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Bij orthopedagogisch dagcentrum
De Vijfhoek is een kind met een
beperking is in de eerste plaats een
kind; een kind met mogelijkheden,
maar ook beperkingen. 
Bij het ODC werken we aan een
prettige omgeving waar we
structuur bieden en waar veel
gelachen wordt. We bieden
veiligheid en kijken naar de
ontwikkeling van uw kind. We
bieden zes dagen ondersteuning
aan kinderen met een beperking. 

Samen
Samen met ouders kijken we naar
de mogelijkheden in de ontwikkeling
en de behoefte van ondersteuning
van het kind. Ons doel is pas bereikt
als uw kind een fijne maar ook
leerzame dag heeft gehad. Daar
werken we iedere dag met plezier
aan. 

Persoonlijke aandacht en kleine
groepen
Door met kleine groepjes te werken 
kunnen wij de kinderen veel
persoonlijke aandacht geven. 

Uw kind komt in een groep met
andere kinderen met verschillende
leeftijden. We kijken bij de
groepssamenstelling waar uw kind
zich het beste kan ontwikkelen. Wij
houden rekening met het karakter,
belevings- en ontwikkelingsniveau
en behoefte van uw kind. 

Voor ons is  een veilige en plezierige
omgeving belangrijk, het is een
basisvoorwaarde om
onvoorwaardelijke ondersteuning te
bieden. Om dit voor elkaar te krijgen
werken begeleiders nauw samen
met een verpleegkundige, 
 verschillende therapeuten en
gedragskundige. Een goede
samenwerking met u, als ouder,
vinden wij hierbij van groot belang.  

Samen werken aan de toekomst 
Een kind met een beperking is bij ons in de eerste plaats een kind. 

een dagcentrum waar plezier, ontwikkeling 
en veiligheid belangrijk zijn 



Wij ondersteunen de kinderen met
een op maat gemaakt
dagprogramma. Samen met u, de
experts en begeleiding bespreken we
de doelen. 

Van maandag tot en met vrijdag
werken we met een gestructureerd 
en gevarieerd programma. We
ondersteunen uw kind in de groep en
hebben één-op-één-momenten. 

Dagprogramma
Elke dag starten we in de kring.
Daarna wisselen we individuele- en
groepsactiviteiten af. Activiteiten die
wij binnen aanbieden zijn:  
 ontwikkelingsgerichte activiteiten,
muziek, schilderen, knutselen, spelen
met verschillende materialen zoals
zand, klei en pasta.

Hoe wij werken
Elk kind heeft een eigen dagprogramma. 

Deze activiteiten wisselen we af 
met snoezelen, zwemmen,
gymmen, massage en
rustmomenten. En als het even kan
gaan we iedere dag buitenspelen. 

Ook een middagje er op uit
ontbreekt niet! 
We gaan met kleine groepjes naar
de kinderboerderij, wandelen en
fietsen door Heiloo en spelen met
kinderen uit de buurt bij de
basisschool in de wijk.

Ontwikkelingsgerichte en schoolse
activiteiten
In elke groep bieden we
ontwikkelingsgerichte activiteiten
die passen bij het ontwikkelings-
niveau en belevingswereld van uw
kind. We werken aan motorische
vaardigheden zoals werken aan tafel
met puzzels, cijfers en woorden. 



de belevingswereld van uw kind;
wat uw kind kan en leuk vindt;
en wat de mogelijkheden zijn voor
zijn/haar ontwikkeling. 

Naast het dagprogramma zorgen we
voor de basale levensbehoefte van uw
kind. We hebben verschillende eet-, 
 drink- en persoonlijke
verzorgingsmomenten ingebouwd.
We letten hierbij op de persoonlijke
doelen en behoeften. Zo werken wij
bijvoorbeeld aan zindelijkheidstraining
en laten uw kind kennismaken met
verschillende vormen van eten voor
het ontwikkelen van smaak en
structuur van voeding. 

Het team voor ondersteuning
Tijdens het intakegesprek kijken we
naar:

Hierdoor krijgen wij een beeld van de
cognitieve en lichamelijke
mogelijkheden, problematiek en
stoornissen en ondersteuningsvraag.

Met deze informatie maakt de
persoonlijk begeleider met
gedragskundige een
ondersteuningsplan waarin doelen
en begeleidingsafspraken
beschreven staan. Aan de hand
daarvan maken wij een
dagprogramma waarin de
ontwikkeling en gestelde doelen
voorop staan.

Afhankelijk van de vraag bieden wij
extra ondersteuning waarbij wij
therapeuten inschakelen. Zo werken
wij samen met een  fysiotherapeut,
logopedist, ergotherapeut,
gedragskundige en leerkracht. 

Het welzijn en ontwikkeling van uw
kind vinden we belangrijk en volgen
we nauwgezet. 

Samen werken aan ontwikkeling
met een persoonlijk dagprogramma

1 keer per zes weken is er een voortgangsoverleg op elke groep;
er wordt dagelijks gerapporteerd in het elektronische cliëntdossier;
en dagelijkse belevenissen en avonturen (soms met foto's) worden met u
gedeeld via familienet.

Contact met ouders:



'Geef mij de vijf';
Laccs;
en ondersteunende gebaren.  

Gedachtegoed
In ieder kind zien wij een kind met
mogelijkheden. We kijken naar de
eigenheid en zien in ieder kind een
individu met eigen wijsheid. 

In onze begeleiding gebruiken we
de belangrijkste bouwsteen de
methodiek Triple-C. Zodat we een 
 eenduidige vorm van ondersteuning
kunnen bieden. Hierdoor creëren we
een veilige omgeving. Ter
versterking van de ondersteuning
gebruiken we ook theorieën en
methodieken als:

het belevingsniveau;
het ontwikkelingsniveau;
en de ontwikkelings-
mogelijkheden van uw kind. 

De groepssamenstelling
De groep wordt samengesteld op
basis van:

Wij kijken waar uw kind zich het
beste kan ontwikkelen. In elke groep
zijn kinderen van alle leeftijden
aanwezig. 

Opvang en ondersteuning voor alle
leeftijden van 0 tot 18 jaar
Van baby tot jong volwassenen hoe
uw kind zich ook voelt: we zijn er voor
hem en haar. We zorgen voor een
veilige en plezierige omgeving en
bieden onvoorwaardelijke
ondersteuning. 

 



Onze locatie is gevestigd in een
groene woonwijk in Heiloo. Ons
kindcentrum is ruim 45 jaar geleden
opgericht door ouders van kinderen
met een beperking. In de loop der
jaren is het uitgegroeid tot een fijne
plek om te zijn. 

Het gebouw is sfeervol en voldoet
aan de huidige eisen om kinderen
met een beperking een veilige
(speel)ruimte te geven. Naast de
noodzakelijke faciliteiten hebben we:
een zwembad, gymzaal,
snoezelruimte, drie tuinen en
slaapruimtes met cameratoezicht.

Schommelen en spelen
Zoals eerder geschreven: een kind
met een beperking is bij ons in de
eerste plaats een kind. En kinderen
spelen graag! 
Wij hebben drie heerlijk, grote
afgesloten tuinen met verschillende
speciale speeltoestellen: een
schommel voor de rolstoel, een
draaimolen 

waar iedereen op kan, een 'day-bed'
en nog veel meer. Kortom, een fijne
en veilige ruimte om kind te zijn. 

Maandag tot en met zaterdag
Van maandag tot en met vrijdag zijn
wij open van 09:00 tot 15:30 uur. Ook
zaterdag bieden wij opvang. 

We hebben vijf groepen in vijf ruime
lokalen met een eigen
verschoningsruimte en pantry. Er zijn
twee structuurgroepen en drie
zorggroepen. 

Iedere groep heeft maximaal acht
kinderen per dag. De begeleider-kind
ratio is vastgesteld op één
begeleider per vier kinderen. Elk kind
heeft een vaste persoonlijk
begeleider, die verbonden is aan de
groep waar het kind ingedeeld wordt.
Naast de (persoonlijk)
begeleiders zijn, op verschillende
momenten binnen de week,
therapeuten, vrijwilligers en stagiaires
aanwezig. 

Locatie
sfeervol, toegankelijk en veilig.

Spelen Draaien
Schommelen 

Chillen in de tuin



Ontspanning en plezier
We bieden ook opvang voor zaterdag
en tijdens schoolvakanties. Naast
kinderen die door de week ons
kindcentrum bezoeken kunnen ook
kinderen vanuit het speciaal onderwijs
terecht op de zaterdag en tijdens
schoolvakanties.

De insteek van de zaterdag is plezier
maken. In een ontspannen sfeer
ondernemen we met de kinderen
leuke activiteiten. Aan de hand van
een programma gaan we met de
kinderen koken, knutselen en
spelletjes spelen. 

Begeleiding op zaterdag 
De nadruk van de begeleiding ligt op
ontspanning. Maar tijdens het spelen
kunnen we werken aan doelen. 
Ook op zaterdag kan uw kind gebruik
maken van het zwembad, gymzaal,
snoezelruimte en de tuin. 

opvang van 10.00 tot 17.00 uur;
u geeft lunch mee;
alle faciliteiten van ODC 

na bezoek van uw kind ontvangt u
een terugkoppeling van de  dag in
familienet;
en er zijn geen vervoers-
voorzieningen aanwezig op
zaterdag. U brengt uw kind zelf. 

De groep bestaat uit acht kinderen,
met twee begeleiders. Regelmatig
hebben de begeleiders hulp van
vrijwilligers. 

Samen met u als ouder stemmen 
we de begeleiding af, maken daar
afspraken over en leggen dit vast. 

Praktische informatie 

De Vijfhoek zijn toegankelijk;

Ontspanning en plezier
Opvang: zaterdag en schoolvakanties



Thema-avonden en medezeggenschap
Stichting Vrienden van De Vijfhoek en vrijwilligers

Thema-avonden 
Meerdere malen per jaar worden er
thema-avonden georganiseerd. Denk
hierbij aan 'vakantie met een kind met
beperking' of 'als uw kind 18 jaar is'. 

Medezeggenschap
Als ouder bent u de expert, uw
mening is belangrijk. Bij De Waerden
is medezeggenschap geregeld via de
lokale verwantenraad. Zij overleggen
minimaal twee keer per jaar over
onderwerpen die belangrijk zijn voor
ouders, kinderen en het ODC. 

Stichting vrienden van De Vijfhoek
De Stichting Vrienden van De Vijfhoek
is betrokken bij het welzijn van de
kinderen van De Vijfhoek. Zij zorgen
voor veel extra's. Denk hierbij aan
sponsoring van speeltoestellen, de
jaarlijkse sinterklaascadeautjes en
nog veel meer. 
 

wandelen; 
helpen in de tuin of met klusjes; 
assisteren bij het zwemmen;
of begeleiden van kinderen bij
busvervoer. 

Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn voor ons belangrijk. 
Zij kunnen net even iets extra's
betekenen. Denk bijvoorbeeld aan:

Ook als ouder bent u van harte
welkom als vrijwilliger. 



Bij orthopedagogisch dagcentrum D Bij orthopedagogisch dagcentrum DGemeenten geven advies over
jeugdhulp en zorgen voor de
toegang tot de jeugdhulp. Zij
bekijken samen met u welke hulp het
beste is. De gemeente zorgt ervoor
dat uw kind de gekozen hulp
daadwerkelijk krijgt. 

Hoe u daadwerkelijk bij de jeugdhulp
terecht komt regelt elke gemeente
weer anders. Dat kan onder andere
het gemeentelijk jeugdteam zijn in de
wijk. 

Jeugdteam in de wijk
In veel gemeenten biedt het
jeugdteam in de buurt jeugdhulp aan.
U kunt het jeugdteam direct
benaderen. Maar de school, de
huisarts, de jeugdarts kunnen u ook
doorverwijzen. De deskundigen in het
wijkteam kijken samen met ouders
welke hulp er nodig is. 

Het opvoeden van en zorgen voor een
kind met een beperking is moeilijk te
vergelijken met het grootbrengen van
een kind die geen lichamelijke of
verstandelijke beperking heeft. Dit
heeft veel impact op het hele gezin. 

Naast de emoties is het van belang
dat er allerlei praktische zaken
geregeld worden. Er moeten allerlei
dingen aangevraagd worden, het huis
moet aangepast worden en dit blijft
terug komen naarmate uw kind ouder
wordt.

Een kind met een verstandelijke of
lichamelijke handicap heeft recht op
bijzondere zorg. Voor ondersteuning
van uw kind, kunt u terecht bij uw
gemeente.   

Financiële ondersteuning voor uw kind
bij de gemeente



Samen werken aan de toekomst 

ODC De Vijfhoek: een dagcentrum
waar plezier, ontwikkeling en
veiligheid belangrijk zijn;
persoonlijk dagprogramma met
ontwikkeling- en schoolse
activiteiten;
professionele persoonlijk
begeleiders;
ondersteuning is methodisch,
praktisch en op het niveau van uw
kind, Triple-C en Laccs;
vijf groepen, per groep maximaal
acht kinderen;
een begeleider op vier kinderen;
multidisciplinair team: met 
 fysiotherapeut, logopedist,
gedragskundige, leerkracht en
logopedist;

De Waerden ondersteunt kinderen
met een beperking

naast professionele begeleiders
werken hebben wij met
stagiaires en vrijwilligers voor o.a.
het busvervoer en extra
uitstapjes.

kindcentrum voor kinderen van 

opvang maandag tot en met
vrijdag 10.00 uur tot 15.30 uur;
schoolvakantie- en
zaterdagopvang van 10.00 uur
tot 17.00 uur; 
vijf lokalen, gymzaal,
binnenzwembad, snoezelruimte
en drie tuinen met aangepaste
speeltoestellen.

Praktische informatie

0 tot 18 jaar;

De Waerden in het kort 



Locatie ODC De Vijfhoek 
Het Vierkant 22 
1852 RA Heiloo 

De Waerden
J. Duikerweg 1-b 
1703 DH Heerhugowaard 
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Wilt u meer informatie? 
Neem contact op met ons team van
zorgbemiddeling. 

072 - 576 56 56 
zorgbemiddeling@dewaerden.nl
www.dewaerden.nl

 


