
Zorg en onderwijs 
op maat

Op een kindvriendelijke manier 
leren we kinderen zoveel mogelijk 
vaardigheden aan. Het ervaren van het 
gewone leven staat binnen Stichting Adullam 
centraal, wat we vorm geven volgens de ASBM-methode. 
Op het kinderdagcentrum (afgekort: KDC) van Maasheim staat een betrokken 
team medewerkers klaar om de kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling 
op het niveau en het tempo dat bij het kind past.

Schoolvoorbereidende groep
Het gaat hier om jonge kinderen met een ont-
wikkelingsachterstand of andere vormen van 
een verstandelijke beperking. Spelenderwijs 
wordt met behulp van onder andere de methode 
‘Kleine Stapjes’ gewerkt aan het stimuleren van 
de ontwikkeling en het aanleren van verschillen-
de vaardigheden. Daarbij vindt ondersteuning 
en behandeling plaats door een ervaren (kinder)
fysiotherapeut, logopedist en orthopedagoog. 
Ook werken we samen met een begeleider van 

ZML-school de Rank in Barendrecht als Sliedrecht 
en gebruiken we - net als bij hen op school - de 
TAN-methode tijdens het thema-werken ter 
bevordering van het praten. Het uiteindelijke 
doel is dat de kinderen op een voor hen passend 
moment de overstap naar school (regulier of 
speciaal basisonderwijs) gaan maken.

Tienergroep
Het gaat hier om kinderen tot 18 jaar met een 
verstandelijke beperking, die behoefte hebben 
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Voor welke doelgroepen?



waardenvolle zorg

aan veel duidelijkheid en nabijheid. Omdat zij 
niet voor het onderwijs in aanmerking komen, 
bieden wij hen een leeromgeving aan die aan-
sluit bij de mogelijkheden en interesses van het 
kind. Ook dit gaat in samenwerking met onze 
therapeuten. De kinderen worden gestimuleerd 
in het aanleren van de dagelijkse vaardigheden, 
zoals het zelf eten met een vork en drinken uit 
een gewone beker. Ook leren ze om bijvoor-
beeld zelfstandig op de eigen stoel te gaan 
zitten, op de goede manier met speelgoed om 
te gaan en samen te spelen met groepsgenoten 
(sociale vaardigheden). De grove en fijne moto-
riek en de sociale redzaamheid krijgen dagelijks 
veel aandacht. Als het kind wat ouder wordt, zal 
er gekeken worden welk werk van het AC het 
beste bij het kind aansluit. U kunt denken aan 
bakken, inpakwerk, dieren verzorgen, werken in 
de tuin of meer administratief werk.

Intensieve zorggroep
Het gaat hier om kinderen tot 18 jaar met een 
verstandelijke beperking in combinatie met 
lichamelijke, motorische en/of zintuiglijke beper-
kingen waarvoor veel medische zorg nodig is. 
Aan deze kinderen wordt een zinvol en bij hen 
passend activiteitenprogramma aangeboden, 
waarbij onder meer gebruik wordt gemaakt van 
zintuigelijke stimulering gericht op ervaren en 
beleven. Bij deze doelgroep bieden ook de vele 
verzorgingsmomenten aanknopingspunten tot 
contact, begeleiding en activering. De zorgvraag 
van deze kinderen is heel divers: bijvoorbeeld het 

toedienen van sondevoeding, medicatie verstrek-
ken, het geven van zuurstof, stoma-verzorging en 
het begeleiden bij een epileptisch insult.
Er wordt ook nauw samengewerkt met andere 
disciplines zoals: fysiotherapeut, logopedist, 
ergotherapeut, orthopedagoog en ook instan-
ties als Bartimeüs en Kentalis. Goede faciliteiten 
staan daartoe ter beschikking zoals een pla-
fondtillift, de ruime verschoonruimte met dou-
chestretcher en de mooie snoezelruimte.

Vakantiedagopvang
Voor kinderen die naar school gaan, kunnen de 
schoolvakanties voor henzelf en hun ouders 
en brussen soms moeilijk in te vullen zijn. Elke 
schoolvakanties kunnen we een aantal dagen 
per week deze kinderen opvang op het KDC 
bieden. Bij voldoende vraag zijn er mogelijkhe-
den om deze opvang uit te breiden.

www.adullamzorg.nl/zorgaanbod/overzicht-locaties/kdc-de-boei

Meer weten over ons KDC?
Of wilt u vrijblijvend een oriëntatie bezoek brengen? Neem dan contact op met J. (Jannie) de 
Graaf, zorgconsulent. Op werkdagen is zij bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur via T 088 238 55 16. 
Voor meer achtergrondinformatie kunt u ook de website raadplegen: 
www.adullamzorg.nl/zorgaanbod/overzicht-locaties/kdc-maasheim. Heeft u een andere 
hulpvraag, bijvoorbeeld over zaterdag- of vakantieopvang, dan inventariseren wij dat graag.

Begeleiding (het aanvullen van de 
kinderen en hen ondersteunen op de 4 
competentie gebieden)
Opvoeding (het vormen van de 
kinderen met daarbij Gods Woord als 
richtsnoer)
Educatie (leren en ontwikkelen)
Individueel (per kind kijken we hoe we 
aan kunnen sluiten bij de behoeften)
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