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Dit is het jaaroverzicht van De Blauwe Zon. De 
Blauwe Zon is een behandelgroep voor jonge 
kinderen met autisme en een 
ontwikkelingsachterstand. Er wordt gewerkt 
met kleine groepen en kinderen worden twee 
keer een uur per dag getraind volgens de 
principes van Discrete Trial Training (DTT). De 
Blauwe Zon is gehuisvest in een voormalig 
schoolgebouw in Purmerend. 

 
Kinderen 
 
In 2016 stroomden er zeven nieuwe kinderen 
in: Zes jongens tussen de drie en zes jaar en 
een meisje van vier. De kinderen komen uit 
Purmerend, Koog aan de Zaan, 
Middenbeemster, Zaandam, Volendam, 
Wormer en Monnickendam. De Blauwe Zon 
heeft daarmee duidelijk een regionaal karakter. 
Naast bovengenoemde gemeenten komen er 
kinderen uit Hoorn, Alkmaar, Hoorn en 
Berkhout. 
 
Er stroomden twee kinderen uit. Beide naar 
KDC De Klink in Opmeer. Eén van deze 
kinderen was het allereerste kind dat op De 
Blauwe Zon geplaatst is. Nadat duidelijk werd 
dat er voor hem geen schoolperspectief 
mogelijk is, heeft hij nog een lange periode 
geprofiteerd van de veiligheid van De Blauwe 
Zon. 
 
Voor de kinderen bij wie er geen 
schoolperspectief in beeld is, zijn we een eigen 
groep gestart. Deze kinderen zijn regelmatig 
buiten De Blauwe Zon te vinden. Ze halen 
boodschappen, bezorgen post of brengen het 
oud papier en glas weg. Eens per week wordt 
er gezwommen en daarnaast gymmen de 
kinderen één keer per week. 
 
Sinds januari 2015 worden kinderen op grond 
van de Jeugdwet door de verschillende 
gemeenten op De Blauwe Zon geplaatst. 
Hierdoor vindt er een verschuiving in de 
zorgvraag plaats. Onder de AWBZ was de 
ontwikkelingsachterstand bepalend. Nu 
worden er vaker kinderen die op één op één  
 

 
begeleiding zijn aangewezen voor het aanleren 
van vaardigheden, naar ons doorverwezen. 
 

De kinderen op De Blauwe Zon die geplaatst 
zijn onder de oude AWBZ, behoren inmiddels 

tot de zogeheten ‘vergeten groep’. Voor deze 
groep is een overgangsregeling ingesteld. Zij 

blijven in de WLZ tot juni 2017. 

 
Ouders 
 

De voortgang van de kinderen wordt 
bijgehouden in Mijn Plan. Mijn Plan is de 

opvolger van het Individueel Behandel Plan 
(IBP). Mijn Plan biedt aan ouders de 

mogelijkheid om -digitaal- mee te lezen en 

mee te schrijven. Voor de ouders van De 
Blauwe Zon is hierin de hoogste graad van 

participatie aangevraagd. 
 

Met een aantal ouders is het systeem getest. 
Zij hebben de kinderziektes ervaren en ons 

geadviseerd. Inmiddels wordt Mijn Plan bij alle 

kinderen ingevoerd. 
 

Teamzaken 

 
Sinds 2015 groeit het kinderaantal op De 
Blauwe Zon. Daarmee is ook het aantal 
medewerkers uitgebreid. 
 
Syliva Luttik is gestart. Zij neemt een flinke 
dosis ervaring mee op het gebied van 
Contactgericht Spelen, ABA en Feuerstein. 
 
Ingrid Sprangers, die al bekend was binnen De 
Blauwe Zon omdat ze een verlof heeft 
waargenomen, is voor een dag als 
gedragskundige aangesteld. Daarnaast 
verricht ze taken op de groep en geeft ze DTT-
trainingen. 
 
Femke Ganzevles werkte als gedragskundige. 
Zij vond een baan dichter bij huis en nam in 
november afscheid. Femke is opgevolgd door 
Simone Guit. 
 



Aan het einde van het schooljaar namen we 
afscheid van onze vier stagiaires. Na de 
zomervakantie zijn er drie nieuwe hbo-
stagiaires van de opleiding SPH en 
Pedagogiek gestart. 

 
Huisvesting 
 

De gemeente heeft te kennen gegeven dat zij 
de locatie van de Torenmolen wil gaan 

verkopen. De Blauwe Zon zal moeten 

nadenken over een toekomstige locatie. De 
huidige huurovereenkomst loopt tot 1 

november 2018.  

 
Jeugdarts 
 

Tot hun vierde levensjaar gaan kinderen naar 
het consultatiebureau. Daarna worden ze 

uitgenodigd bij een schoolarts. Omdat De 

Blauwe Zon formeel geen onderwijs biedt, 
vallen de kinderen buiten dit systeem.  

 
Om dit te ondervangen werkt De Blauwe Zon 

samen met jeugdarts Anneke Jorna van de 

GGD Zaanstad. Dit maakt het mogelijk voor 
ouders om een afspraak te maken en naast 

het meten en wegen de algemene gezondheid 
van een kind te bespreken. Van deze 

mogelijkheid hebben vijf ouders gebruik 
gemaakt. 

 

Kentalis 
 
Ook is er een samenwerking gestart met 

Kentalis. Kentalis is gespecialiseerd in 
onderzoek en diagnostiek van het gehoor. 

Voor het onderzoek komt Kentalis met een 
mobiele bus naar De Blauwe Zon. De kinderen 

gaan dan met een ouder en/of een begeleider 

van de groep naar de bus voor het onderzoek. 

 

Visio 
 
Na de transitie is de financiering van een 

algemeen onderzoek van de ogen bij kinderen 

overgeheveld naar de zorgverzekeraars. De 
zorgverzekeraar willen dit onderzoek echter 

enkel nog vergoeden bij een gerichte 
onderzoeksvraag. Een algemeen oog- 

onderzoek vraagt bij onze doelgroep echter om 

een gespecialiseerde aanpak. Door de nieuwe 
regels valt er een groep kinderen buiten de 

boot. Dit is een landelijk probleem. 

Als tussenoplossing heeft Visio dit jaar een 

verkort onderzoek afgenomen.  

 
2016 in het kort 
 
*Op woensdag 16 maart heeft 

gedragsdeskundige Femke Gansevles een 

presentatie gegeven aan ouders over 
meelezen en meeschrijven in Mijn Plan.  

 
*Tijdens de autismeweek, op dinsdag 5 

april, stond De Blauwe Zon met een 

informatiekraam over autisme op de 
weekmarkt van Purmerend. Het was die dag 

extra druk op de markt, omdat Geert Wilders 
hier campagne kwam voeren. 

 
*Ook in het kader van de autismeweek was er 

vrijdag 8 april een Autisme Belevings Circuit. 

Dit Circuit bestaat uit tien opdrachten. Bij elke 
opdracht krijg je een tip om meer 

autismevriendelijk te zijn. Eenvoudige 
aanpassingen die een wereld van verschil 

kunnen maken. 

 

 
 
*Op de jaarlijkse ‘Blauwe Dag’, op 29 april, 

kregen de ouders een workshop over 
interactief voorlezen. Judith Verbij, werkzaam 

bij MEE was gevraagd om voor de aanwezige 
broertjes en zusjes van kinderen van De 

Blauwe Zon een brusjesmiddag te organiseren. 



*Gedragsdeskundige Floor Kieft heeft vrijdag 

20 mei een presentatie over DTT gehouden 
tijdens een themadag van de NVA in De Rijp. 

Hier is een artikel over de presentatie 
geschreven in het blad ‘Klik’. 

De Prezi is te vinden op de website van De 

Blauwe Zon onder ‘behandeling DTT’. Het 
artikel uit ‘Klik’ is te lezen op onze LinkedIn 

pagina. 
 

*Woensdag 15 juni kwam Jasper Harmsen 
van KMD naar De Blauwe Zon. Hij liet ouders 

allerlei hulpmiddelen zien die kinderen kunnen 

helpen bij hun communicatie. Ook Esther van 
IJken (logopediste) was hierbij aanwezig. 

 

 
 

 
*Op 30 september zijn twee groepen van 

lokaal geruild, zodat de jongste kinderen nu 
allemaal dezelfde ingang hebben.  

 

*Tijdens de ouderavond van 4 oktober zijn de 
ouders naar de groepl van hun kind gegaan 

om daar zelf een deel van het dagprogramma 
mee te maken. Daarna was er gelegenheid om 

de materialen waar hun kind mee werkt te 

bekijken. 
 

*Op dinsdag 11 oktober gaf Floor een DTT-
workshop voor ouders, maar ook voor nieuwe 

collega’s en stagiaires. 

 
*Woensdag 12 oktober Brusjesmiddag door 

MEE. 
 

*De teamdag van 4 november is besteed aan 
de invoering van het interactief voorlezen. 

 

 

Plannen voor 2017 
 
Cursus ‘More than Words’ voor ouders. 

More than Words richt zich op het stimuleren 

van taalontwikkeling van kinderen met 
autisme. Het bijbehorende boek is onlangs 

vertaald in het Nederlands. Esther van IJken 
(logopediste) heeft de cursus samen met haar 

collega Bea Kunst zijn één van de eersten die 

de cursus in Nederland geven en gaan dat 
vanuit De Blauwe Zon doen. 

 
Teamleden als autisme specialist. 

Teamleden gaan aan de slag met de 
voorwaarden om zich te kunnen registreren als 

autisme specialist.  

 
Ontwikkeldoelen Zorgkantoor.  

Het zorgkantoor heeft ieder jaar extra 
aandachtspunten. Dit jaar zijn dat ‘Cultuur 

sensitieve zorg’ en ‘Betrokkenheid van ouders’. 

  
Voor de Cultuur sensitieve zorg doet De 

Blauwe Zon mee met een onderzoek vanuit de 
universiteit van Nijmegen. Daarnaast zijn er 

opdrachten naar de Hogeschool uitgezet om 
advies over Cultuur sensitief werken en 

ouderbetrokkenheid. Het team gaat de training 

‘Beschermjassen’ volgen. 
 

Naar de betrokkenheid van ouders wordt een 
onderzoek door studenten van de HvA gedaan. 

Zij gebruiken de participatieladder van Roger 

Hart. Doel voor 2017 is om de participatie een 
trede hoger op de ladder te brengen.  

 
Werken met thema’s 

Het werken aan de hand van thema’s op de 

groepen wordt nieuw leven in geblazen. 
 

Floorplay 
Twee teamleden gaan de opleiding voor 

Floorplay-specialist doen. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Goud 
 
Maandelijks stuurt Driestroom naar alle 

medewerkers, ouders en relaties het 

digitale informatiebulletin ‘Goud’. In de 
uitgave van april is aandacht besteed aan 

De Blauwe Zon. Dit artikel is aan het 
jaarverslag toegevoegd. 

 

 



 


