Begeleiding voor
Bijzondere kinderen
De beste manier waarop kinderen zich kunnen ontwikkelen is door te spelen
en te leren. Voor kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking
is dat soms lastig. Raamwerk maakt het mogelijk voor deze kinderen om toch
te spelen en leren, op eigen niveau. Op deze manier wil Raamwerk kinderen
met een beperking een zo gewoon mogelijk leven geven. Ons uitgangspunt
daarbij is: gewoon waar mogelijk en speciaal waar nodig.

Begeleiding voor bijzondere kinderen
Individuele begeleiding
De grootste uitdaging die wij in ons werk vinden is dat
geen enkel kind hetzelfde is. Elk kind komt binnen met
zijn eigen beperkingen en problemen, maar ook
talenten en vaardigheden. Daarom maken wij voor elk
kind een individueel begeleidingsplan, in overleg met
de ouders. Omdat wij elk kind zo goed mogelijk willen
helpen hebben wij meerdere verschillende leergroepen.
Deze groepen verschillen veel van elkaar. Het ene kind
heeft behoefte aan een rustige omgeving met
individuele aandacht, terwijl het andere kind muziek wil
maken en samen wil spelen. Wij hebben een eigen
kinderdienstencentrum, maar hebben ook groepen op
reguliere basisscholen.

multidisciplinair samenwerken. In plaats van dat u naar
de ene plek moet voor een arts en de andere voor een
logopedist regelen wij het allemaal intern.

Ondersteuning
Raamwerk wil kinderen met een beperking zo goed
mogelijk ondersteunen in zo veel mogelijk aspecten
van het leven. Een groot onderdeel daarvan zijn de
leergroepen op kinderdienstencentrum Honingraat en
andere locaties, maar Raamwerk biedt meer
ondersteuning. Zo hebben wij een spelleergroep,
waarbij wij niet alleen het kind maar ook de ouders van
het kind leren omgaan met beperkingen. Daarnaast
begrijpen wij ook dat het opvoeden van kinderen met
een beperking een intensieve taak is. Om ouders daar
zo goed mogelijk in te ondersteunen hebben wij een
buitenschoolse opvang, zaterdagopvang en een
logeerhuis. Een andere manier om ouders te helpen is
via ambulante ondersteuning. Een wandeling naar het
dorp, samen naar het zwembad of begeleiding op
regulier onderwijs kunnen bijvoorbeeld door een
ambulante ondersteuner op zich genomen worden.

Gewoon leven
Raamwerk werkt vanuit de visie dat mensen met
beperkingen hun eigen leven gewoon leven met hulp
van flexibele, individuele ondersteuning bij het dagelijks
functioneren. Dat betekent dat Raamwerk ondersteunt
als dat nodig is, maar de cliënt zo veel mogelijk zijn
eigen leven laat leiden. Voor kinderen met een
beperking geldt het zelfde. Wij kijken eerst naar de
mogelijkheden voor het kind, waarna we op zoek gaan
naar oplossingen om de specifieke uitdagingen van het Indicatie
kind te kunnen ondersteunen.
Voor zorg voor kinderen met een beperking is een
indicatie vanuit de Jeugdwet of de WLZ nodig.
Daarnaast is voor sommige aanvullende diensten een
Methodes
besteding vanuit het PGB nodig.
Wat Raamwerk zo bijzonder geschikt maakt om voor
kinderen met een beperking te zorgen zijn onze
leermethodes en de ondersteuning van specialisten. Contact
Onze leermethodes zijn wetenschappelijk verantwoord Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de
en toegespitst op de specifieke uitdagingen van een
kind. Voorbeelden van leermethodes zijn Move (een afdeling bemiddeling van Raamwerk, via telefoon
leerplan om kinderen te leren zitten, staan en lopen), (0252) 34 57 70 of via e-mail:
PECS (een methode om te leren communiceren door
bemiddeling@hetraamwerk.nl
middel van foto’s en plaatjes) en PPG (Praktisch
Pedagogische Gezinsbegeleiding). Daarnaast heeft
Raamwerk de beschikking over specialisten voor
kinderen met een beperking.
Denk daarbij aan
begeleiders,
logopedisten,
fysiotherapeuten,
ergotherapeuten, orthopedagoog gezondheidszorgpsychologen en artsen. Op deze manier kunnen wij
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