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Inleiding 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
Het maken van een jaarverslag is duiken in het verleden. Met het verzamelen van 
alle informatie wordt zichtbaar wat we allemaal hebben gedaan. En dat we nog 
steeds met van alles bezig zijn. Dat verklaart dan meteen waarom het maken van dit 
verslag zo een klus is. Het moet immers worden geschreven terwijl al die activiteiten 
gewoon door gaan.  
Maar het jaarverslag levert ook altijd weer iets op. Een overzicht, een document om 
nog eens in terug te lezen. En waar bij het lezen, de herinneringen aan kinderen en 
gebeurtenissen weer naar boven komen.    
 
Dit is ons tweede jaarverslag in de huidige vorm. De Blauwe Zon maakt per schooljar 
een verslag. Rond de zomervakantie wisselen vinden de meeste wisselingen plaat en 
het zijn de kinderen die onze doelen richting geven.  
 
Er is een jaarverslag van Driestroom, de stichting waar wij onder vallen. Daar staan 
alle resultaten van de gehele stichting in. Ons eigen jaarverslag is bedoeld om 
betrokkenen en relaties een beeld te geven van hoe het met De Blauwe Zon gaat. 
Door teksten aangevuld met foto’s en dit jaar ook met tweets.  
 
We hopen dan ook dat dit verslag prettig is om door te nemen en wederom een 
beeld geeft van waar De Blauwe Zon het afgelopen jaar zoal mee bezig is geweest. 
 
 
 
 
Anja Greuter en Peter Stallenberg 
22 november 2013  
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De Blauwe Zon 
_____________________________________________________________________ 
 

 

Kinderen 
 
De Blauwe Zon is een kleinschalige behandelgroep en biedt biedt dagopvang aan zes 
kinderen met autisme en een ontwikkelingsachterstand. De behandeling is 
gebasseerd op Discrete Trail Teaching (DTT) 
 
 
Ouders 
 
Ouders nemen een belangrijke plaats in binnen De Blauwe Zon. Er zijn maandelijks 
gesprekken over de voortgang, waarbij ouders mede de doelen voor hun kind 
uitzetten. Regelmatig zijn er ouderbijeenkomsten en iedere week is er een koffie-
ochtend.  
Ook de ouders van oud-kinderen worden uitgenodigd voor bijeenkomsten en kunnen 
aanschuiven bij de koffieochtenden. 
 
 
Team 
 
Het team bestaat uit zes vaste medewerkers en zes invallers. Van de vaste 
medewerkers werken er twee op de groep, zij geven daarnaast DTT-traininen. Eén 
medewerkster geeft enkel trainingen en houdt zich bezig met de organisatie ervan.  
 
Eén medewerkster werkt gedeeltelijk als gedragskundige, staat daarnaast op de 
groep en geeft trainingen. Als gedragskundige is zij zowel verantwoordelijk voor de 
algemene behandelplannen van de kinderen als voor de DTT behandeling. 
 
Twee dagen per week is er een vaste schoonmaakster. Tot slot is er een 
medewerkster die zich bezig houdt met alle randvoorwaarden, om zo De Blauwe Zon 
goed te laten draaien. 
 
De Blauwe Zon biedt stageplaatsen voor tweede- en derdejaars studenten van de 
Hogeschool van Amsterdam, InHolland Amsterdam en InHolland Alkmaar, voor zowel 
de studierichtingen Pedagogiek als SPH. 
 
 

Behandeling 

  
Discrete Trial Teaching (DTT) is een methode binnen de intensieve gedragstherapie. 
Deze methode gaat ervan uit dat wanneer gewenst gedrag wordt beloond, dit 
gedrag versterkt zal worden. Ongewenst gedrag wordt niet beloond, met als doel dit 
gedrag zoveel mogelijk te verminderen. Belangrijk uitgangspunt is om het kind 



zoveel mogelijk succeservaringen te laten beleven. Zo houdt het kind plezier in de 
oefeningen en blijft het gemotiveerd om te leren. 
 

 
Huisvesting 

 

De Blauwe Zon is gevestigd in een voormalig schoolgebouw aan de Torenmolen in 
Purmerend. Het gebouw wordt gedeeld met twee andere zorgaanbieders.  
 

 
 
 

Samenwerkingspartners 

 
De Blauwe Zon is onderdeel van stichting Driestroom. Dit jaarverslag is dan ook een 
aanvulling op de jaarverantwoording van deze stichting.  
 
De Blauwe Zon heeft een samenwerkingsovereenkomst met kinderpraktijk Sam-sam 
en het Zorgplatform Waterland 
 
De Blauwe Zon maakt onderdeel uit van de stuurgroep van het autisme convenant 
Zaanstreek/Waterland. 
 
Er is regelmatig contact met de regionale NVA. Zo bood De Blauwe Zon in april haar 
ruimte aan voor een voorlichting over de WMO.  
 
Het team van De Blauwe Zon vergadert elke dinsdagmiddag volgens een vast 
maandritme. Een enkele keer zitten er vijf dinsdagen in een maand. Deze dinsdag 
wordt er dan niet vergaderd, maar is er tijd voor bijscholing. Een ‘Vijfde Dinsdag’ is 
ook toegankelijk voor ouders en collega’s van andere instellingen en organisaties. 
 



 
 

De Blauwe Zon 2012-2013  
_____________________________________________________________________ 
 
 

Kinderen 
 

Na de zomervakantie van 2012 zijn er twee kinderen, volgens plan, doorgestroomd. 
Eén kind ging naar Dynamica-onderwijs, het andere kind naar Dynamica-zorg, beide 
in Zaandam. Na de voorjaarsvakantie stroomde één van de kinderen door naar de 
M.L. Kingschool in Purmerend. Bij dit kind is voor het eerst gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om bij een overgang naar school een periode van drie maanden 
ambulante DTT behandeling in te zetten. Hiermee wordt de start van het kind op zijn 
nieuwe school versoepeld en kunnen de aangeleerde vaardigheden op niveau 
gehouden worden. 
 
Het afgelopen schooljaar zijn er vier nieuwe kinderen geplaatst. In januari stroomde 
er een kind vanuit een ander Kinderdagcentrum in. Twee kinderen werden door VTO-
vroeghulp aangemeld en kwamen vanuit thuis, na een korte plaatsing op een 
peuterspeelzaal. In mei kregen wij de vraag om een slechthorend meisje met een 
vermoeden van autisme te plaatsen. Vanwege een op handen zijnde verhuizing in 
augustus ging het hier om een tijdelijke plaatsing. Er was een gestructureerde en 
voorspelbare omgeving, waarin van ondersteunende communicatie gebruik gemaakt 
nodig. De Blauwe Zon kon aan deze specifieke vraag voldoen. 
 
Toen duidelijk werd dat één van de kinderen na de zomervakantie van 2013 zou 
doorstromen naar Dynamica Onderwijs is in januari een samenwerking gestart. De 
toekomstige leerkracht gaf adviezen, zodat de aanpak beter zou passen bij de wijze 
waarop in de klas gewerkt wordt. Ook leverde zij leermateriaal en meubilair aan. 
Vervolgens ging het kind een paar keer op bezoek naar de toekomstige klas. Na de 
zomervakantie zal hij volledig op Dynamica Onderwijs starten. 
 
Tijdens de zomervakantie was De Blauwe Zon dit jaar voor het eerst (gedeeltelijk) 
open, met een aangepast programma. De openingstijden bleven gelijk aan de 
normale openingstijden, maar er zijn in deze periode geen trainingen gegeven. De 
begeleiding werd gedaan door drie invalsters die eerder hun jaarstage bij De Blauwe 
Zon hadden gelopen. Vertrouwde gezichten voor de kinderen en medewerkers die 
goed op de hoogte van het reilen en zeilen waren. 
 
 
Ouders 
 
Elk jaar wordt er in het najaar een ouderavond gehouden, dit jaar in oktober. Het 
eerste deel van de avond zijn de onderwerpen besproken waar ouders 
medezeggenschap in hebben, zoals: actuele ontwikkelingen bij De Blauwe Zon, het 



opzetten van een vertegenwoordigersraad, de cyclus van het Individuele 
Behandelplan en het contact met ouders over hun kind. 
Het tweede deel van de avond werd besteed aan communicatie. Naast een uitleg 
over gebaren kregen de ouders een demonstratie van de meest gebruikte gebaren 
op de groep, waarbij iedereen van harte werd uitgenodigd om mee te doen. Aan het 
eind van de avond kreeg iedereen een boekje met de besproken gebaren mee. 
 
Driestroom kent een medezeggenschapsraad voor de ouders van het kindcluster. 
Ook voor ouders van De Blauwe Zon is het mogelijk om deel van deze raad uit te 
maken, evenals van de Centrale Cliëntenraad bij Driestroom. De beide raden 
vergaderen echter in Nijmegen. 
 
De ouders van De Blauwe Zon zijn dit jaar benaderd met een infobrief met een uitleg 
over een lokale vertegenwoordigersraad en de vraag of zij hier in zouden willen 
deelnemen. Er hebben geen zich geen ouders gemeld om een raad op lokaal niveau 
te starten.  
Bij het bespreken van deze uitkomst heeft één ouderpaar zich aangemeld als 
contactpersoon voor de Clusterraad van Driestroom. Dit geeft de mogelijkheid om 
onafhankelijk informatie te ontvangen en te verspreiden onder de overige ouders. 
 
Op vrijdag 3 mei was de jaarlijkse ‘Blauwe Dag’. Naast de huidige ouders worden 
hier ook de ouders van oud-kinderen en oud-stagiaires voor uitgenodigd. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Muys van de Eigen Kracht Centrale gaf die dag een voorlichting over Eigen 
Kracht Conferenties. Na een gezamenlijke lunch was er een presentatie over 
hechting. Voor de broertjes en zusjes was in die tijd een eigen programma. De 
kinderen van de groep volgden grotendeels hun gebruikelijke programma. 



 
 
Team 

  
Eén medewerkster is na de zomervakantie weer volledig na haar 
zwangerschapsverlof gestart. Daarmee was het team weer compleet en dit is, op 
enkele ziektedagen na, het hele jaar zo gebleven. 
 

 
 
In september startte een derdejaars studente van de SPH InHolland Alkmaar, tegelijk 
met een tweedejaars studente pedagogiek van de HVA Amsterdam.  
In januari werd De Blauwe Zon benaderd door een derdejaarsstudente SPH 
(Hogeschool van Amsterdam). Zij liep stage in Zuid-Afrika, maar het bleek dat die 
stage niet aansloot bij de opleidingseisen en dat de begeleiding minimaal was. Ze 
zocht een stageplaats voor het aansluitende half jaar in Nederland. Na een 
sollicitatiegesprek via Skype is besloten deze stagiaire te plaatsen. 
 
De tweedejaars stagiaire is opgeleid tot DTT-trainer en bleef tot maart 2013. Hoewel 
zij inhoudelijk een goede stage neerzette, had zij moeite met de opdrachten vanuit 
de opleiding. Uiteindelijk is het haar niet gelukt om de stage met een voldoende af te 
ronden. 
 
Beide derdejaars stagiaires sloten hun stage met een acht af. 
 



In december bood De Blauwe Zon een stageplaats aan een derdejaars VMBO-
scholiere. In het kader van haar maatschappelijke stage kwam ze vijf dagen 
meedraaien. 
 
 
 
 
 
 
Tot december is Caroline Eberson afdelingsmanager en contactpersoon vanuit 
Driestroom voor De Blauwe Zon geweest. Daarna is het project onder Esther 
Nelissen gaan vallen. Zij is hoofd van het expertise centrum van Driestroom en heeft 
vanuit die functie de DTT-tak onder haar hoede. 
 

Er zijn dit jaar twee teamdagen gehouden. Onderwerpen tijdens deze teamdagen 
waren: Eigen Kracht Conferenties, de gedragscode medewerkers, de plannen voor 
2013 en de opbouw van het Individuele Behandelplan. 
 
 
Huisvesting 

 

Om een betere indeling van het gebouw te krijgen, ruilde De Blauwe Zon in de 
zomervakantie met één van de andere zorgaanbieders van lokalen. Hierdoor 
bevinden de ruimtes van De Blauwe Zon nu in één vleugel met een eigen ingang. In 
deze vleugel is ook het speellokaal met gymstoestellen aanwezig. De lokalen grenzen 
aan een omheinde buitenspeelplaats. 
 
Door het plaatsen van een keuken kan de vleugel efficiënter gebruikt worden en is 
de hyghiëne rondom afwassen en schoonmaken verbeterd. 
 
Na een langdurige discussie met de gemeente werd in februari de brandwerende 
deur van de vorige huurder eindelijk vervangen door de oorspronkelijke deuren. 
Hiermee verbeterde de lichtinval in de centrale ruimte, maar kwam vooral het zicht 
vanuit de gang op de groep terug. 
 

De open dag op 25 september is goed verlopen. Ruim dertig mensen bezochten De 
Blauwe Zon. De meeste mensen volgden ook de DTT workshop. Diverse collega-
instellingen waren vertegenwoordigd (Spirit, MEE, kinderpraktijk Sam-sam, 
Prinsenstichting, M.L. Kingschool), maar ook familieleden van kinderen (en 
personeel) waren aanwezig.  
 
 
 
 
 
 
 

 



Behandeling 
 
De Blauwe Zon zoekt voortdurend naar manieren om zowel de kinderen als de 
trainers zo optimaal mogelijk te kunnen laten presteren 
Door de groepsmedewerkers vaste trainingsdagen te geven, konden ze zich beter op 
de trainingen voorbereiden en waren hun werkzaamheden minder versnipperd. 
Nieuwe kinderen kunnen niet direct volledig in training gezet worden. Het effect van 
trainingen in de ochtend is beter dan in de middag, omdat de kinderen zich dan 
beter kunnen concentreren. Bij de uitvoering van de trainingen wordt hier rekening 
mee gehouden. 
  

Er is gestart met ambulante trainingen voor de kinderen die zijn doorgestroomd naar 
het onderwijs. Het geven van ambulante trainingen aan kinderen die niet op De 
Blauwe Zon geplaatst zijn is niet van de grond gekomen. Het Zorgkantoor hield vast 
aan de voorwaarde dat trainingen alleen vergoed worden tijdens plaatsing op De 
Blauwe Zon en maximaal drie maanden ná doorstroming. 
 

In juni heeft dr. Nienke C. Peters-Scheffer, Orthopedagoog en Universitair Docent 
aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, haar proefschrift “Fostering Development 
in Young Children with Autism Spectrum Disorder and Intellectual Disabillity: A 
Center-based Discrete Trail Approach” verdedigd. Zij heeft daarmee laten zien dat 
kinderen met autisme en een verstandelijke beperking een versnelling van hun 
ontwikkeling kunnen doormaken door DTT behandeling. Ze gaan vooruit op het 
gebied van IQ, ontwikkelingsleeftijd, zelfredzaamheid, relaties, spel, taalbegrip en 
hun ASS symptomen en gedragsproblemen worden minder. 
Aan het onderzoek heeft ook een aantal kinderen van De Blauwe Zon deelgenomen. 
 
Inmiddels is een website over DTT gelanceerd: www.dtt.nl.   
 
 
Mediquest 
 
Zorgaanbieders zijn verplicht om jaarlijkse metingen volgens het Kwaliteitskader 
Gehandicaptenzorg uit te voeren. Tot 2011 werd dit steekproefsgewijs gedaan. Vanaf 
2012 moet dit voor iedereen ingevuld worden. De Blauwe Zon vult op een website 
van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) een vragenlijst in (‘Mediquest’). 
Hiermee wordt een risicoinventarisatie met betrekking tot bijvoorbeeld vallen of 
medicatiefouten gemaakt. 
 
 
Cliënttevredenheidsonderzoek 

 
Door Van Loveren & partners B.V. is een tevredenheidsonderzoek afgenomen binnen 
Driestroom. De Blauwe Zon wordt in het rapport van dit onderzoek met een eigen 
hoofdstuk beschreven.  
 
“Aparte aandacht besteden we nog aan De Blauwe Zon. Deze locatie valt onder een 
ander zorgkantoor (Achmea). Het zorgkantoor wilde graag precies weten hoe de 



kwaliteit van de dienstverlening daar wordt ervaren (…) In zijn algemeenheid zijn de 
ervaringen uitermate positief. Er zijn slechts twee vragen waarop minder dan 100% 
van de ouders positieve ervaringen heeft (..) De keus is aan het management om er 
aandacht aan te besteden. Verder kan De Blauwe Zon er alleen maar voor zorgen de 
positieve situatie te handhaven.  
Tot slot is vermeldenswaard dat drie van de vier kinderen 'zeer gelukkig' zijn en het 
vierde kind 'gelukkig'. Bovendien zijn de ouders zijn 'zeer tevreden' over de zorg en 
ondersteuning”. 
 

De vragen waar minder positieve ervaringen bij waren zijn besproken tijdens de 
ouderavond. Door de ouders is besloten dat er geen veranderingen hoeven te 
worden doorgevoerd. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De Blauwe Zon en anderen 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Twitter 

De Blauwe Zon is een twitter kanaal gestart : @deblauwezon.  Naast het plaatsen 
van tweets over ons project worden er regelmatig berichten met informatie over 
autisme, de positie van ouders en over ontwikkelingen in de zorg geretweet. 
Inmiddels volgen ruim honderd mensen De Blauwe Zon. 
 

 
 
 
AH mini’s   
Op twitter is een oproep voor de keukenmini’s van Albert Heijn uit gegaan. Omdat 
deze keukenmini’s er bijzonder realistisch uitzien, zijn ze goed te gebruiken in de 
trainingen. De oproep leverde drie bakken vol mini’s op. 
 
 
Stichting De Blauwe Zon 

Stichting De Blauwe Zon ondersteunt het werk van behandelgroep De Blauwe Zon. 
Om aandacht te schenken aan wereldautismedag op 2 april, deelden bestuursleden 
van Stichting De Blauwe Zon blauwe suikerspinnen op de Kaasmarkt in Purmerend 
uit. 
 
 

Light it up blue 

De activiteiten tijdens de jaarlijkse autismeweek worden georganiseerd door de 
werkgroep ‘Light it up blue’. In 2013 heeft Univé drie projecten geselecteerd voor 
een financiële steun in de rug. De werkgroep was één van de geselecteerden en 
kreeg uiteindelijk de hoogste financiële bijdrage. 
 
 
Autismeconvenant 

Dit jaar is het autismeconvenant nieuw leven ingeblazen. De Blauwe Zon is lid van de 
stuurgroep geworden. In het convenant nemen diverse instellingen deel die de 
hulpverlening voor mensen met autisme proberen te verbeteren. 
Naast de stuurgroep is De Blauwe Zon ook lid van de Werkgroep onderwijs. 
 
 
 
 
 



De 5e dinsdag 

 

Op dinsdag 30 
oktober is het 
onderwerp 
“Hechting” 
besproken.  
Wat is er vanuit 
de wetenschap 
bekend over 
hechting? Hoe 
beïnvloedt 
hechting het 
leren? 

Bij deze presentatie waren collega’s van Spirit aanwezig.  
De presentatie is te vinden op www.prezi.com (via de zoekterm “Behandelgroep De 
Blauwe Zon” bij “explore”).  
 
Op dinsdag 29 januari was het onderwerp 'De ontwikkeling van Schrijfrijpheid en 
Lateralisatie'. De voorlichting werd gegeven door Tanya Janssen, 
kinderergotherapeut bij Sam-Sam. Hierbij was een collega van Cordaan aanwezig. 
 

 
Workshop DTT   

Twee keer is de workshop DTT gegeven. Hierin wordt de basis van DTT uitgelegd en 
geoefend. De workshop is bedoeld voor ouders van nieuwe kinderen, stagiaires en 
geïnteresseerden. Beide workshops werden bijgewoon door hulpverleners die 
kinderen hebben doorverwezen. 
 
 
Brusjesbijeenkomsten MEE 

Door MEE worden regelmatig bijeenkomsten voor broers en zussen van kinderen met 
een beperking georganiseerd. Voor de bijeenkomst voor jongere kinderen heeft De 
Blauwe Zon ruimte beschikbaar gesteld. 
 
 
Bijeenkomst vervoer  

In december werd door MEE Amstel en Zaanstreek een bijeenkomst over het vervoer 
georganiseerd. Directe aanleiding voor de bijeenkomst zijn de bezuinigingen op het 
AWBZ-vervoer in 2013. Aangepast of speciaal vervoer is duur en hier wordt op 
bezuinigd. Alle aanwezigen hebben hier op een of andere manier mee te maken. 
De bijeenkomst bracht de verschillende instellingen in gesprek en daarmee het 
onderwerp op ieders agenda. 
 

 
 
 
 



Autismeweek 

De Blauwe Zon is vanuit het autismeconvenant contactpersoon bij de werkgroep 
“Light it up blue”. Deze werkgroep organiseert jaarlijks activiteiten tijdens de 
Autismeweek in april, zoals het blauw verlichten van het gemeentehuis.  
 
In het kader van de autisme week verscheen in de maand april een serie artikelen 
over autisme in het NoordHollands Dagblad. In één van deze artikelen is Floor van 
der Mee, gedragskundige van De Blauwe Zon,  geïnterviewd over haar werk op De 
Blauwe Zon. 
Op De Blauwe Zon was er de workshop ‘De kracht van aandacht’. 
 
 
NLdoet 

NLdoet wordt georganiseerd door het Oranje Fonds. De Blauwe Zon heeft hiervoor 
het opknappen van het speelplein als project aangemeld. De aanvraag werd 
ondersteund door ‘Present Purmerend’, een lokale stichting die een brug slaat tussen 
maatschappelijke organisaties en burgers. Dankzij de inzet van Purmerend Present 
was een groep jongeren van het Apostolistisch kerkgenootschap bereid gevonden om 
te helpen. De Blauwe Zon heeft een voorlichting over autisme verzorgd op één van 
hun bijeenkomsten. 
 

    
 
In maart is het schoolplein door een gemengde groep vrijwilligers, waaronder 
ouders, jongeren van het kerkgenootschap en een drietal scholieren in het kader van 
hun maatschappelijke stage, van tegels voorzien. Medewerkers van De Blauwe Zon 
waren aanwezig voor de catering en een uitleg over het werken op De Blauwe Zon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De Blauwe Zon 2013-2014 
_____________________________________________________________________ 
 
 
5-jarig bestaan 

De officiële opening van De Blauwe Zon was op 25 november 2007. De eerste 
kinderen startten op 2 februari 2008. Dit betekent dat De Blauwe Zon bijna vijf jaar 
bestaat. We willen hier op een eigen manier vorm aan geven door interviews met 
ouders af te nemen en deze verhalen te berwerken tot een voorstelling. 
 

Tweede groep 

Voor de zomervakantie is de groep in tweeën gesplitst, in oudste en jongste 
kinderen. Bij twee van deze kinderen is duidelijk geworden dat doorstromen naar het 
onderwijs niet mogelijk is en er geen passende vervolgplek is. De Blauwe Zon wil 
voor hun een aanpak, passend bij hun leeftijd, ontwikkelen.  
 
Scholing DTT 

Nu aangetoond is dat DTT een effectieve methode is, zal Driestroom samen met de 
Radbout Universiteit Nijmegen een opleidings- en coachingstraject gaan opzetten. De 
Blauwe Zon gaat mee in dit traject. 
 

Ambulante training 
Ambulante trainingen zijn voor kinderen die een overstap maken naar een 
vervolgplek een goede vorm van na-begeleiding gebleken. Wij willen dit verder 
uitwerken, zodat de door ons behaalde resultaten goed verankerd kunnen worden.  
 
Ouderbegeleiding 

Om de effecten van DTT te optimaliseren is betere samenwerking met ouders 
noodzakelijk. Om ouders beter te kunnen begeleiden bij specifieke opvoedingsvragen 
wil De Blauwe Zon ouderbegeleiding beter inbedden. Hiervoor is een aanvraag bij het 
Zorgkantoor ingediend.  
 
Cursus MEE 

In de gesprekken over de brusjesmiddagen kwam ter sprake dat er behoefte is aan 
en voorlichting of cursus over autisme voor kinderen (brusjes). Dit plan willen we 
samen met MEE verder uitwerken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


