegaan wat de meest gewenste vormgeving van zo’ n logeerweekend
is.
De onderzoeksvraag die tijdens dit traject centraal staat luidt als volgt: “ Hoe gaat
Zorginstelling Valde Varii het logeerweekend pedagogisch verantwoord vormgeven,
rekening houdend met de christelijke identiteit en de problematiek van de kinderen?” .
De doelstellingen van het ontwerpen van [een gewenst pedagogisch klimaat voor] een
logeerweekend voor Valde Varii zijn de volgende. Door het opzetten van een
pedagogisch leefklimaat als onderdeel van een logeerweekend hanteren de medewerkers
van Valde Varii dezelfde regels, waardoor het voor de kinderen duidelijk is wat er van
hen wordt verwacht; stemt Valde Varii hun aanbod af op de vraag van ouders en kinderen
(vraaggericht werken); biedt Valde Varii kwalitatief goede opvang, aansluitend bij de
wensen van ouders en kinderen; maakt Valde Varii bewuste keuzes en sluit daarbij
zoveel mogelijk aan bij de (on)mogelijkheden van kinderen met ontwikkelings- en
gedragsproblematiek en kan Valde Varii vanuit dit op schrift gestelde pedagogische plan
in gesprek met (potentiële) medewerkers van Valde Varii bij onenigheid of gedrag dat
niet in overeenstemming is met het pedagogisch klimaat zoals dit valt binnen de visie van
Valde Varii.
Om tot een gewenst aanbod te komen, dat rekening houdt met de christelijke identiteit
van Valde Varii en de problematiek van de kinderen, heb ik een aantal deelvragen
geformuleerd die u kunt vinden in
het eerste hoofdstuk van deze
eindrapportage.
Om
tot
de
beantwoording van deze deelvragen
te komen, zijn er interviews
afgenomen met ouders, kinderen,
medewerkers en vakgenoten van
andere instellingen.
De
verzamelde
gegevens
zijn
gebundeld in dit product: een
handleiding voor het logeerweekend
van Valde Varii.
Veel leesplezier!
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Hoofdstuk 1: Over Zorginstelling Valde Varii

Ontstaan
Valde Varii is in 2007 opgericht vanuit een toenemende behoefte aan christelijke
hulpverlening inzake programma's rondom sociale vaardigheden en ambulante
begeleiding aan kinderen met ontwikkelings- en gedragsproblematiek. Vandaaruit is er
een ambulant team, een sociale vaardigheidstraining en een dagactiviteitenprogramma
opgezet.
Valde Varii is een Latijns woord met als
betekenis 'variëteit' of diversiteit. Het aanbod is
divers, evenals de persoonlijkheden van de
hulpverleners. Belangrijker nog is dat de ouders
en kinderen waarmee gewerkt wordt divers zijn
en vragen om zorg die op maat verzorgd wordt.
In het logo wordt door de visuele rugzak benadrukt dat elke hulpvrager zijn eigen bagage
meeneemt binnen het hulpverleningstraject waar rekening mee moet worden gehouden.
Door de visuele blauwe ‘petjes’ willen we uitdragen dat we ons in hoofdzaak richten op
kinderen en groepen van kinderen.
Het team van Valde Varii bestaat uit een algemeen en een financieel directeur, HBO
geschoolde krachten en MBO geschoolde krachten.
Doelgroep
Zorginstelling Valde Varii richt zich op begeleiding van kinderen en jongeren tot 18 jaar
met ontwikkelings- of gedragsproblematiek met een boven gemiddelde, gemiddelde en
beneden gemiddelde intelligentie (IQ tussen 80 en 120). Gedragsproblematiek wordt
gedefinieerd als het regelmatig vertonen van ongewenst gedrag dat voor anderen storend
is. Het gaat om gedrag dat in de eerste plaats storend is voor de omgeving. Dit gedrag
wordt daarom ook wel externaliserend probleemgedrag genoemd. Voorbeelden van
gedragsproblemen zijn driftbuien en woedeaanvallen bij jonge kinderen, agressief gedrag,
pesten en delinquent gedrag (Junger, Mesman & Meeus, 2003). Ontwikkelingsproblematiek betreft stoornissen in de ontwikkeling van een kind waardoor de
ontwikkeling achterblijft of langzamer verloopt dan verwacht en waardoor een
ontwikkelingsachterstand kan ontstaan; er is sprake van langdurig verminderd
functioneren en het is problematisch voor de (sociale) omgeving (Thesaurus, n.d.).
Doelstelling
De algemene doelstelling van Valde Varii luidt: het bieden van professionele
hulpverlening in gezinnen of een onderwijsinstelling waarbij het opdoen van positieve
ervaringen belangrijk is om nieuwe mogelijkheden te creëren en een gedragsverandering
te beogen.

Identiteit
Zorginstelling Valde Varii baseert haar visie op het christelijk geloof. De oprichters van
Valde Varii zien het gedachtegoed van het christelijk geloof verweven met de
beroepspraktijk. Het christelijk geloof heeft gevolgen voor het mensbeeld van de
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medewerkers van Valde Varii, die u kunt vinden onder het kopje ‘ Mensvisie’ . De kern
van het christelijk geloof wordt samengevat in de Apostolische Geloofsbelijdenis, ook wel
genoegd de Twaalf Artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Deze
geloofsbelijdenis luidt als volgt (Bijbel, 1657):
1. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
2. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
3. Die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle;
5. ten derden dage wederom opgestaan van de doden;
6. opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders;
7. vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
8. Ik geloof in den Heiligen Geest.
9. Ik geloof een heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen;
10. vergeving der zonden;
11. wederopstandig des vleses;
12. en een eeuwig leven.
Zorginstelling Valde Varii werkt vanuit de visie dat alle mensen uniek geschapen zijn.
Daarom kijkt ze niet naar wat iemand niet goed kan of doet, maar naar de mogelijkheden
die er zijn om positieve ervaringen op te doen, waardoor mensen zich waardevol mogen
weten en op die manier nieuwe vaardigheden kunnen aanleren.
Visie
De visie van Zorginstelling Valde Varii bestaat uit een drietal elementen, namelijk
vraaggericht werken, identiteitsgebonden hulpverlening en het belang van positieve
ervaringen.
- Vraaggericht werken “ impliceert het opbouwen van een aanbod vanuit de
waargenomen behoefte van de gebruiker” (Dekker, 2004, p. 31). De aanbieder van
diensten (in dit verband Zorginstelling Valde Varii) houdt rekening met de eisen,
wensen, verlangens en kenmerken van de gebruiker. Enerzijds kan vraaggericht
werken gezien worden als een praktische vaardigheid: goed luisteren en je beleid
afstemmen. Anderzijds suggereert vraaggericht werken in de zorg dat de
hulpverlener aansluit bij de vragen, behoeften, belevingen en opvattingen van de
cliënt zelf; de mogelijkheden, vaardigheden en gevoel van eigenwaarde bij de cliënt
versterkt; samenwerkt met de cliënt bij alle stappen in het hulpproces. Vraaggericht
werken houdt in dat de hulpverlener (een deel van de) regie uit handen moet geven.
Volgens Welling (2000, zoals beschreven in Dekker, 2004) is vraaggericht werken
niet alleen tegemoet komen aan de vraag van de cliënten, maar ook het activeren om
zelf de situatie te verbeteren en met hen samen te werken in elke stap binnen het
hulpverleningsproces (Dekker, 2004).
- Identiteitsgebonden hulpverlening sluit aan bij de christelijke identiteit van de
oprichters die dit gedachtegoed verweven ziet met de beroepspraktijk. Voor de
hulpvrager is het belangrijk om te weten dat er begrip en affiniteit is met de
christelijke leefwereld van het gezin of onderwijsinstelling.
- Positieve ervaringen: Valde Varii wil nadrukkelijk denken vanuit mogelijkheden in
plaats van onmogelijkheden. De belangrijkste taak in de begeleiding van kinderen en
jongeren met ontwikkelings- en gedragsproblematiek vindt zij het kijken naar en
analyseren van de mogelijkheden van het kind of de jongere. Door de huidige situatie
te versterken en positieve ervaringen op te doen, worden hulpvragers gemotiveerd
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dit verder uit te werken. Positieve ervaringen zijn belangrijk voor het zelfbeeld en
een gezonde ontwikkeling. Het opdoen van positieve ervaringen stimuleert het
positief zelfbeeld, wat op zijn beurt weer invloed heeft op het gedrag van het kind.
Positief gedrag wekt opnieuw positieve reacties van anderen op. Het gaat om de
overtuiging dat kinderen ondanks hun beperkingen en onhebbelijkheden ondersteund
kunnen worden in hun groei (Waes, 2002).
Binnen de visie van Zorginstelling Valde Varii maken we onderscheid tussen een vijftal
subvisies, namelijk mensvisie, hulpverleningsvisie, maatschappelijke visie, agogische
visie en financiele visie.
Mensvisie
Ieder mens is naar God beeld geschapen om tot Zijn eer te leven. Ieder mens is uniek en
mag zich waardevol weten. Vanuit pedagogisch oogpunt staat Valde Varii in professionele
houding naast de hulpvrager, maar als volgelingen
van Christus willen de medewerkers van Valde Varii
uitdragen dat zij vanuit een dienende houding naast
de hulpvrager staan. We benadrukken dat we God
liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf.
We mogen zijn als een parel in Gods hand ondanks
aanwezige beperkingen of stoornissen. Daarom
benadrukken we als eerst het gegeven dat we
waardevol mogen zijn en gaan vandaaruit en
hulpverleningstraject in.
Als een parel in Gods hand
Hulpverleningsvisie
Een belangrijk aspect van de visie van Valde Varii is vraaggericht werken, zoals boven
reeds beschreven. Valde Varii probeert zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de hulpvraag.
Elke hulpvraag is divers en specifiek en wordt daarom als uniek behandeld. Daarom
proberen de medewerkers van Valde Varii binnen professionele kaders op een creatieve
manier de hulpvraag om te zetten in een hulpplan. Valde Varii wil aansluiten bij de
leefwereld en klimaat van het gezin of onderwijsinstelling en de hulpverlening hierbij
laten aansluiten. Dit betekent dat Valde Varii voortdurend creatief in oplossingen denkt
die in het gezin effectief kunnen zijn. Dit vraaggericht werken is maatwerk. In de praktijk
kan dit betekenen dat eenzelfde hulpvraag vanuit verschillende invalshoeken behandeld
wordt.
Verder brengt Valde Varii het gedachtegoed van de contextuele hulpverlening in
de praktijk door elementen van de systeemtherapie toe te passen. Problematiek van
kinderen of jongeren wordt benaderd vanuit de context en het systeem waarin de
problematiek tot uiting komt.
Maatschappelijke visie
Binnen de hectische en snel veranderende samenleving volgen wijzigingen op het gebied
van wet- en regelgeving zich snel op. Niet alleen het signaleren van nieuwe wet-en
regelgeving is een kerntaak van de beleidsvoerders, maar met name het omzetten van de
signalen naar innovatieve projecten vormen mogelijkheden voor Valde Varii.
Individualisering is een zichtbare trend in de samenleving. De toenemende mate
van zelfstandigheid en zelfredzaamheid is een grote zorg voor de kinderen die binnen
Valde Varii worden begeleid. Valde Varii vindt het een goede eigenschap als kinderen
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zelfstandig kunnen functioneren, maar wel kunnen terug vallen op een gezinssysteem en
opgroeien in een veilige omgeving. Het is voor veel van de kinderen uit onze doelgroep
onvoldoende mogelijk om zelfredzaam te zijn in een snel veranderende maatschappij die
voor hen onduidelijk is. Daarom is voor ons belangrijk dat we vanuit een beschermende
houding met onze doelgroep werken en daarbij out-reachend gericht zijn.
Agogische visie
De agogische visie van Valde Varii rust op een tweetal pijlers, namelijk denken vanuit
mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden en denken vanuit de problematiek.
 Bij het denken vanuit mogelijkheden gaat het om het opdoen van positieve
ervaringen, om positief gedrag te versterken. Positieve ervaringen zijn belangrijk
voor het zelfbeeld en een gezonde ontwikkeling. Het opdoen van positieve ervaringen
stimuleert het positief zelfbeeld, wat op zijn beurt weer invloed heeft op het gedrag
van het kind. Positief gedrag wekt opnieuw positieve reacties van anderen op. Het
gaat om de overtuiging dat kinderen ondanks hun beperkingen en onhebbelijkheden
ondersteund kunnen worden in hun groei (Waes, 2002).
 Denken vanuit de problematiek houdt in dat er bij de doelgroep van Valde Varii een
verminderd beroep kan worden gedaan op zelfinzicht, omdat zelfinzicht meestal
ontbreekt (Peeters&Quak, 2002). Daarom vindt Valde Varii het belangrijk om bij elke
stap in het hulpverlenend proces vanuit de problematiek na te gaan of een stap
haalbaar is.
Financiële visie
Valde Varii streeft een gezonde bedrijfsvoering na en wil daarbij een gezond financieel
beleid neerzetten. De kleinschaligheid van de onderneming staat hierbij voorop. De
intentie is niet om uit te groeien tot een grote, rigide onderneming. Met name de
kleinschaligheid, de korte communicatielijnen en de mogelijkheid creatief en vraaggericht
in te kunnen spelen op de problematiek staat bovenaan. Groei in de toekomst is wel
noodzakelijk om vraag en aanbod te kunnen waarborgen. Valde Varii wil zich vestigen als
stabiele organisatie en zich daarmee te profileren op de sociale kaart. Daarom is er de
intentie de komende jaren de groei voort te kunnen zetten om stabiliteit te waarborgen,
het team bestaande uit diverse disciplines uit te breiden en daarbij financieel evenwichtig
en stabiel te blijven. Zorginstelling Valde Varii blijft daarbij haar horizontale
bedrijfsvoering uitvoeren. Dat betekent dat communicatielijnen eenvoudig en directief
moeten zijn. Valde Varii is momenteel een snel groeiende organisatie die door middel
van directieve aansturing op korte termijn in staat is nieuwe projecten te signaleren en
te ontwikkelen.
Methodieken
Valde Varii baseert haar hulpverlening op verschillende methodische onderbouwingen,
namelijk taakgerichte -, vraaggerichte -, psychosociale hulpverlening en Rationeel
Emotieve Therapie.
Taakgerichte hulpverlening
De basisgedachte van de taakgerichte hulpverlening is clienten te activeren strategieen
om zelf stappen te ondernemen die gericht zijn op probleemoplossing of
probleemverlichting. Het werken met duidelijk omschreven taken wordt gezien als de
beste manier om problemen op te lossen en / of de context van de problemen te
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veranderen. De focus van de hulpverlening ligt op het ontwikkelen van
handelingsalternatieven. Dit betekent voor een client dat hij of zij een keuze kan maken
tussen verschillende mogelijkheden en gestimuleerd wordt zelf nieuwe taken te
bedenken. Het volbrengen van deze taak betekent voor de client dat hij of zij een actief
aandeel kan hebben in het oplossen of verlichten van zijn problemen (Reid, 1995).
Vraaggerichte hulpverlening
Vraaggericht werken “ impliceert het opbouwen van een aanbod vanuit de waargenomen
behoefte van de gebruiker” (Dekker, 2004, p. 31). De aanbieder van diensten (in dit
verband Zorginstelling Valde Varii) houdt rekening met de eisen, wensen, verlangens en
kenmerken van de gebruiker. Enerzijds kan vraaggericht werken gezien worden als een
praktische vaardigheid: goed luisteren en je beleid afstemmen. Anderzijds suggereert
vraaggericht werken in de zorg dat de hulpverlener aansluit bij de vragen, behoeften,
belevingen en opvattingen van de cliënt zelf; de mogelijkheden, vaardigheden en gevoel
van eigenwaarde bij de cliënt versterkt; samenwerkt met de cliënt bij alle stappen in het
hulpproces. Vraaggericht werken houdt in dat de hulpverlener (een deel van de) regie uit
handen moet geven. Volgens Welling (2000, zoals beschreven in Dekker, 2004) is
vraaggericht werken niet alleen tegemoet komen aan de vraag van de cliënten, maar ook
het activeren om zelf de situatie te verbeteren en met hen samen te werken in elke stap
binnen het hulpverleningsproces (Dekker, 2004).
Psycho-sociale hulpverlening
De Vries (2007, p. 22, zoals aangehaald in De Vries, 2010, p. 53) definieert psychosociale hulpverlening als volgt: “In plaats van vooropgestelde behandelplannen en
specifieke technieken volgt, ondersteunt, begeleidt de maatschappelijk werker het proces
dat de cliënt ervaart, de doelen die hij nastreeft en de keuzes die hij maakt. Daardoor
helpt de maatschappelijk werker de cliënt om zijn persoonlijke en in de situatie passende
copinggedrag te ontwikkelen, waardoor eigenwaarde en zelfvertrouwen toenemen en de
geleerde competenties ook gemakkelijker later gebruikt kunnen worden. Zo te werk
gaand integreren maatschappelijk werkers behandelings- en begeleidingsinterventies en
bereiken daarmee zowel probleemoplossende, empowerment-bevorderende als
therapeutische effecten”.
Rationeel Emotieve Therapie
Binnen de Rationeel Emotieve Therapie als onderdeel van de cognitiefgedragstherapeutische benaderingen (Weerman, 2006) wordt van de veronderstelling
uitgegaan dat een samenhangend geheel van rationele en irrationele gedachten (“een
gedachte die niet klopt met de werkelijkheid of waar je je niet prettig bij voelt”
(Weerman, 2006, p. 95)) de basis vormt van de cognitieve structuur van een persoon.
Deze gedachten vormen de basis van de attitude en het gedrag van een persoon (Jacobs,
2008). De gedachten worden ook wel schema’s genoemd. Schema’s komen voort uit een
aantal kernopvattingen die je meestal niet meer kritisch toetst, waardoor je bent geneigd
deze in stand te houden. Albert Ellis ontwikkelde de Rationeel-Emotieve Therapie,
waarbij de client moet leren dat er een verschil is tussen feiten en gedachten over de
feiten. Vanuit de RET wordt het G-schema ontwikkeld: Gebeurtenis, Gedachten, Gevoel,
Gedrag en Gevolg. Irrationele gedachten worden opgespoord en uitgedaagd, waarna er
betere en functionelere gedachten worden geformuleerd en nieuw gedrag wordt
toegepast (Weerman, 2006).
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Ambulante begeleiding
Gezinsbegeleiding wordt geboden als er sprake is van problematiek binnen de
gezinsstructuren. Een ambulant begeleider kan het gezin begeleiden door de zorgdragers
te ontlasten van zorg door het aanbieden van activiteiten, huiswerkbegeleiding, opzetten
van structuur, planning van dagbesteding. De rol van de hulpverlener kan aansturend of
coachend zijn.
Naast een oudercursus kan er ouderbegeleiding in het gezin geboden worden die gericht
is op coaching, communicatie of psycho-educatie.
Middels individuele begeleiding wordt een specifiek gezinslid begeleid binnen het gezin.
hulpvragen kunnen liggen op het gebied van planning en ordening van huiswerk, plannen
van dagbesteding, zelfstandigheidstraining, spelbegeleiding, agressie-reductie training,
psycho-educatie en angstproblematiek.
Schoolbegeleiding kan gegeven worden aan een leerkracht of Intern Begeleider. De
hulpverlener coacht of begeleid hen in het omgaan met leerlingen met ontwikkelings- of
gedragsproblematiek. Daarnaast wordt de leerling begeleid bij moeilijkheden rond
planning van taken, structuur aanbrengen en psychoeducatie.

Groepsactiviteiten
Naast de ambulante begeleiding biedt Zorginstelling Valde Varii een aantal
groepsactiviteiten die zich richten op specifieke vaardigheden, zoals het omgaan met
leeftijdgenoten, zelfstandigheid of het vergroten van de sociale vaardigheden.
Kinderactiviteiten
worden
georganiseerd
op
zaterdag en in de vakanties en hebben als doel het
ontlasten van ouders, het vergroten van de
zelfredzaamheid van het kind en begeleiding bij het
sociaal functioneren van het kind. De activiteiten
zijn gericht op het stimuleren van coöperatieve
vaardigheden, sociale interactie en bevorderen de
zelfredzaamheid. De activiteiten zijn eenvoudig en
laagdrempelig
en
sluiten
aan
bij
het
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ontwikkelingsniveau van de kinderen. Activiteiten worden in een groep van 8 kinderen
gegeven door twee hulpverleners.
Tieneractiviteiten zijn bedoeld voor tieners in de leeftijd van 11 tot 16 jaar met
ontwikkelings- en/of gedragsproblematiek. Doel van de tieneractiviteiten is het vergroten
van de zelfredzaamheid en het uitbreiden van de sociale vaardigheden van de tieners.
Daarnaast zijn de tieneractiviteiten bedoeld om ouders tijdelijk te ontlasten van de zorg
voor hun tiener(s). Incidenteel is het mogelijk om jongere tieners toe te laten tot de
activiteiten. Dit gebeurt altijd in overleg met de medewerkers van Valde Varii. Per
workshop kunnen er maximaal 8 tieners meedoen. De workshops worden gegeven door
twee ervaren hulpverleners.
Elk voorjaar en zomer draait het project ‘Kom in de
tuin’. Onder professionele begeleiding helpen
kinderen mee in de groentetuin. Het gaat om
werkzaamheden rondom zaaien, onderhoud, oogsten,
bereiden van gerechtjes met producten uit de tuin.
Het project wil de kinderen positieve ervaringen
laten opdoen in de sociale omgang met elkaar, maar
ook in de ontwikkeling van zelfstandigheid en het
opdoen van positieve ervaringen voor hun zelfbeeld.
Daarnaast hebben de kinderen een actieve rol wat er
in de tuin ingezaaid wordt en hoe werkzaamheden
verdeeld worden, zodat ze in het klein bij een
productieproces betrokken zijn. Er kunnen maximaal
8 kinderen meehelpen met de werkzaamheden in de
tuin. Dit project is speciaal bedoeld voor kinderen
met ontwikkelings- en gedragsproblematiek zoals
autisme
spectrum
stoornissen,
AD(H)D
en
aanverwante stoornissen.
De sociale vaardigheidstraining van Valde Varii
wordt aangeboden aan kinderen die subassertief
of agressief reageren in sociale situaties.
Doelstelling van de cursus is om kinderen te
begeleiden bij hun sociale vaardigheden, zodat zij
op een assertieve manier kunnen reageren. Een
assertieve manier betekent dat kinderen leren
voor zichzelf op te komen zonder een ander of
zichzelf tekort te doen. De kinderen krijgen
begeleiding bij hun zelfredzaamheid en sociaal
functioneren. Tijdens de cursus worden er
verschillende vaardigheden aangeleerd. De
onderwerpen die aan bod komen zijn het Herkennen van basisemoties, omgaan met
basisemoties, contact maken, luisteren, complimenten geven en ontvangen, samenspelen,
samenwerken, conflicthantering, opkomen voor jezelf en omgaan met kritiek.
Het doel van de spelgroep is kinderen spelenderwijs leren hoe ze op een assertieve
manier met elkaar om kunnen gaan. De spelgroepen worden aangeboden voor
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verschillende leeftijdscategorieen en is met name gericht op kinderen die wachten op een
Sociale Vaardigheidstraining of deze hebben afgerond, maar begeleiding nodig hebben bij
het eigen maken van de vaardigheden.
Bij een brusjesactiviteit, die twee keer per jaar wordt georganiseerd, worden broertjes en
zusjes van kinderen of jongeren met ontwikkelings- en/of gedragsproblematiek in het
zonnetje gezet. Het is voor hen niet altijd makkelijk om een broer of zus te hebben met
deze problematiek. Naast het aanbieden van een leuke activiteit wordt er aandacht
besteed aan lotgenotencontact en is er mogelijkheid tot het bespreken van moeilijkheden
in de omgang met de broer of zus.
Eén keer per jaar komen moeders bij elkaar op de moederverwenavond. Deze avond
wordt georganiseerd om moeders met elkaar in contact te brengen en de mogelijkheid te
geven ervaringen uit te wisselen. Ook is de avond bedoeld voor ontspanning in een
omgeving buiten de thuissituatie.
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Hoofdstuk 2: Het logeerweekend
Inleiding
In dit tweede deel van dit verslag staat de vormgeving van het logeerweekend centraal.
Als eerst wordt een theoretisch kader geschetst rond de begrippen die worden gebruikt
in dit verslag. Vervolgens wordt kort ingegaan op wat ouders, kinderen en medewerkers
belangrijk vinden tijdens het logeerweekend. Daarna wordt stapsgewijs het pedagogisch
klimaat tijdens een logeerweekend van Valde Varii uiteengezet en onderbouwd. Dit
gebeurt aan de hand van het model van Van der Harten & Rijn (2008).
Begripsbepaling
Onder dit kopje gaan we achtereenvolgens in op de begrippen ‘pedagogisch klimaat’,
‘groepsleider’ (‘basishouding’), ‘doelgroep’ en het doel van het logeerweekend van
Zorginstelling Valde Varii.
Pedagogisch klimaat
Het pedagogisch klimaat is “ het geheel van specifieke waarden, normen en
verwachtingen” (Van Rossum & Van Tilborg, 1996, aangehaald door Kock, 2000, p. 32)
“ dat te maken heeft met de identiteit en daaruit voortvloeiend de reputatie van de
school. Het klimaat is de binnenkant van de identiteit zoals die door jongeren en
volwassenen in de school beleefd wordt. De reputatie is de binnenkant van de identiteit;
het beeld van de school, dat geprojecteerd wordt op de omgeving“ (De Vries, 1993,
aangehaald door Kock, 2000, p. 32). “ Het klimaat komt tot stand door een complex
samenspel van fysieke factoren en beleidsfactoren” (Balkom, Dollevoet & Faber, 2002,
p. 32), “ materiële en immateriële klimaatsaspecten” (Van Heteren, Smits & Van Veen,
2006, p. 44). Bij het [pedagogisch] klimaat gaat het om de totale materiële en
immateriële omgeving van het kind (Van Heteren, Smits & Van Veen, 2006).

Groepsleider (basishouding)
De groepsleider in de kinder- en
jeugdpsychiatrie “ biedt contact op
grond van zijn persoon en hanteert
op
basis
van
individuele
behandelplannen bewust en op
methodische
wijze
zowel
het
leefklimaat en de behandelgroep als
groep, als het individuele kind of de
jongere en werkt hierin nauw
samen met andere leden van het
team, de ouders en de school”
(Harten, N.D. in Harten&Van Rijn,
2008, p. 17). De basishouding van
de groepsleider heeft een centrale
plaats in de behandeling. De basishouding is “ de benaderingswijze die door alle
groepsleiders gehanteerd wordt, zowel op groepsniveau als naar het individuele kind.
Deze basishouding behelst de beschreven taken met betrekking tot het verzorgen en
opvoeden van alle kinderen in de groep. Kenmerken van deze basishouding zijn kansen
bieden (een houding van de opvoeder die de ander als individu én groepslid naar eigen
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mogelijkheden en maat wil laten ontplooien) en grenzen stellen” (Harten, N.D. in
Harten&Van Rijn, 2008, p. 81). Van Rijn (N.D., in Harten&Van Rijn, 2008) onderscheidt
een aantal van de groepsleidster. Het gaat om de taken verzorgen, opvoeden en
behandelen. Kenmerken van de taak ‘verzorgen’ zijn beschikbaar zijn (het kind moet op
de groepsleider kunnen rekenen), voorspelbaar zijn (orde, structuur en regelmaat),
consequent zijn (zodat het voor het kind duidelijk is wat er van hem wordt verwacht) en
continuïteit bieden (een gezamenlijke visie met duidelijke afspraken). Kenmerken van de
behandeltaak ‘ opvoeden’
zijn orthopedagogisch handelen, aansluiting zoeken
(geruststellen door uit te leggen, motiveren door het voordeel te benoemen, stimuleren
door het gewenste gedrag positief te bekrachtigen, activeren door gunstige situaties te
creëren of opdrachten te geven, plezier maken met het kind), interventies plegen,
generatiegrenzen hanteren en eenduidig handelen (Van Rijn, N.D., in Harten&Van Rijn,
2008). Deze taken bieden een kapstok voor het begeleiden van kinderen tijdens het
logeerweekend door groepsleidsters van Zorginstelling Valde Varii.

Doelgroep
De doelgroep van Valde Varii beslaat kinderen en jongeren tot en met 18 jaar met
ontwikkelings- en / of gedragsproblematiek en hun ouders. Tijdens het logeerweekend
wordt uitgegaan van kinderen tussen 6 en 12 jaar met ontwikkelings- en/of
gedragsproblematiek.
Valde Varii definieërt ontwikkelingsproblematiek als volgt: Stoornissen in de
ontwikkeling van een kind waardoor de ontwikkeling achterblijft of langzamer verloopt
dan verwacht en waardoor een ontwikkelingsachterstand kan ontstaan; er is sprake van
langdurig verminderd functioneren en het is
problematisch voor de (sociale) omgeving (Junger,
Mesman & Meeus, 2003).
Valde Varii definieert gedragsproblematiek
als volgt: Iemand heeft gedragsproblemen als hij
regelmatig ongewenst gedrag vertoont dat voor
anderen storend is. Het gaat om gedrag dat in de
eerste plaats storend is voor de omgeving. Dit
gedrag wordt daarom ook wel externaliserend
probleemgedrag genoemd. Voorbeelden van
gedragsproblemen
zijn
driftbuien
en
woedeaanvallen bij jonge kinderen, agressief
gedrag, pesten en delinquent gedrag
(Junger,
Mesman & Meeus, 2003).
Een onderdeel van de doelgroep van Valde
Varii bestaat uit kinderen met psychiatrische
problematiek. Verhulst, Verheij & Ferdinand
(2007) maken binnen psychiatrische problematiek
onderscheid tussen stoornissen in de motoriek,
impulscontrolestoornissen, ontwikkelingsstoornissen, externaliserende stoornissen,
somatoforme stoornissen, angststoornissen, stemmingsstoornissen, psychotische
stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en de aanpassingsstoornis (Verhulst, Verheij &
Ferdinand, 2007). In de praktijk blijkt met name deze groep kinderen en jongeren
oververtegenwoordigd tijdens logeerweekenden.
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Doel van het logeerweekend
Uit de gegevens van het praktijkgericht onderzoek kunnen we een top-3 opstellen van
doelen die Zorginstelling Valde Varii wil nastreven tijdens het logeerweekend:
1. Ontlasten van ouders,
2. Stimuleren van zelfstandigheid/zelfredzaamheid,
3. Sociale vaardigheden trainen.
Logeeropvang heeft voor het kind zelf effecten. Het kind kan zich ontspannen in een
gestructureerde omgeving (Didden, 2008). Het kind kan zijn of haar persoonlijke
(levens)ervaringen delen met kinderen die veelal dezelfde problematieken ervaren.
Tijdens weekenden van Valde Varii leren de kinderen ongedwongen en onder
professionele begeleiding op een positieve manier met elkaar om te gaan. Ook
zelfredzaamheid van het kind is een belangrijk thema. Naast ontspanning zal het kind dus
ook leerervaringen opdoen rond de thema’ s sociale vaardigheden en zelfredzaamheid
(Didden, 2008).
Verantwoording/totstandkoming
Deze handleiding voor het logeerweekend van Valde Varii is tot stand gekomen op basis
van de gegevens die verzameld zijn door middel van het praktijkgericht onderzoek (De
Jonge, 2011).
Wat vinden ouders belangrijk?
Door vijfenzeventig procent van de
ouders wordt als eerst aangegeven
dat zij structuur een belangrijk item
vinden tijdens het weekend. In dit
verband wordt regelmaat het weten
hoe laat er gegeten wordt en wat we
gaan doen benoemd, het houden aan
afspraken en medicatie op tijd
innemen.
Door
vijfenzeventig
procent
wordt
de
christelijke
identiteit gezien als belangrijk
uitgangspunt van een gewenst
logeerweekend.
Volgens
ouders
komt dit vooral tot uiting door het bidden en danken met eten en bij het naar bed gaan,
maar ook in de zondagsbesteding. Ouders geven aan het van belang te vinden dat er op
zondag een moment rond de Bijbel is. Alle ouders vinden het idee om een clubmorgen te
organiseren positief. Vijfentwintig procent van de ouders geeft vervolgens aan dat zij het
prima vinden als hun kind ‘ s zondagsmiddags een activiteit buiten ondernemen;
voornamelijk een activiteit in de natuur is geliefd.
Wat vinden kinderen belangrijk?
Deelnemers aan de logeerweekenden vinden het belangrijk dat het gezellig is met elkaar,
dat de juffrouws aardig zijn, dat iedereen een goed humeur heeft, dat we leuke dingen
doen zoals naar het strand gaan of spelletjes doen, dat we uitslapen, dat er regelmaat en
vaste tijden zijn en dat ze hun ‘lachspieren kunnen trainen’. Alle kinderen geven aan dat
zij tijdens het weekend niets hoeven te leren, maar dat ze vooral een leuk weekend
willen hebben met elkaar.
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Wat vinden medewerkers belangrijk?
Medewerkers van Zorginstelling Valde Varii vinden met name de zelfstandigheidsbevordering belangrijk tijdens het logeerweekend. In dat verband worden de dagelijkse
dingen benoemd als het bed opmaken, zelfstandig douchen etc. Verder wordt aangegeven
dat er een balans moet zijn tussen ontspanning zonder (hulpverlenings)doel en inspanning
met (hulpverlenings)doel. Verder worden structuur, het rustmoment, stimuleren van
samenwerking tussen de kinderen genoemd. Voor zichzelf vinden medewerkers de
rustmomenten van belang in verband met het contact met collega’ s als
feedbackmoment.
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Het leefklimaat
De pedagogische visie, pedagogische uitgangspunten en groepsregels samen vormen het
kader waarbinnen de groepsleider het verzorgen en opvoeden van de kinderen gestalte
geeft dat tot uitdrukking komt in de algemene basishouding (methodiek) (Wesselink, N.D.,
opgenomen in Van der Harten&Van Rijn, 2008).
Pedagogische visie
De pedagogische visie gaat over de vraag welke wijze van verzorgen en opvoeden deze
groep kinderen nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen (Van der Harten&van
Rijn, 2008). De algemene pedagogische visie van Zorginstelling Valde Varii is
omschreven in het vorige hoofdstuk (‘ visie’ en ‘ methodieken’ ). Deze visie geldt ook
tijdens het logeerweekend. Kort samengevat kijken de medewerkers van Valde Varii met
de stoornis in het achterhoofd naar kinderen, gaan op zoek naar de mogelijkheden van
een kind om die te verbreden, waarbij de onmogelijkheden niet over het hoofd gezien
worden. Valde Varii werkt
in
dit
opzicht
competentiegericht.
Interventies die
vanuit
deze
visie
gebruikt
worden, zijn onder andere
gericht op het verminderen
van probleemgedrag, het
vergroten
van
vaardigheden
en
het
versterken
van
de
protectieve
factoren
(Slot&Spanjaard,
2007).
Het gaat Valde Varii om
het positief stimuleren van
kinderen om hen op die
manier
meer
zelfvertrouwen te geven. Tijdens het logeerweekend wil Valde Varii de kinderen zoveel
mogelijk zelf verantwoordelijk maken voor het eigen leerproces. Het aansluiten bij het
kind is daarbij van groot belang. Valde Varii wil het kind altijd een stapje laten doen, al is
het nog zo klein. Op die manier doet een kind toch een succeservaring op. Tegelijkertijd
benadrukt Valde Varii vanuit haar christelijke identiteit dat God het kind goed vindt zoals
hij of zij is; met alle sterke én minder sterke kanten. Perfect worden we niet, maar een
kind heeft altijd heel veel dingen die hij of zij wel goed kan! Valde Varii ziet de
groepsleidsters als identificatiefiguren. Van Crombrugge (1999, p. 31) definieërt een
identificatiefiguur als “ de persoon die iets bijdraagt aan de identiteitsvorming van een
persoon en iets toevoegt aan de individualiteit in en door de relatie” . Het gedrag dat de
groepsleidster laat zien, leidt tot model-leren. Model-leren is “ het proces waarbij het
individu [bewust of onbewust] probeert het waargenomen gedrag bij de ander over te
nemen” (Knoers, 2004, p. 122). Model-leren valt onder de sociale leertheorie.

Pagina 18

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Het gewenst pedagogisch leefklimaat van het logeerweekend van Valde Varii

Pedagogische uitgangspunten
De pedagogische visie van Zorginstelling Valde Varii mondt uit in pedagogische
uitgangspunten: de motieven die het handelen van de groepsleider legitimeert (Van der
Harten&Van Rijn, 2008).
Dagelijkse routine
Het logeerweekend van Valde Varii vindt plaats vanaf vrijdagavond tot zondagmiddag. De
ouders mogen hun kind op vrijdag vanaf half vijf brengen op het vakantiepark waar het
logeerweekend plaatsvindt. Bij voorkeur boekt Valde Varii zoveel mogelijk een huisje op
hetzelfde vakantiepark. Dit in verband met de voorspelbaarheidsfactor.
Vrijdag
Op vrijdagmiddag om half vijf worden de kinderen opgewacht bij de receptie van het
park. De aanwezige twee groepsleidsters begeleiden de kinderen en hun ouders naar de
bungalow. Daar aangekomen wordt de kamer bekeken, de tas uitgepakt en met elkaar wat
gedronken. Vervolgens nemen de kinderen afscheid van hun ouder(s) en gaan we met
elkaar eten koken of een spelletje doen. De kinderen die dat willen, mogen helpen met
koken. We eten iets gemakkelijks. Tijdens de maaltijd bedenken de kinderen met de
groepsleidsters een aantal afspraken waar iedereen zich aan houdt tijdens het weekend.
Afspraken gaan bijvoorbeeld over de manier van omgaan met elkaar, met je kamergenoot,
hoe laat we naar bed gaan en hoe laat we de volgende morgen weer uit bed gaan. Ook
bedenken we met elkaar wat we deze avond gaan doen met elkaar en we maken een
rooster voor het douchen.
Na de maaltijd is er een rustmomentje van ongeveer 10 minuten. Tijdens dit
rustmomentje doet iedereen iets voor zichzelf en mag er alleen gefluisterd worden.
Na het rustmoment is er tijd
om samen even weg te gaan,
spelletjes
te
doen,
te
knutselen, de omgeving te
verkennen etcetera. Rond half
negen drinken we wat met
elkaar. Op vrijdagavond gaan
de kinderen naar bed op de tijd
die zij thuis gewend zijn.
Zaterdag
Op zaterdagmorgen slapen we
net als thuis lekker uit. Tot
8:00 is het stil in huis. Na 8:00
mogen de kinderen uit bed
komen en gaan spelen. Dat
mag een spelletje zijn, knutselen of lezen. De kinderen die dat willen, mogen helpen om
het ontbijt klaar te maken. Op zaterdagmorgen ontbijten we uitgebreid met lekkere
dingen. De kinderen die dat gewend zijn nemen hun medicijnen in. Tijdens het ontbijt
bespreken we wat we vandaag gaan doen.
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Wat we precies gaan doen, hangt af van de locatie en van het weer. Van tevoren heeft de
groepsleiding uitgezocht wat de mogelijkheden zijn. We verkennen de omgeving, gaan
naar het strand om een spel of een strandwandeling te maken. Als we weggaan, maken
we een luchpakketje klaar. Na het eten ruimen we met elkaar de tafel af. Als er een
vaatwasser is, ruimt de groepsleiding deze in. Als er geen vaatwasser is, staat er op het
corveerooster wanneer een kind moet afwassen.
Om 14:30 zijn we weer in het huisje voor de overdracht. Er komen twee andere
groepsleidsters, die tot zondagmiddag blijven. De overdracht duurt een half uur en
gebeurt aan de hand van de rapportage die elk dagdeel geschreven wordt.
Bijzonderheden worden doorgegeven en ervaringen uitgewisseld.
Na de overdracht is er tijd om nog even weg te gaan of om iets anders te doen met
elkaar. Zaterdagavond rond 18:00 gourmetten we met elkaar. Als het lekker weer is,
doen we het buiten.
Na het gourmetten is er tijd voor alle kinderen om te douchen. Zaterdag is de
opblijfavond. De kinderen mogen langer opblijven, maar om 22:00 moet het stil zijn in het
huisje. Zaterdagavond maken we het gezellig met chips en wat extra’ s.
Zondag
Ook op zondagmorgen blijft
het tot 8:00 stil in huis. Na
8:00 mogen de kinderen uit
bed komen en gaan spelen.
Dat mag een spelletje zijn,
knutselen of lezen. De
kinderen die dat willen,
mogen helpen om het
ontbijt klaar te maken. Op
zaterdagmorgen
ontbijten
we uitgebreid met lekkere
dingen. De kinderen die dat
gewend zijn nemen hun
medicijnen in. Tijdens het
ontbijt bespreken we wat
we vandaag gaan doen.
Na het eten, het rustmoment en de afwas maakt iedereen zich klaar voor de clubmorgen.
Rond half elf wordt er een uurtje rondom de Bijbel georganiseerd door de groepsleiding.
Er wordt uit de Bijbel gelezen, gezongen en we praten met elkaar over een bepaald
thema, zoals vertrouwen of vriendschap. Dit doen we aan de hand van een paar vragen of
stellingen die de groepsleiding vooraf heeft bedacht.
Na deze clubmorgen hebben de kinderen even tijd voor zichzelf. Er is tijd voor een
spelletje, knutselen of lezen. Daarna dekken we de tafel en eten we brood en de restjes
met elkaar. Na het eten, het rustmoment en de afwas pakken de kinderen hun tassen in,
eventueel met de hulp van de groepsleiding. We drinken nog wat met elkaar, waarna de
kinderen tussen 14:00 en 15:00 door hun ouder(s) worden opgehaald.
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Opvoedkundige regels
Achtereenvolgens gaan we in op de manier waarop Zorginstelling Valde Varii omgaat met
agressie, bedritueel, contact met ouder(s), communicatie, eten, groepsactiviteiten,
heimwee, niet meenemen, omgang met elkaar, privacy, rustmoment en verzorging.
Agressie
Bij de ontwikkelings-stoornissen ADHD en autisme is agressie vaak aanwezig als een
bijko-mend verschijnsel. Kinderen met ADHD hebben door hun impulsiviteit snel ruzie.
Kinderen met autisme kunnen moeilijk omgaan met onverwachte gebeurtenissen, wat tot
agressie kan leiden. In dat geval schuilt er vooral onmacht en stress achter het
agressieve gedrag (De Munck&Zalm, 2006). De Munck&Zalm (2006) noemen drie
clusters oorzaken van het ontstaan van agressief gedrag: oorzaken in het kind (sekse,
een afwijkende manier van informatieverwerking, intelligentie en ontwikkelingsfase);
factoren die te maken hebben met gebeurtenissen (onmacht, woede, angst, reactie op
aanvallend gedrag, in de steek gelaten voelen, aandacht trekken, jaloezie en strijden om
macht, verveling of baldadigheid en factoren als vermoeidheid, pesten en uitsloverij); en
oorzaken in de omgeving (gezinsfactoren, schoolfactoren en leerkrachtgedrag,
leeftijdgenoten,
maatschappelijk
verwachtingspatroon,
woonomstandigheden,
cultuurverschillen en media). Medewerkers van Valde Varii reageren met deze gedachten
in het achterhoofd op agressie bij kinderen. In de eerste instantie benoemt de
groepsleidster wat ze ziet bij het kind. “Ik zie dat je boos bent. Hoe komt dat?”. De
groepsleidster gaat dan in gesprek met het kind, geeft het erkenning en helpt het kind
zijn emoties verwoorden. Als dat niet voldoende is, vraagt de groepsleidster aan het kind
wat hem zou helpen om zijn boosheid kwijt te raken. Indien dat voorstel binnen de
mogelijkheden ligt, wordt het uitgevoerd. Als een kind het moeilijk vindt om te bedenken
wat hem zou helpen, bepaalt de groepsleiding dat. In dit gehele proces benadert de
groepsleider het kind positief en benoemt ze de dingen die wel goed gaan, hoe klein ze
ook zijn. De volgende stap is het kind uit de groep halen. Het kind kan naar zijn kamer
gaan, naar de gang of eventueel naar buiten. Benoemd wordt dat dit geen straf is, maar
dat het voor de bestwil van het kind gedaan wordt. Er is altijd toezicht en het wordt ook
altijd ingekaderd in tijd. “Over drie minuten kom ik bij je kijken en dan praten we erover”.
Houd je altijd aan de afspraak! Als het kind echt buiten zinnen is en een gevaar voor
zichzelf vormt, wordt het kind gefixeerd door een ervaren groepsleidster totdat het kind
rustig(er) is. Ten alle tijde handelt de groepsleidster kalm en kordaat, wordt niet
emotioneel en stelt grenzen (De Munck&Zalm, 2006). In geval van fixatie wordt altijd een
gesprek aangegaan met ouders, waarin besproken wordt in hoeverre het kind in een
groep kan functioneren.
Bedritueel
Als medewerkers van Valde Varii de kinderen naar bed brengen, doen ze dat ongeveer
op dezelfde tijd als het kind dat thuis is gewend. Dit om zoveel mogelijk aan te sluiten bij
wat het kind gewend is. Zaterdagavond is de opblijfavond. Dan mogen de kinderen later
naar bed, maar maximaal om 22:00. Tijdens het intakegesprek dat aan het logeerweekend
vooraf gaat, wordt het bedritueel besproken met ouders. Ook dit bedritueel streven we
zoveel mogelijk na tijdens het weekend. De groepsleidsters bepalen van tevoren welke
kinderen er bij elkaar op de kamer slapen. In het logeerboekje wordt de kamerindeling
opgenomen. Op de deuren hangen pictogrammen met de naam van de kinderen.
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Contact met thuis
Eén van de doelen die Valde Varii tijdens het logeerweekend nastreeft is het ontlasten
van ouder(s). Daarom hebben we ervoor gekozen dat er in principe tijdens het weekend
geen contact is met het thuisfront. De kinderen krijgen in plaats daarvan de gelegenheid
om elke dag een verhaaltje te typen op de laptop. Aan het einde van het weekend sturen
we de ouder(s) van elk kind het verhaaltje via de mail toe. Ook sturen we alle gemaakte
foto’ s mee, zodat de kinderen aan de hand van deze dingen hun verhaal kwijt kunnen.
De kinderen kunnen op deze manier beter vasthouden wat ze gedaan hebben tijdens het
weekend, aangezien zij door hun denken in puzzelstukjes (De Bruin, 2005) moeite hebben
met het vasthouden van hun ervaringen. Ook is het voor hen een herinnering aan het
logeerweekend, die ze later nog eens kunnen teruglezen. In noodgevallen of bijzondere
omstandigheden kunnen ouder(s) met één van de groepsleidsters bellen en eventueel hun
kind telefonisch spreken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ziekenhuisopname, overlijden,
ziekte, verjaardag etc. In geval van heimwee wegen de groepsleidsters de voor- en
nadelen van een eventueel telefoontje af in het belang van kind én ouder(s). Als een kind
tijdens het logeerweekend ziek wordt, overleggen we met ouder(s) of zij het kind eerder
kunnen ophalen. Deze werkwijze sluit aan bij de eerste doelstelling van het
logeerweekend van Valde Varii: ontlasten van ouder(s).
Communicatie
Omdat een groot aantal van de deelnemers aan de logeerweekenden een Autisme
Spectrum Stoornis heeft, maken we gebruik van de tips voor auti-communicatie die
beschreven worden door De Bruin (2005, p. 90). Het gaat hierbij met name om het
gebruik van de ‘ 5xW+H-formule’ ; het geven van opdrachten door het benoemen van
het Wat, Hoe, Waar, Wanneer en Wie van de opdracht. Verder worden de volgende tips
gegeven:
 Wees duidelijk en voorspelbaar in je communicatie;
 Volg eerst zijn verhaal, pas dan kan hij jou volgen;
 Bekijk en volg het kind door de auti-bril (zoals omschreven door De Bruin, 2005);
 Hij heeft liever een opdracht dan een vraag;
 Wees vriendelijk maar beslist in optreden en communicatie;
 Laat in jouw manier van praten en doen geen twijfel bestaan;
 ‘ Ondertitel’ jouw en zijn gedrag, gevoel, zintuiglijke ervaring, gedachten en de te
verwachten situatie;
 Vermijd waaromvragen;
 Zijn pesten is testen: zoeken naar duidelijkheid. Wees dus duidelijker!;
 Pas je grapjes aan of vermijdt ze. Gebruik geen sarcasme;
 Help hem om de draad van het verhaal vast te houden;
 Ga niet in discussie;
 Houd eigen emoties in bedwang;
 Leg het ‘ waarom’ van iets uit aan de hand van feiten, regels en afspraken, maar
niet aan de hand van inzicht of gevoel;
 Wees eenduidig in lichaamstaal en taalgebruik;
 Houd in je contact rekening met zijn [mogelijke] zintuiggevoeligheid;
 Wees vriendelijk in houding, uitdrukking in intonatie;
 Vertaal eigen onmacht niet in boosheid naar het kind maar in een taak;
 Zijn er zaken ‘ in overweging’ : deel deze niet met het kind;
 Kun je hem nu geen duidelijkheid bieden, geef dan aan wanneer wel;
 Voel je niet persoonlijk aangesproken bij beledigende opmerkingen;
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Geef denktijd om informatie te verwerken;
Sluit zijn denkmap af als hij in iets blijft hangen;
Ondersteun visueel als hij niet doet wat je zegt;
Zoek naar de ‘ vraag achter de vraag’ ;
Kom afspraken en beloftes nauwgezet na. Houd je aan de afgesproken tijd.

De
doelgroep
van
Zorginstelling
Valde
Varii
hebben regelmatig moeite met
het gehoorzamen van de
groepsleiding. Vaak komt dit
voort uit onduidelijkheid voor
het kind. Daarom geeft De
Bruin (2005) de tip om de
‘ stop’ in te zetten. Op die
manier zal het kind onze
manier van praten beter
begrijpen. ‘ Stop’
is een
doe-woord en daarmee een
gebod
dat
de
kinderen
gehoorzamen. Een ‘ Stop!’
laat het kind ophouden met
zijn taak, communicatie of denken. Door één woord kan het kind de huidige taak afbreken,
waardoor hij ruimte krijgt voor iets dat de groepsleidster op dat moment belangrijker
voor het kind vindt. Het kan worden ingezet bij ‘ verkeerde puzzelstukjes’ , nietaangepast gedrag, als het kind overstuur is en als er gevaar dreigt.
Groepsleidsters zetten de ‘ Stop!’ als volgt in:
 Leg uit dat je voortaan vaker ‘ Stop’ gaat zeggen als je het belangrijk vindt dat hij
stopt;
 Soms moet je twee of drie keer ‘ Stop!’ zeggen voor het tot het kind doordringt;
 Zo nodig kun je er een visualisatie van maken.
Eten
Op vrijdagavond eten we iets makkelijks, zoals macaroni of spaghetti. De ingredienten
houden we zoveel mogelijk gescheiden, zodat de kinderen zelf kunnen uitzoeken wat ze
er graag in willen. Op die manier is er voor elk wat wils en voorkomen we dat kinderen
het eten niet lusten. Alle kinderen moeten tijdens de maaltijden in ieder geval íets eten.
Op zaterdagavond organiseren we een uitgebreidere maaltijd zoals een BBQ, gourmet,
pannekoeken bakken of pizza’ s maken om de kinderen tijdens deze maaltijd te
stimuleren contact te leggen en te onderhouden met leeftijdgenoten. Op die manier wordt
er aan de doelen gewerkt sociale vaardigheden te vergroten en te zelfstandigheid en
zelfredzaamheid van de kinderen te bevorderen. De andere maaltijden eten we brood. Als
we koffie drinken, mogen de kinderen een koekje of een snoepje uitzoeken. Verder eten
we tussendoor geen zoetwaren. Wel mogen de kinderen tussendoor een stuk fruit eten.
Groepsactiviteiten
Deelname aan de groepsactiviteiten is verplicht. Groepsactiviteiten worden tijdens de
uitleg altijd afgebakend in tijd en verwachtingen. Hierbij gebruiken we de methodiek van
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De Bruin (2005) voor de communicatie met kinderen met Autisme Spectrum Stoornissen.
Zie ook het kopje ‘ communicatie’ . Tussen de groepsactiviteiten door mogen kinderen
zelf kiezen waar ze mee willen spelen. Dat mag iets alleen zijn, maar dat mag ook met
anderen zijn. De groepsleiding moet wel altijd weten waar de kinderen zijn. Als zij het
huisje uitgaan, vragen de kinderen toestemming aan één van de groepsleidsters. De
kinderen blijven altijd op het park, tenzij er een groepsleidster meegaat als begeleiding.
Heimwee
Als een kind in meerdere of mindere mate last heeft van heimwee, proberen we het kind
af te leiden. Op deze manier helpen we het kind zijn of haar heimwee te overwinnen. In
het logeerboekje dat de kinderen vooraf ontvangen, staat precies hoe we als
groepsleiding omgaan met heimwee. De kinderen weten dus wat ze kunnen verwachten.
In het logeerboekje wordt ook de tip gegeven een foto mee te nemen van het gezin. In
principe blijft het kind het hele weekend. Soms helpt het om naar huis te bellen en een
praatje te maken. Per kind probeert de groepsleiding in te schatten wat voor dit kind
verstandig is. We bellen niet ’ s nachts en brengen het kind niet ’ s nachts naar huis.
Wel kunnen we een belafspraak maken met ouder(s). De groepsleiding praat er in ieder
geval over met het kind en denken mee over een mogelijke oplossing. Als er echt geen
andere mogelijkheden meer zijn, overleggen we met ouder(s) of zij hun kind komen
ophalen.
Hulpverleningsdoelen
Uit het praktijkgericht onderzoek (Jonge, 2011) is gebleken dat zowel ouders als
kinderen en medewerkers niet zoveel belang hechten aan het werken met specifieke
hulpverleningsdoelen voor een kind tijdens het logeerweekend. Vijfenzeventig procent
van alle geinterviewde personen geeft aan dat zij het opdoen van positieve ervaringen in
de omgang met leeftijdgenoten tijdens het logeerweekend het belangrijkst vinden. In
principe werkt Zorginstelling Valde Varii tijdens een logeerweekend niet met een
kindgericht plan van aanpak. Tijdens de intake voor deelname aan het logeerweekend
kunnen ouders wel aangeven wat zij belangrijk vinden voor hun kind. Eventueel kunnen
er doelen nagestreefd worden. In dat geval moet worden overwogen of het nastreven van
deze doelen haalbaar is, omdat de weekenden van Valde Varii in opstartfase zijn en de
frequentie van de weekenden nog niet helemaal duidelijk is. Tijdens het logeerweekend
worden er wel groepsgerichte hulpverleningsdoelen nagestreefd. De belangrijkste doelen
zijn het stimuleren van de zelfstandigheid of zelfredzaamheid (afhankelijk van de leeftijd
en het ontwikkelingsniveau van het kind) en het trainen van de sociale vaardigheden.
Hulpverleningsdoelen van kinderen die ambulante begeleiding krijgen van een
medewerker van Valde Varii, worden altijd gecontinueerd tijdens het logeerweekend.
Niet meenemen
De kinderen mogen zelf geen films meenemen naar het weekend. De groepsleiding zorgt
voor een aantal pedagogisch en christelijk verantwoorde films die op vrijdagavond of
zaterdagavond bekeken (kunnen) worden. Kinderen nemen geen zakgeld mee van thuis.
Dit om grote waardeverschillen te voorkomen en de controle te houden over de kinderen.
De groepsleiding zorgt voor ruim voldoende eten en drinken. Snoep of koek mogen de
kinderen meenemen op voorwaarde dat ze dit met elkaar delen. Oorlogsspeelgoed wordt
niet meegenomen.

Pagina 24

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Het gewenst pedagogisch leefklimaat van het logeerweekend van Valde Varii

Omgang met elkaar
Zowel kinderen als ouders en medewerkers van Valde Varii vinden het belangrijk dat er
respect wordt getoond tijdens het weekend. Grenzen die een kind of groepsleidster
aantoont worden in acht genomen. Voor Valde Varii staat voorop dat de groep als veilig
wordt ervaren. Uitgangspunt is ‘ niets is raar’ . Daarvoor is nodig dat kinderen en
groepsleiders elkaar uit laten praten, elkaar respecteren door grenzen in acht te nemen,
er wordt niet gevloekt en gescholden, ruzies worden goedgemaakt en we lachen elkaar
niet uit. Er is de mogelijkheid om even alleen te zijn. We kaderen het wel in: gaan met
elkaar naar het strand en weer terug. Binnen die activiteit is er ruimte om individueel aan
de slag te gaan. We stimuleren deelname aan gezamenlijke activiteiten. We zijn zoveel
mogelijk met elkaar, maar houden rekening met individuele behoeften. Regels vindt Valde
Varii onmisbaar om het samen leuk te hebben. Deze basisregels gelden ook op de locatie
van de Zorginstelling en zijn bij de meeste kinderen bekend. Ze komen voort uit zowel
pedagogische uitgangspunten als christelijke overtuigingen.
Privacy
De groepsleiding verwacht van de
kinderen dat zij zelfstandig douchen,
aankleden en uitkleden. Eventueel kan er
vooraf aan het douchen wel begeleiding
gegeven worden bij het structureren. Dit
gebeurt dan in de vorm van een
coachingsgesprekje. Voordat de kinderen
komen hangt de groepsleiding een aantal
pictogrammen op in de douchen, waar
een aantal van de kinderen houvast aan
heeft. Als er een kind onder de douche
staat, gaat de deur op slot en heeft het
kind de tijd voor zichzelf. De kinderen
kleden zich in hun eigen kamer om. De deur gaat dan dicht. Als een kind er moeite mee
heeft dat zijn kamergenootje aanwezig is tijdens het omkleden, vraagt hij aan de ander of
hij even weg wil gaan of gaat zelf even ergens anders omkleden. De groepsleidsters
benoemen naar de kinderen toe dat er de mogelijkheid bestaat om zich even terug te
trekken als een kind daar behoefte aan heeft. Dit gebeurt wel altijd in overleg met één
van de groepsleidsters. Een kind kan dan even op zijn eigen kamer lezen, Nintendo’ en
of iets dergelijks.
Rustmoment
Na elke maaltijd wordt er een rustmoment ingelast van ongeveer tien minuten. Tijdens dit
rustmoment wordt er alleen gefluisterd en doet iedereen iets voor zichzelf. De doelgroep
van Zorginstelling Valde Varii heeft vaak last van prikkelgevoeligheid. Deze gevoeligheid
voor prikkels zal versterkt worden als de kinderen een weekend lang in een vreemde
omgeving leven. Het hele weekend zijn de kinderen op elkaar aangewezen. Daardoor
bouwen ze spanning op, waardoor er sneller irritaties ontstaan. Over het rustmoment valt
niet te onderhandelen. Deze kinderen hebben rustmomenten nodig en zullen die zelf niet
snel creeren omdat ze het niet aanvoelen als ze dat nodig hebben. Door het invoeren van
het rustmoment beschermen we de kinderen tegen overprikkeling.
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Verzorging
In principe zorgen de kinderen er zelf voor dat ze op tijd schone kleding aandoen, tanden
gepoetst hebben, haren gekamd hebben, douchen etc. Als een kind iets niet kan of ergens
hulp bij nodig heeft, wordt deze geboden door de groepsleidster. Op vrijdagavond
spreken we tijdens de maaltijd af wanneer iedereen gaat douchen. Hier maken we een
douche-schema van, zodat iedereen weet wanneer hij aan de beurt is. We spreken af dat
iedereen minimaal één keer douchen of in bad gaan tijdens het weekend.
Voorbereiding
De
doelgroep
van
Zorginstelling Valde Varii
heeft een grote behoefte
aan duidelijkheid. Dit
geldt ook
rond
het
logeerweekend.
De
kinderen willen weten
wat
zij
kunnen
verwachten
van
groepsleidsters, van het
programma,
van
groepsleden en wat er
van hen wordt verwacht.
Valde
Varii
wil
vraaggericht werken en
komt daarom tegemoet
aan deze behoefte van de
kinderen door het opstellen van een logeerboekje (zie bijlage 2). In dit logeerboekje
komen de volgende zaken aan de orde: waar ga ik naar toe, welke kinderen zijn er dit
weekend, welke juffrouws zijn er dit weekend, wanneer mag ik komen, hoe ziet de
vrijdag eruit, hoe ziet de zaterdag eruit, hoe ziet de zondag eruit, wat gebeurt er als ik
heimwee heb, bij wie slaap ik op de kamer, wat is er in de buurt te doen, verzorging, wat
neem ik mee, wat neem ik niet mee, wat is het adres, wie kunnen papa en mama bellen
als er iets is? Het logeerboekje wordt een week voor het weekend naar de aangemelde
kinderen verstuurd. Aanmelding gebeurt door middel van het intakeformulier (zie bijlage
1).
Wel meenemen
De kinderen mogen een Nintendo DS meenemen, maar de groepsleiding maakt daar
afspraken over. Verder nemen de kinderen kleding, toiletartikelen, medicatie, een
knuffel, spelletjes, speelgoed, knutselspullen, nachtkleding, Bijbel en dagboek, handdoek
en washandje, eventueel eigen beddengoed, zwemkleding, boek, voetbal, shampoo en
zeep, foto’ s, tafeltennisbatje en tafeltennisballetjes mee. Deze lijst is opgenomen in het
logeerboekje wat de kinderen voorafgaand aan het logeerweekend krijgen.

Inrichting van de leefomgeving
Met betrekking tot de inrichting van de leefomgeving zoeken we een huisje op een
vakantiepark. We zorgen voor een huis voor minimaal 8 personen. De voorkeur ligt bij
een huisje met vijf slaapkamers. Op die manier zijn er drie kamers waar twee kinderen
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slapen. De groepsleidsters hebben dan beiden een eigen kamer. Er gaan maximaal zes
kinderen mee naar een logeerweekend. Het overgrote deel van de clienten zijn jongens.
Als er meisjes meegaan, zorgen we ervoor dat jongens en meisjes niet samen op een
kamer slapen.
Bij de reservering van een huisje letten we erop dat er tweepersoonskamers zijn, zodat
de kinderen wel een kamergenootje hebben maar niet teveel prikkels hoeven te
ontvangen en te verwerken. We geven er de voorkeur aan om zoveel mogelijk een huis
op hetzelfde park te boeken in verband met de prikkelgevoeligheid en de moeite met
veranderingen bij de kinderen.
Boodschappen en bagage worden zoveel mogelijk opgeborgen achter gesloten deuren,
zodat de prikkels gereduceerd worden. Speelgoed wordt na het spelen direct door de
kinderen opgeruimd. Na het eten wordt de tafel direct afgeruimd en wassen we met
elkaar af. We hangen pictogrammen op de muur voor de kinderen die dat nodig hebben.
Ook letten we er als groepsleiding op dat er een duidelijke klok in het huis hangt of een
wekker staat. Eventueel maken we gebruik van de time-timer als er kinderen meegaan
op het weekend die daar steun aan hebben.
Zorginstelling Valde Varii vindt het belangrijk dat er op het park veel ruimte is om buiten
te spelen. De kinderen kunnen dan lekker buiten hun energie kwijt bij lekker weer door
bijvoorbeeld te voetballen, tennissen etc. Ook proberen we zoveel mogelijk rekening te
houden met de voorkeur van de kinderen om een zwembad te hebben op het park.

Algemene basishouding
Zoals beschreven onder het kopje ‘ begripsbepaling’ heeft de basishouding van de
groepsleidster een centrale plaats in de behandeling. “ De basishouding is de
benaderingswijze die door alle groepsleiders gehanteerd wordt, zowel op groepsniveau
als naar het individuele kind. Deze basishouding behelst de beschreven taken met
betrekking tot het verzorgen en opvoeden van alle kinderen in de groep” (Harten, N.D.
in Harten&Van Rijn, 2008, p. 81).
Kenmerken van deze basishouding zijn enerzijds kansen bieden (een houding van de
opvoeder die de ander als individu én groepslid naar eigen mogelijkheden en maat wil
laten ontplooien) en anderzijds grenzen stellen (Harten, N.D. in Harten&Van Rijn, 2008).
Groepsleidsters van Zorginstelling Valde Varii bieden de kinderen kansen door te
investeren in een pedagogisch verantwoorde relatie met de kinderen. Hierdoor voelt een
kind zich gestimuleerd om zich in de pedagogische structuur en relatie te voegen
(Harten&Van Rijn, 2008). Bij het bieden van kansen kijken groepsleidsters nadrukkelijk
naar de mogelijkheden van het kind, rekening houdend met de onmogelijkheden vanuit de
stoornis, zoals naar voren komt in de pedagogische visie. Waar mogelijk worden er
kansen aangeboden om deze mogelijkheden te verbreden. Dit gebeurt door voortdurend
te complimenteren. Door de kinderen steeds succeservaringen op te doen, stimuleren de
groepsleidsters de ontwikkeling van een interne locus of control van de kinderen. De
locus of control gaat over de mate waarin iemand denkt dat hij of zij zijn eigen lot kan
bepalen. Kinderen met een interne locus of control zijn in tegenstelling tot kinderen met
een externe locus of control meer geneigd zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun
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eigen acties en baseren hun beslissingen meer op eigen denkbeelden over goed of fout
(Robbins&Coulter, 2006). Op deze manier stimuleren groepsleidsters de toename van het
zelfvertrouwen van de kinderen én de verantwoordelijkheid van de kinderen voor hun
eigen leerproces. Op
die manier ontstaan er voor het kind
nieuwe
ontwikkelingsmogelijkheden of worden deze uitgebreid.
Het stellen van grenzen hoort ook bij de basishouding van de groepsleidsters. Grenzen
stellen is een vorm van kansen bieden. Kinderen met een verstoorde ontwikkelingsgang
kennen de grens tussen zichzelf en de ander vaak niet of merken niets aan de ander
omdat hun voelsprieten onvoldoende ontwikkeld zijn. Daardoor hebben zij meer dan
andere kinderen een consequente hantering van regels nodig en duidelijker taal om te
ervaren waar de grens ligt (Harten&Van Rijn, 2008). Daarom is het van groot belang dat
de groepsleidsters dezelfde grenzen hanteren. Groepsleidsters van Valde Varii vertellen
altijd de reden van de grens en benoemen daarbij altijd het gewenste gedrag.
Onderdeel van de algemene basishouding van de groepsleidster bevat de structurering
van het logeerweekend. Onder het begrip ‘ structuur’ verstaan we het gedrag van de
groepsleidster “ die het leven van alledag voor het kind zoveel mogelijk voorspelbaar
maakt door er regelmaat in aan te brengen” (Oosterhof, 2004, p. 13). Zorginstelling
Valde Varii maakt voor de structurering van het logeerweekend gebruik van
verschillende middelen. Voorafgaand aan het logeerweekend ontvangen de kinderen het
logeerboekje, waarin het globale programma van het weekend is opgenomen (zie bijlage
2). Tijdens de maaltijden wordt
het definitieve programma van het
betreffende
dagdeel
voorbesproken.
Valde
Varii
visualiseert het programma met
pictogrammen.
Een
aantal
kinderen zullen baat hebben bij
deze visuele ondersteuning. De
kinderen kunnen aan de plaatjes
aflezen hoe de dag eruit ziet, wat
hij kan verwachten en moet doen.
Valde Varii kiest er bewust voor
het programma per dagdeel te
communiceren. Dit omdat het
anders te onoverzichtelijk zal zijn
voor de kinderen. Medewerkers
van Valde Varii vinden het belangrijk dat de groepsleidsters de activiteiten begrenzen in
tijd, omdat de kinderen het anders vaak niet aan kunnen. Op deze manier kunnen de
groepsleidsters van Valde Varii ook altijd waarmaken wat zij afspreken. Als de
pictogrammen eenmaal ophangen, is het voor de kinderen erg belangrijk dat de dag
inderdaad verloopt zoals de pictogrammen vertellen (De Bruin, 2005). Er bestaat de
mogelijkheid tot het ontwerpen van een boekje met pictogrammen voor een individueel
kind. Omdat niet alle kinderen baat hebben bij pictogrammen en er kinderen zijn die het
kinderachtig vinden, kiest Valde Varii ervoor om te pictogrammen niet te benadrukken en
het programma niet aan de hand van deze pictogrammen te bespreken. Aan het begin van
het weekend wordt er éénmaal gewezen op de pictogrammen. Uiteraard worden deze elk
dagdeel bijgewerkt.
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Om de continuering van het weekend goed te laten verlopen, maakt de groepsleidster
van Valde Varii gebruik van het rapportageformulier en de medicatielijst (zie bijlagen 3
en 4). In het rapportageformulier worden per dagdeel de bijzonderheden in het
programma of dingen die opvallen bij de kinderen genoteerd. Dit dient tevens om de
communicatie tussen de verschillende koppels groepsleidsters te bevorderen en biedt
houvast voor de overdracht op zaterdagmiddag. Voordat het weekend begint vult een
groepsleidster op het formulier in welk kind medicijnen slikt, welke medicijnen dat zijn en
om welke tijd deze moeten worden ingenomen. De groepsleidsters hebben de
(eind)verantwoordelijkheid voor de tijdige medicatie-inname. Als een kind zijn medicatie
heeft ingenomen, noteert de groepsleidster dit op het formulier.
Als laatst bevat de basishouding van de groepsleidster het vermogen tot reflectie om
haar basishouding uit te dagen. Hierbij gaat het om “het vermogen om vanuit distantie
zijn eigen manier van verzorgen en opvoeden te bestuderen” (Harten&Van Rijn, 2008).
Na de logeerweekenden zal er daarom een vergadering worden belegd, waarin het
weekend wordt nabesproken.

Groepsregels
De groepsregels worden duidelijk geformuleerd en de reden van de regel wordt
inzichtelijk gemaakt door groepsleidsters van Valde Varii. Een groepsregel heeft altijd
een functie; het komt direct of indirect ten goede aan de behandeling of begeleiding van
de kinderen (Wesselink, N.D., in Harten&Van Rijn, 2008). In deze paragraaf worden de
groepsregels puntsgewijs geformuleerd naar aanleiding van de pedagogische
uitgangspunten van Valde Varii die hierboven worden omschreven.
Agressie
 Als je boos bent, probeer je dat te zeggen tegen het kind op wie je boos bent. Je zegt
ook waarom je boos bent.
 Als dat niet werkt, probeer je daar over te praten met een juffrouw.
 De juffrouw helpt jou om te zeggen wat je voelt en denkt.
 Samen met de juffrouw zoek je een oplossing. Soms kan het fijn zijn om even alleen
te zijn, iets voor jezelf te doen, of juist even wat leuks te doen met iemand anders.
 Als je het moeilijk vindt om een oplossing te bedenken, doen de juffrouws dat voor je.
Meestal ga je dan eventjes naar je kamer om rustig te worden. Daarna komt er een
juffrouw om met je te praten.
 Soms kun je zó boos zijn, dat de juffrouws het nodig vinden je stevig vast te houden,
zodat je weer rustig wordt. Gelukkig gebeurt dit niet vaak. Als dit wel gebeurt, is dat
geen straf, maar doen de juffrouws dit voor jouw eigen bestwil.
 Als dit gebeurt, gaan we er daarna over praten. Ook praten we dan met je vader en
moeder na het logeerweekend.
Bedritueel
 Op vrijdagavond ga je op dezelfde tijd naar bed als je thuis gewend bent, maar
uiterlijk om 22:00.
 Je slaapt met een ander kind op een kamer.
 Voordat je gaat slapen, ga je net als thuis lezen en bidden.
 Als je dat wilt, doe je dit samen met een groepsleidster.
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Als je op bed ligt, mag je nog een kwartier praten. De groepsleiding komt zeggen
wanneer de tijd om is.
Je mag je knuffel meenemen.
Op zaterdagavond is de opblijfavond. Je mag dan een uur langer opblijven als
normaal, maar gaat uiterlijk om 22:00 slapen.
Op zondagavond gaan we weer op dezelfde tijd naar bed als je thuis gewend bent,
maar uiterlijk om 22:00.
’s Morgens blijf je tot 8:00 stil.
Je mag vanaf 8:00 uit bed en iets voor jezelf gaan doen.
Je doet dan zachtjes, want misschien slapen de andere kinderen nog.
Als de juffrouws uit bed zijn, gaan we de tafel dekken.
Aan tafel bespreken we wat we deze dag gaan doen.

Contact met thuis
 Als we op logeerweekend zijn, bellen we niet met papa en mama.
 Je mag elke dag een poosje op de laptop. Dan kun je een verhaaltje schrijven voor
papa en mama. Aan het einde van het weekend mailen we jouw verhaal met alle foto’s
naar papa en mama.
 Als je heimwee hebt, proberen we het met elkaar op te lossen. Je blijft gewoon bij
ons. Als dat helpt, mag je even bellen met papa of mama. Hier praat je dan met één
van de juffrouws over.
 Als je ziek bent, vragen we of papa of mama je op kan halen.
 Je kunt niet midden in de nacht opgehaald worden.
Communicatie
 We leggen iets uit door te zeggen wat we gaan doen, hoe we dat doen, waar we dat
doen, wanneer we dat gaan doen en wie dat gaat doen.
 Soms denkt de juf dat het beter voor jou is om te stoppen met dat wat je aan het doen
bent. Dan zegt ze ‘Stop!’ en legt daarna uit waar je mee moet stoppen en wat je dan
moet gaan doen.
 Als je iets niet begrijpt, mag je het altijd vragen aan één van de juffrouws.
Eten
 Op vrijdagavond eten we macaroni. Je mag zelf weten wat je in de macaroni wilt. Je
mag zelf weten hoeveel macaroni je wilt. We eten wel allemaal iets.
 Op zaterdagavond gaan we barbequen met elkaar. Je mag zelf weten wat je eet. Er
zijn genoeg verschillende dingen.
 Bij het drinken krijg je een snoepje of een koekje.
 Als je nog meer trek hebt, mag je een stuk fruit pakken van de schaal.
 Siroop mag je altijd nemen.
 Tussendoor pak je geen snoepjes.
 Je mag zelf weten wat je op je brood doet.
 Als we brood eten mag je kiezen of je melk, thee of koffie wilt.
Groepsactiviteiten
 Als we ergens naar toe gaan, gaan we met z’n allen.
 De juffrouws vertellen voordat we weggaan wat we precies gaan doen en wat je mee
moet nemen.
 We hebben elke dag nog genoeg tijd om iets alleen te doen of met een ander kind.
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We blijven bij elkaar. De juffrouws moeten je kunnen zien.
Als je verder weg wilt, vraag je dat aan de juf. De juffrouw maakt dan afspraken met
jou.

Heimwee
 Heimwee kan heel vervelend zijn. Maar de juffrouws helpen jou je heimwee te
overwinnen. We praten erover en bespreken wat jou kan helpen.
 We gaan er vanuit dat je gewoon bij ons blijft.
 Soms helpt het om een foto mee te nemen naar het weekend. Je kan dan over de foto
praten met één van de juffrouws.
 Soms helpt het om even de stem van papa of mama te horen. Als het niet anders kan,
mag je even bellen.
Hulpverleningsdoelen
 De juffrouws en jouw papa en mama vinden het belangrijk dat jij dingen leert in het
weekend.
 Daarom spelen we veel spelletjes en doen we veel dingen met elkaar.
 Je mag soms ook dingen voor jezelf doen.
 We vinden het belangrijk dat je leert op een goede manier om te gaan met kinderen
van ongeveer dezelfde leeftijd.
 Ook vinden we het belangrijk dat je leert om zoveel mogelijk dingen zelf te doen.
 Als iets niet lukt, mag je vragen of de juf je helpt.
Niet meenemen
 Je hoeft geen films mee te nemen naar het logeerweekend. de juffrouws nemen films
mee.
 Je hoeft geen zakgeld mee te nemen.
 Je hoeft geen snoep of koek mee te nemen. Daar zorgen de juffrouws voor.
 Snoep of koek mag je wel meenemen als je wilt uitdelen.
 We nemen geen oorlogsspeelgoed mee naar het logeerweekend.
Nintendo DS
 Je mag je Nintendo meenemen, maar de juffrouws maken er afspraken over.
 Deze afspraken maken we op vrijdagavond met het eten.
 Papa, mama en Valde Varii vinden het belangrijk dat je zoveel mogelijk dingen met
andere kinderen doet. Daarom spelen we niet op de Nintendo als we samen zijn.
 Tijdens de rustmomenten mag je wel op je Nintendo spelen.
 ’s Avonds voordat je gaat slapen, mag je een kwartier op je Nintendo als je dat fijn
vindt. Je mag dan ook lezen of kletsen.
 De juffrouws bewaren de Nintendo’s op een vaste plaats.
Omgang met elkaar
 We hebben respect voor elkaar tijdens het logeerweekend.
 We lachen niemand uit. Dat zou jij ook niet leuk vinden.
 We luisteren naar elkaar.
 We laten elkaar uitpraten.
 Als de juffrouw een opdracht geeft, voer je die uit.
 ‘Stop!’ betekent stoppen.
 We vloeken niet tijdens het weekend.
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We schelden niet tijdens het weekend.
Als je ruzie hebt, maak je dat zo snel mogelijk weer goed met de ander.
Als je dat fijn vindt, mag je even een plekje zoeken om alleen te zijn.
Iedereen gaat mee als we een groepsactiviteit doen.

Privacy
 De juffrouws verwachten van jou dat je zelf kan douchen, aankleden en uitkleden. Als
je het fijn vindt, mag je hierbij de hulp van een juffrouw vragen.
 In de douche hangen we pictogrammen op, zodat je precies kunt zien wat je moet
doen.
 Met het douchen gaat de deur altijd op slot.
 Omkleden doe je in je eigen kamer. De deur gaat dan dicht.
 Als je echt even alleen wil zijn met omkleden, kun je dat in de badkamer of WC doen.
 We gaan allemaal minimaal één keer douchen of in bad tijdens het logeerweekend.
 We spreken vrijdag bij het eten af wie er wanneer gaat douchen.
Rustmoment
 Na het eten doen we allemaal tien minuten iets voor onszelf.
 Dit doen we omdat sommige kinderen het fijn vinden als het even stil om hen heen is.
 Iedereen gaat naar zijn eigen kamer.
 Als je even buiten wilt zitten, vraag je dat aan één van de juffrouws.
 Je mag dan alleen fluisteren met elkaar.
 Je mag zelf weten wat je gaat doen tijdens het rustmoment; lezen, Nintendo’en, hout
slijpen, lego’en enz.
 Na tien minuten gaan we weer verder met het programma.
Televisie
 Op zaterdagavond kijken we een film met de kinderen die dat leuk vinden.
 De juffrouws nemen een paar films mee. We zoeken met elkaar een film uit die we
gaan kijken.
 Als je niet van films houdt, hoef je niet te kijken. Je kunt dan iets voor jezelf doen of
een spelletje doen met een juffrouw of een ander kind.
 ’s Morgens voordat we gaan eten is er even tijd om TV te kijken. De juffrouws
bepalen dan welke programma’s wel of niet gekeken mogen worden.
 Als je tussendoor een keer graag TV wilt kijken, vraag je aan één van de juffrouws of
dat mag.
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Aanbeveling
Mei 2011
Het pedagogisch leefklimaat van het logeerweekend van Zorginstelling Valde Varii staat
in de steigers! Het project bevindt zich in de startfase. Dit heeft consequenties voor de
inhoud van het weekend. In deze fase is de begeleiding vooral algemeen van aard en
groepsgericht. Activiteiten zullen eenvoudig van aard zijn en er zal veel aandacht uitgaan
naar het presenteren van dit nieuwe concept naar de clientenkring van Valde Varii,
partnerorganisaties en scholen. Zorginstelling Valde Varii is in ontwikkeling, net als de
logeerweekenden.
Daarom wil ik Zorginstelling Valde Varii aanbevelen dit plan over een jaar (april 2012) te
evalueren. Dit om het aanbod zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen en
behoeften van cliënten en hun ouders; wat aansluit bij het vraaggericht werken van Valde
Varii.
Om deze evaluatie zo betrouwbaar mogelijk te maken, adviseer ik hiervoor een enquête
af te nemen bij de ouders en eventueel de kinderen die deelnemen aan het
logeerweekend. De enquête betreft dan de uitgangspunten vanuit het leefklimaat zoals in
dit verslag uitgewerkt.
Onderwerpen die in ieder
geval aandacht behoeven,
zijn
de
hulpverleningsdoelen en de
activiteiten.
De
hulpverleningsdoelen
komen in deze eerste fase
nog niet nadrukkelijk aan de
orde. Tijdens de evaluatie
moet er een plan gemaakt
worden
voor
de
implementatie van deze
individuele
hulpverleningsdoelen
tijdens het weekend. De
manier waarop dit werken
aan
hulpverleningsdoelen
vorm gaat krijgen, moet verder worden uitgediept. Eventueel kan er in de enquete
specifiek gevraagd worden naar de wensen van ouder(s) op dit gebied. Verder worden de
activiteiten geevalueerd. De mogelijkheid om op zaterdag een bezoek te brengen aan een
zwembad wordt besproken.
Aan het einde gekomen van dit verslag, rest mij nog een hartelijke succeswens voor de
medewerkers van Valde Varii!
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