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De brug

Informatiefolder

Locatie/ruimtes 

Care2connect heeft er bewust voor gekozen om meerdere ruimtes op een dag beschikbaar te 
houden voor alle kinderen die bij ons komen. Wij beschikken over een binnenspeelruimte, een 
buitenspeelruimte, een educatieve ruimte, een sportruimte en een rustruimte. Zo kunnen alle 
kinderen (niet gelijktijdig) gebruik maken van de ruimtes onder begeleiding van hun PB-er.

  Educatief

In het educatieve lokaal gaan kinderen 
aan de slag. Dit doen we op verschillende 
manieren en in diverse vormen. De 
kinderen kunnen puzzelen, lezen, bouwen 
of knutselen. Op vaste momenten krijgen 
ze educatieve werkjes, waarin bijvoorbeeld 
taal wordt aangeboden. We doen dit via 
digitale programma’s zoals Squla en Junior 
Einstein maar ook middels knutselwerkjes 
en werkbladen afgestemd op de leeftijd 
en mogelijkheden van een kind. We 
werken thematisch. Wij bieden hierbij 
de  gebruikelijke thema’s die op reguliere 
scholen/Vve’s worden aangeboden, 
alleen veel laagdrempeliger. We nemen 
ook veel langer de tijd voor elk thema. 
Ook hierbij gaan wij uit van de behoeftes 
en de mogelijkheden van het kind. We 
proberen aan te sluiten op wat een kind 
al kan en wat het kind nog niet kan. Zo 
kan het zijn dat we voor het ene kind een 
half jaar bezig zijn met het thema Eten en 
drinken en voor een ander kind kan dit drie 
maanden beslaan. 

  Speelruimtes

Veel van onze kinderen hebben moeite 
met prikkelverwerking en hebben 
ontlading momenten nodig. We spelen 
hier bij Care2connect op in door twee 
speciaal hierop toegeruste speelruimtes 
aan te bieden. We bieden kinderen volop 
mogelijkheden in het programma om 
te bewegen en te spelen. Zij hebben 
dit nodig om te kunnen leren en zich te 
ontwikkelen.

  Rustruimtes

Binnen Care2connect hebben we 
aandacht voor de speciale behoeften 
van ieder kind. Zo houden we rekening 
met prikkelverwerking en sociaal verkeer 
bij kinderen met kenmerken van ASS, 
maar kijken we ook naar de behoeftes 
van kinderen die meer nood hebben aan 
ontlading door te bewegen. Wij hebben 
daarom ruimtes binnen Care2connect waar 
kinderen zich kunnen ontladen en waar 
ze hun emoties van boosheid, prikkelbaar, 
verdriet of frustratie mogen hebben, 
ervaren en uiten. We hebben de rusthoek 
daarom ingericht met allerlei kussens en 
weinig tot geen harde materialen.
Ook hebben wij een schommelhoek voor 
kinderen die tot rust komen van ritmische 
bewegingen.

  Sportruimte

Ten slotte bieden wij kinderen een ruim 
opgezette sportruimte aan, waar kinderen 
naar hartelust kunnen ontladen door te 
bewegen. We doen hier soms ook bewust 
interactie spellen met meerdere kinderen. 
Om de interactie goed te begeleiden 
gebeurt dit altijd in aanwezigheid van 
minimaal 2 persoonlijke begeleiders. We 
bieden kinderen ook balans materialen 
aan omdat sommige kinderen nog stoeien 
met de grove motoriek.

Maatwerk

Bij Care2connect is oog hebben voor ieder 
kind een belangrijke pijler. We maken 
daarom nooit standaard afspraken. In 
het intakegesprek bespreken we met 
ouders welke afspraken nodig zijn bij hun 
kind(eren). Wat mag het wel/niet eten? 
Wanneer kun je een kind meer ruimte 
geven? Wanneer juist niet? Wat doen we 
als een kind in een boze bui is en fysiek 
wordt, wat helpt om de co-regulatie bij 
ieder specifi ek kind weer op gang te 
brengen, hoeveel tijd nemen we hiervoor? 
Dit soort zaken worden met ouders 
besproken en vastgelegd. Tenslotte maken 
we met de ouders ook afspraken ten 
aanzien van het brengen en ophalen. Dit is 
geen standaard afspraak en kan op maat 
wel of niet aangeboden worden.

Veiligheid

Bij de intake worden zaken die 
samenhangen met de fysieke veiligheid 
besproken. Gezien het verhoogde risico 
op weglopen bij onze doelgroep, is ons 
standaard beleid dat wij de deuren binnen 
Care2connect sluiten.

Daarnaast hebben we veelal te maken 
met kinderen waarbij de emotieregulatie 
nog onvoldoende ontwikkeld is. Het tot 
uiting brengen van frustraties dan wel 
overprikkeling kan mogelijk een gevoel 
van emotionele onveiligheid tot gevolg 
hebben voor anderen. We streven ernaar 
om een veilige setting te bieden aan de 
kinderen en bespreken daarom vooral 
met ouders wat we kunnen verwachten 
hieromtrent en wat er helpt om een kind te 
kalmeren. We bespreken of fysiek contact 
kan helpen of juist niet. Tevens maken we 
afspraken over het op de hoogte houden 
van ouders mocht dit aan de orde zijn, 
en er contact gelegd kan worden met 
hen in geval van escalatie. We maken 
gezamenlijk een signaleringsplan en 
werken met emotie plaatjes om kinderen 
te leren dat emoties er mogen zijn. We 
verwijzen kinderen naar de rusthoek als dit 
oploopt. Ook proberen wij te anticiperen 
op een boze bui en kinderen vroegtijdig 
een rustmoment aan te bieden. Het is 
daarom van belang om goed met ouders 
af te stemmen om inzicht te verkrijgen 
in de mogelijke prikkels die ervaren 
kunnen worden en hier steeds een goede 
overdracht in te hebben met elkaar.
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Als een kind bij ons wordt aangemeld 
zal er eerst een grondige screening en 
dossieranalyse worden uitgevoerd door 
de gedragswetenschapper. Speerpunten 
hierbij zijn veiligheid en inschatting 
van de mogelijkheden. Care2connect 
wil aansluiten op de mogelijkheden en 
onmogelijkheden van ieder kind. We willen 
een veilige opstap zijn en kinderen zoveel 
mogelijk equiperen voor hun vervolgplek 
binnen het (speciaal/bijzonder) onderwijs. 
In de screening zal gekeken worden 
naar de algehele ontwikkeling van het 
kind en zal er aandacht zijn voor alle 
ontwikkelgebieden. Als uit de screening 
naar voren komt dat een kind zou kunnen 
passen binnen De Brug van Care2connect, 
plannen we een intakegesprek. In dit 
gesprek zullen we samen met ouders en 
aanmelders stil staan bij de verwachtingen, 
doelen, veiligheid en ontwikkelbehoeften 
van het kind/gezin. Onze aanpak is 
netwerkgericht en we betrekken ouders 
zoveel mogelijk bij het traject. Zo geven 
we ouders wekelijks een update, sturen 
we foto’s en nodigen we ouders eens 
per maand uit. Na de observatieperiode 
nodigen we ouders uit om een ouder-kind 
interactie moment te hebben. 

Tijdens de intake informeren wij over een 
plaatsingsdatum en zal Care2connect 
onderzoeken welke match er gemaakt 
kan worden. Omdat de kinderen die 
bij ons komen speciale, bijzondere en 
verschillende ontwikkelbehoeftes hebben 
nemen we bij Care2connect uitgebreid de 
tijd voor het matching onderzoek. Intern 
wordt dan bekeken en besproken welke 
begeleider het beste kan aansluiten bij 
het kind. Tevens wordt dan in overweging 
genomen of en welke kinderen bij elkaar 
gevoegd kunnen worden. 

De kracht van Care2connect is maatwerk 
en kleinschaligheid. Het doel is om 
maximaal drie kinderen op één begeleider 
te zetten. Het is van belang dat ieder 
kind zijn eigen structuur en dagplanning 
krijgt aangeboden die geheel toegespitst 
is op zijn behoeftes en kunnen. De kern 
van ons streven is dat wij zoveel mogelijk 
aandacht hebben voor de individuele 
ontwikkelbehoeften van het kind en de 
aansluiting op thuis. Elk kind is uniek en 
heeft ergens anders behoefte aan, of 
baat bij. Om optimaal aan deze behoeftes 
tegemoet te komen, streven we er binnen 
Care2connect naar om maximaal drie 
kinderen op één begeleider te zetten. De 
persoonlijke begeleider zal ondersteuning 
krijgen van medewerkers op locatie. 

Als een kind een startdatum heeft, gaat 
vanaf dat moment de observatie fase in. 
Deze fase beslaat acht weken. In deze 
periode kijkt Care2connect naar alle 
ontwikkelgebieden van het kind (cognitief, 
sociaal/emotioneel, motorisch, spraak/
taal). De observaties zijn uitgebreid van 
aard en worden zorgvuldig uitgevoerd. 
Indien informatie ontbreekt of aanvullende 
informatie voor een complete observatie 
nodig is zullen we dit opvragen bij ouders 
en of aanmelders.

In de observatiefase maakt een kind kennis 
met zijn persoonlijke begeleider. Binnen 
Care2connect is ons streven om zoveel 
mogelijk te werken met vaste begeleiders 
en vaste dagplanningen. Dit bevordert 
de structuur en biedt de kinderen 
duidelijkheid en (emotionele) veiligheid. 
De observatiefase staat daarom ook in 
het teken van elkaar leren kennen, een 
vertrouwensband opbouwen en kinderen 
de ruimte bieden om er te mogen zijn. 
Na de observatiefase volgt de startschot-
fase. In deze fase zullen wij ouders 
en aanmelders uitnodigen voor een 
evaluatiegesprek om gezamenlijk het 
zorgplan op te stellen. De observaties uit 
de observatiefase worden in deze fase 
besproken en vervolgens opgenomen in 
het zorgplan. We gaan na dit startschot 
aan het werk met de gestelde doelen. 
De gestelde doelen en het zorgplan 
worden vervolgens elke drie maanden 
geëvalueerd. Het is van belang dat de 
doelen realistisch zijn en aansluiten bij de 
mogelijkheden en onmogelijkheden van 
het kind. De gedragswetenschapper voert 
daarom de supervisie op het traject en kan 
eventueel aansluiten bij evaluaties.

Fase 3

De kracht van care2connect zit in de 
kleinschaligheid en de 1 op 1 begeleiding 
van kinderen. Elk kind heeft een eigen plan, 
aanpak en begeleider. Bij de brug willen we 
kinderen ook leren om gaan met anderen 
(kinderen en begeleiders). We kijken in fase 
3 daarom of er kinderen zijn die zich veilig 
genoeg voelen om de overgang te maken 
naar een groep. We doen dit stapsgewijs 
en focussen ons in fase 1 en 2 ook op 
interactie momenten en het samenvoegen 
van programmaonderdelen. Op deze 
manier raken de kinderen bekend met 
elkaar en met de begeleiders. We oefenen 
regelmatig met alle kinderen door samen 
te eten, naar buiten te gaan en samen een 
sport/speelactiviteit te doen.

In Fase 3 streven we ernaar om groepen 
van maximaal 3 kinderen te maken die 
begeleid worden door één vaste bekende 
begeleider. We willen binnen de Brug 
de kleinschaligheid behouden EN de 
kinderen de kans geven te oefenen in een 
bekende setting. Als blijkt dat een kind 
in fase 3 toch te overprikkeld raakt en dit 
te veel is, dan kijken we of het kind een 
aantal programmaonderdelen wel 1 op 1 
begeleiding kan krijgen. Op deze manier 
krijgt het kind toch de kans om een aantal 
momenten uit de prikkelgevoelige setting 
te stappen en 1 op 1 begeleiding te krijgen 
om vervolgens weer te oefenen in de 
groep.

Pedagogische klimaat

In deze handleiding gaan we in op de 
pedagogische begeleiding van de kinderen 
binnen Care2connect. De begeleiding 
wordt voornamelijk geboden in een 
kleinschalig setting door persoonlijke 
begeleiders met een SKJ registratie 
(of bezig zijn met een registratie onder 
supervisie van een SKJ geregistreerde 
medewerker). De hoofddoelen van de 
begeleiding richten zich op het bieden 
van een veilige gestructureerde plek voor 
kinderen van drie tot en met tien jaar, die 
niet binnen het reguliere aanbod terecht 
kunnen. De fysieke maar ook emotionele 
veiligheid van een kind staan hierin 
centraal. Veel kinderen die bij ons terecht 
komen, hebben kenmerken van autisme, 
licht verstandelijke beperking (LVB) of een 
spraak/taal ontwikkelstoornis. 

Binnen Care2connect De Brug willen we 
er juist voor deze kinderen zijn en een zo 
veilig mogelijke plek bieden. We werken 
daarom veel met pictogrammen, vaste 
routines (individuele weekschema’s), 
gestructureerde eetmomenten en vragen 
we ouders om iets van “thuis” mee te 
nemen (knuff el/foto). De persoonlijke 
begeleiders worden ondersteund bij het 
uitvoeren van de dagplanningen en zijn 
betrouwbaar in het navolgen hiervan. Ons 
motto hierbij is: “we doen wat we zeggen 
en zeggen wat we doen”. De persoonlijke 
begeleiders gebruiken taal voortdurend 
om kinderen wegwijs te maken en tevens 
wordt veel gebruik gemaakt van plaatjes.
 ook veel gebruik van plaatjes.

Fase 1

Fase 2

Evaluatie

Fase 3

Fase 4

Eindevaluatie

Observatiefase  Intake/kennismaking
Observatieperiode  8 weken

Startschot   3 maanden
Werken aan doelen 3 maanden

Bijstellen zorgplan elke 3 maanden

Groepsvorming 1 begeleider op 3 kinderen  

Brug slaan
- kennismaken / warme overdracht
- wenmoment
6 weken voor overbrugging

Afsluiting

Schematische weergave fasering van de hulp
Doel en Visie de Brug

Het bieden van een veilige, gestructureerde overbruggingsplek aan jonge kinderen die niet 
binnen het reguliere aanbod geholpen kunnen worden. Care2connect wil elk kind de kans en 
mogelijkheid bieden om zich te kunnen ontwikkelen, op eigen tempo, in een kleinschalige 
setting. Wij hebben bij De Brug oog voor de behoeften van ieder kind. Elk kind is uniek en 
staat bij ons centraal. We vinden het daarom belangrijk dat ieder kind een kans krijgt. Wij 
trekken samen met ouders en aanmelders op om een zo groot mogelijke aansluiting te 
bereiken bij de ontwikkelbehoeften en de leefwereld van het kind. 
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Fase 3

De kracht van care2connect zit in de 
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Pedagogische klimaat
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centraal. Veel kinderen die bij ons terecht 
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 ook veel gebruik van plaatjes.

Fase 1

Fase 2

Evaluatie

Fase 3

Fase 4

Eindevaluatie

Observatiefase  Intake/kennismaking
Observatieperiode  8 weken

Startschot   3 maanden
Werken aan doelen 3 maanden

Bijstellen zorgplan elke 3 maanden

Groepsvorming 1 begeleider op 3 kinderen  

Brug slaan
- kennismaken / warme overdracht
- wenmoment
6 weken voor overbrugging

Afsluiting

Schematische weergave fasering van de hulp
Doel en Visie de Brug

Het bieden van een veilige, gestructureerde overbruggingsplek aan jonge kinderen die niet 
binnen het reguliere aanbod geholpen kunnen worden. Care2connect wil elk kind de kans en 
mogelijkheid bieden om zich te kunnen ontwikkelen, op eigen tempo, in een kleinschalige 
setting. Wij hebben bij De Brug oog voor de behoeften van ieder kind. Elk kind is uniek en 
staat bij ons centraal. We vinden het daarom belangrijk dat ieder kind een kans krijgt. Wij 
trekken samen met ouders en aanmelders op om een zo groot mogelijke aansluiting te 
bereiken bij de ontwikkelbehoeften en de leefwereld van het kind. 



Dagbesteding

De brug

Informatiefolder

Locatie/ruimtes 

Care2connect heeft er bewust voor gekozen om meerdere ruimtes op een dag beschikbaar te 
houden voor alle kinderen die bij ons komen. Wij beschikken over een binnenspeelruimte, een 
buitenspeelruimte, een educatieve ruimte, een sportruimte en een rustruimte. Zo kunnen alle 
kinderen (niet gelijktijdig) gebruik maken van de ruimtes onder begeleiding van hun PB-er.

  Educatief

In het educatieve lokaal gaan kinderen 
aan de slag. Dit doen we op verschillende 
manieren en in diverse vormen. De 
kinderen kunnen puzzelen, lezen, bouwen 
of knutselen. Op vaste momenten krijgen 
ze educatieve werkjes, waarin bijvoorbeeld 
taal wordt aangeboden. We doen dit via 
digitale programma’s zoals Squla en Junior 
Einstein maar ook middels knutselwerkjes 
en werkbladen afgestemd op de leeftijd 
en mogelijkheden van een kind. We 
werken thematisch. Wij bieden hierbij 
de  gebruikelijke thema’s die op reguliere 
scholen/Vve’s worden aangeboden, 
alleen veel laagdrempeliger. We nemen 
ook veel langer de tijd voor elk thema. 
Ook hierbij gaan wij uit van de behoeftes 
en de mogelijkheden van het kind. We 
proberen aan te sluiten op wat een kind 
al kan en wat het kind nog niet kan. Zo 
kan het zijn dat we voor het ene kind een 
half jaar bezig zijn met het thema Eten en 
drinken en voor een ander kind kan dit drie 
maanden beslaan. 

  Speelruimtes

Veel van onze kinderen hebben moeite 
met prikkelverwerking en hebben 
ontlading momenten nodig. We spelen 
hier bij Care2connect op in door twee 
speciaal hierop toegeruste speelruimtes 
aan te bieden. We bieden kinderen volop 
mogelijkheden in het programma om 
te bewegen en te spelen. Zij hebben 
dit nodig om te kunnen leren en zich te 
ontwikkelen.

  Rustruimtes

Binnen Care2connect hebben we 
aandacht voor de speciale behoeften 
van ieder kind. Zo houden we rekening 
met prikkelverwerking en sociaal verkeer 
bij kinderen met kenmerken van ASS, 
maar kijken we ook naar de behoeftes 
van kinderen die meer nood hebben aan 
ontlading door te bewegen. Wij hebben 
daarom ruimtes binnen Care2connect waar 
kinderen zich kunnen ontladen en waar 
ze hun emoties van boosheid, prikkelbaar, 
verdriet of frustratie mogen hebben, 
ervaren en uiten. We hebben de rusthoek 
daarom ingericht met allerlei kussens en 
weinig tot geen harde materialen.
Ook hebben wij een schommelhoek voor 
kinderen die tot rust komen van ritmische 
bewegingen.

  Sportruimte

Ten slotte bieden wij kinderen een ruim 
opgezette sportruimte aan, waar kinderen 
naar hartelust kunnen ontladen door te 
bewegen. We doen hier soms ook bewust 
interactie spellen met meerdere kinderen. 
Om de interactie goed te begeleiden 
gebeurt dit altijd in aanwezigheid van 
minimaal 2 persoonlijke begeleiders. We 
bieden kinderen ook balans materialen 
aan omdat sommige kinderen nog stoeien 
met de grove motoriek.

Maatwerk

Bij Care2connect is oog hebben voor ieder 
kind een belangrijke pijler. We maken 
daarom nooit standaard afspraken. In 
het intakegesprek bespreken we met 
ouders welke afspraken nodig zijn bij hun 
kind(eren). Wat mag het wel/niet eten? 
Wanneer kun je een kind meer ruimte 
geven? Wanneer juist niet? Wat doen we 
als een kind in een boze bui is en fysiek 
wordt, wat helpt om de co-regulatie bij 
ieder specifi ek kind weer op gang te 
brengen, hoeveel tijd nemen we hiervoor? 
Dit soort zaken worden met ouders 
besproken en vastgelegd. Tenslotte maken 
we met de ouders ook afspraken ten 
aanzien van het brengen en ophalen. Dit is 
geen standaard afspraak en kan op maat 
wel of niet aangeboden worden.

Veiligheid

Bij de intake worden zaken die 
samenhangen met de fysieke veiligheid 
besproken. Gezien het verhoogde risico 
op weglopen bij onze doelgroep, is ons 
standaard beleid dat wij de deuren binnen 
Care2connect sluiten.

Daarnaast hebben we veelal te maken 
met kinderen waarbij de emotieregulatie 
nog onvoldoende ontwikkeld is. Het tot 
uiting brengen van frustraties dan wel 
overprikkeling kan mogelijk een gevoel 
van emotionele onveiligheid tot gevolg 
hebben voor anderen. We streven ernaar 
om een veilige setting te bieden aan de 
kinderen en bespreken daarom vooral 
met ouders wat we kunnen verwachten 
hieromtrent en wat er helpt om een kind te 
kalmeren. We bespreken of fysiek contact 
kan helpen of juist niet. Tevens maken we 
afspraken over het op de hoogte houden 
van ouders mocht dit aan de orde zijn, 
en er contact gelegd kan worden met 
hen in geval van escalatie. We maken 
gezamenlijk een signaleringsplan en 
werken met emotie plaatjes om kinderen 
te leren dat emoties er mogen zijn. We 
verwijzen kinderen naar de rusthoek als dit 
oploopt. Ook proberen wij te anticiperen 
op een boze bui en kinderen vroegtijdig 
een rustmoment aan te bieden. Het is 
daarom van belang om goed met ouders 
af te stemmen om inzicht te verkrijgen 
in de mogelijke prikkels die ervaren 
kunnen worden en hier steeds een goede 
overdracht in te hebben met elkaar.
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