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Multidisciplinaire zorg op een groene locatie



Autisme en adhd centrum ’t Zonneke is een gespecialiseerde zorginstelling 
voor jeugdigen en volwassenen met Autisme en/of ADHD met een IQ van 70 
of hoger. 

In 2008 hebben Pieter en Marie-Louise Bogers ’t Zonneke opgericht omdat 
er geen passend zorgaanbod bestond voor hun 3 kinderen met autisme. Op 
advies van de bestaande hulpverlening hebben zij destijds het initiatief ge-
nomen om zelf een zorginstelling op te starten op een grote groene locatie. 

Door zorgvuldige selectie van HBO en Universitair geschoold personeel is 
’t Zonneke uitgegroeid tot een multidisciplinair centrum. Dankzij  de unieke 
combinatie van ervaringsdeskundigen en geschoolde professionals kan aan 
volwassenen en kinderen met een lichte tot (zeer) complexe problematiek de 
benodigde zorg en ondersteuning geboden worden.

Schooluitval
Jeugdigen met een diagnose ASS of ADHD komen voor veel uitdagingen te staan, 
ook op school. Sinds 2014 is de wet Passend Onderwijs ingevoerd. Dit betekent 
dat er voor iedere jeugdige een plekje op een (reguliere) school in de regio dient te 
zijn, die past bij zijn/haar kwaliteiten en mogelijkheden.

In de praktijk blijkt echter dat er zo’n 15.000 schooluitvallers/thuiszitters in Neder-
land zijn. Onder deze drop-outs zijn ook jeugdigen met een diagnose ASS en/of 
ADHD waarvoor, om welke reden dan ook, de schoolgang (tijdelijk of permanent) te 
lastig of onmogelijk is geworden.

Wel / Geen Leerplichtontheffing
Wanneer er sprake is van schooluitval binnen alle typen van basisonderwijs en 
voortgezet onderwijs zijn er diverse trajecten mogelijk. Aan alle leerlingen die wel of 
(nog) geen leerplichtontheffing hebben bieden wij zorg.

Voor de jeugdigen is het mogelijk  om (tijdelijk) dagbesteding bij AACtZ te volgen. 
Hierdoor krijgen / houden zij structuur in de dag, kunnen zij zich nuttig voelen door 
mee te helpen op de locatie, bouwen ze zelfvertrouwen op en hebben ze sociale 
contacten.
Voor jeugdigen die niet deel kunnen nemen aan de dagbesteding, vanwege het 
groepsproces, is het mogelijk om op basis van intensieve individuele begeleiding 
een arrangement op te zetten. Dit kan zowel thuis als op locatie ingezet worden.

Daarnaast wordt natuurlijk gekeken, en met ouders en eventuele andere partij-
en besproken, wat de mogelijkheden op het gebied van onderwijs zijn. Soms kan 
de jeugdige na een tijdje weer terug naar school van herkomst, omdat (tijdelijke) 
ontheffing van schoolgang voldoende is gebleken. In andere gevallen kan, in sa-
menspraak met ouders en externe experts, zoals gemeente, school, wellicht leer-
plichtambtenaar, onderwijsconsulent en overige betrokken instanties, gekeken wor-
den of het onderwijs anders ingevuld dient te worden. Te denken valt dan aan een 
andere school of individueel onderwijs.

Onderwijs op een andere locatie
Het traject van een schooluitvaller kan voor ouders en jeugdige moeizaam zijn. 
Voordat er gesproken wordt over onderwijs op een andere locatie zijn er vaak al 
vele overlegmomenten geweest en mogelijkheden besproken en geprobeerd. In-
dien ’onderwijs op een andere locatie’ ter sprake is gekomen, dan kan dit vorm 
gegeven worden bij AACtZ. 

Wij bieden de mogelijkheid om onderwijs en zorg samen te laten komen. Het on-
derwijs dient verzorgd te worden door de school waar de jeugdige is ingeschreven 
en kan indien gewenst plaatsvinden op onze locatie. De begeleiding tijdens dat on-
derwijs, zoals het lezen van het gedrag van de jeugdige, het ondersteunen tijdens 
het maken van opdrachten en het leren voor toetsen kunnen door AACtZ worden 
geleverd. Ook dit kan weer op meerdere manieren vorm gegeven worden, waarbij 
zorg op maat het uitgangspunt is. 


