
BEHANDEL- EN BEGELEIDINGSCENTRUM VOOR KINDEREN
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• Wat moet u weten als uw kind gaat starten op het ABA 
Huis? 

• Met wie krijgt uw kind te maken bij het ABA Huis? 

• Hoe verloopt de behandeling van uw kind bij het ABA 
Huis? 

• Hoe wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkeling 
van uw kind? 

• Welke rol kunt u als ouder vervullen? 

• Hoe houden wij u op de hoogte van nieuws en 
ontwikkelingen bij het ABA Huis? 

• Hoe werkt het ABA Huis aan kwaliteit en veiligheid?

Inhoud
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Welkom bij het ABA Huis!

Bedankt voor uw vertrouwen in ons. Wij gaan ervoor zorgen dat uw kind 
een fijne en leerzame tijd heeft bij ons! We werken graag met u samen om 
het zo optimaal mogelijk te laten verlopen. 

In de Wegwijs informeren wij u over alle zaken die voor u belangrijk zijn 
om te weten. 
Waar in de Wegwijs ‘hij’ staat, kunt u ook ‘zij’ lezen.
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Wat moet u weten als uw kind gaat 
starten op het ABA Huis?

Eerste dag op de groep

Tijdens de intake is afgesproken op welke dag uw kind zal starten bij het 
ABA Huis en in welke groep hij/zij is ingedeeld. Kinderen die voor de 
eerste keer komen verwelkomen wij graag samen met hun ouder(s) om 
09.30 uur i.p.v. 09.00 uur. Uw kind wordt zijn eerste dag verwelkomd in de 
kring en kan dan samen met u kennis maken met de groep en de trainers. 

Na het kringmoment kunt u afscheid nemen van uw kind en hem om 
15.00 uur (op woensdag om 13.00 uur) weer ophalen of laten brengen 
met de taxi. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat uw kind met 
een veilig gevoel en op een prettige manier kan starten bij het ABA Huis. 
Vanaf de tweede dag kan uw kind door de taxi of uzelf worden gebracht 
en gewoon om 09.00 uur starten.
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Brengen en halen 

Om 09.00 uur gaan de deuren van het ABA Huis open en verwelkomen we de kinderen. Om 15.00 uur mogen 
de kinderen weer worden opgehaald, op woensdag is dit om 13.00 uur.  Mocht u verhinderd zijn om zelf uw kind 
op te halen en wordt het kind door iemand anders opgehaald dan uzelf, dient u dit voor 15.00 uur aan ons door 
te geven.

Als dit niet is gebeurd bellen wij u op om na te gaan of het klopt, kinderen worden niet meegegeven aan voor de 
groepsleiding onbekende personen. Wij kunnen mogelijk de persoon die uw kind komt ophalen om legitimatie 
vragen.

Taxivervoer
 
Indien er voor uw kind een beschikking is voor vervoer wordt uw kind 
met de taxi gebracht en gehaald. Aangezien er meerdere kinderen worden 
vervoerd door één taxi zal de taxi langs meerdere adressen rijden. 

Let op: Mocht uw kind een dag niet 
hoeven meerijden met de taxi, geef dit dan op tijd door aan het taxibedrijf 
zodat zij rekening kunnen houden met hun planning.
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Eten en drinken 

Het ABA Huis verzorgt drie eet- en drinkmomenten op een dag, u hoeft geen eten of drinken aan uw kind mee te 
geven. Wij eten samen met de kinderen in de ochtend fruit, tussen de middag lunchen we met elkaar en aan het 
einde van de dag krijgen de kinderen een tussendoortje.

Als uw kind Halal eet, zorgen wij ervoor dat dit ook gebeurt op het ABA Huis. Zijn er andere bijzonderheden of 
specifieke wensen wat betreft voeding, vragen wij u om dit mee te geven.
Als het goed is heeft u tijdens het intakegesprek mogelijke allergieën van uw kind besproken. Vergeet u niet aan 
de trainers door te geven als hier iets in veranderd is!

Traktaties 

Het ABA Huis vindt het leuk als speciale gelegenheden gevierd worden op 
de groep, traktaties zijn zeker welkom. We willen uw wel vragen rekening 
te houden met kinderen die halal eten of een allergie hebben. 

Houdt u alstublieft  ook rekenig met niet eetbare traktaties zoals kleine 
speelgoedjes of ballonnen i.v.m. verstikkingsgevaar.
Mocht er op de groep van uw kind iemand zijn met een allergie, wordt u 
hierover geïnformeerd d.m.v. een brief.

Tandenpoetsen

Sommige kinderen werken op het ABA Huis aan het doel om zelfstandig te 
leren tandenpoetsen. Dit doen zij  op de groepen dagelijks na de lunch. Als 
dit doel voor uw kind is opgesteld, vragen we u hiervoor een tandenborstel 
en tandpasta mee te geven aan uw kind.
Mocht u thuis tegen moeilijkheden aanlopen tijdens het tandenpoetsen en 
heeft u hier vragen over, dan kunt u terecht bij onze logopedisten.
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Kleding en luiers meegeven

Indien uw kind nog niet zindelijk is, geeft u dan een pak luiers en luierdoekjes mee met de naam van het kind erop. 
Zodra dit bijna op is wordt u gevraagd een nieuwe mee te geven, de trainer houdt dit in de gaten. De kinderen 
kunnen een ongelukje hebben met plassen of vies worden als ze bijvoorbeeld met water spelen, het is fijn als wij 
hier een extra set schone kleren hebben van uw kind.
Tip: schrijf de naam van uw kind op het label van zijn/haar kledingstuk, dit om verwisselen van kledingstukken 
te voorkomen. 

Overige spullen:
Als u uw kind iets anders mee wil geven (zoals speelgoed, knuffels, flesjes etc.) overleg dan met de senior trainer 
op de groep van uw kind. Maak met hem/haar afspraken over hoe lang de spullen op het ABA Huis blijven, waar 
het opgeborgen wordt en wanneer uw kind het mag krijgen. 

Let op: Het meegeven van materiaal gebeurt op eigen risico, het ABA Huis is niet aansprakelijk voor eventuele 
schade of vermissing.

Ziek op het ABA Huis 

Als uw kind ziek wordt of blijkt te zijn als hij al bij het ABA Huis is en wij het niet verantwoord vinden dat hij blijft, 
bellen wij u om hem op te komen halen. Het is voor het kind niet fijn om te trainen en spelen als hij ziek is en 
tevens kunnen andere kinderen ook ziek worden. In de overweging of een kind wel of niet naar huis moet is de 
inschatting van de trainer en/of koorts boven 38˚C leidend. Indien wij u niet kunnen bereiken, zullen wij bellen 
naar het noodnummer dat u heeft opgegeven bij de intake.
Het ABA Huis heeft hiervoor een ziekteprotocol wat op te vragen is bij ons.

Uw kind afmelden
Als uw kind ziek is of om een andere reden niet kan komen vragen wij u dit om 09:00 telefonisch door te geven 
aan de locatie. 
Als uw kind met de taxi wordt vervoerd, denkt u er dan ook aan om uw kind op tijd af te melden bij de taxichauffeur.
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Wij hebben de afspraak met 
een Arts voor Verstandelijk 
Gehandicapten (AVG) van “Jouw 
Dokter” om eens per zes maanden 
een consultochtend te houden in 
het ABA Huis. De AVG kan door 
medewerkers van het ABA Huis, 
familie van de cliënt en de huisarts 
gevraagd worden om advies te 
geven over specifieke medische 
zaken. Daarnaast kan de AVG 
gevraagd worden om ingewikkelde 
medische zaken samen met 
betrokkenen af te wegen en een 
plan van aanpak te maken indien 
nodig. De AVG van “Jouw Dokter” 
zal als adviserend arts binnen het 
ABA Huis worden ingezet. 
Meer informatie over “Jouw 
Dokter” kunt u vinden op www.
jouwdokter.nl. De AVG die bij ons 
komt heet Michiel Vermaak. Mocht 
u zich willen aanmelden voor de 
volgende consultochtend, stuurt u 
dan een email naar de teamleider 
van uw locatie. De ochtenden gaan 
alleen door wanneer er voldoende 
aanmeldingen zijn. U ontvangt van 
haar dan een formulier waarmee u 
zich kan aanmelden, op dit formulier 
wordt u o.a.gevraagd een duidelijke 
(hulp)vraag te formuleren.

Arts Verstandelijk 
Gehandicapten

Bescherming tegen de zon 
Bij warme dagen boven de 25°C hanteren wij ons 
hitteplan om uw kind te beschermen tegen de hitte. Ons 
hitteplan wordt jaarlijks aan u verstrekt.

Wanneer zijn wij gesloten? 
Tussen Kerstmis en Nieuwjaar zijn wij een hele week 
gesloten. Daarnaast is het ABA Huis tenminste op 
de volgende nationale feestdagen gesloten: Pasen, 
Koningsdag, Hemelvaart, Pinksteren.

Vakantie 
Als u op vakantie gaat met uw kind, vragen wij u dit tijdig 
te melden zodat wij hier rekening mee kunnen houden 
op de groep. Wij volgen de schoolvakanties niet.
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Met wie krijgt uw kind te maken bij 
het ABA Huis?

Stagiaires

Het ABA Huis is een erkend leerbedrijf voor stagiaires. Wij vinden het 
belangrijk om met stagiaires te werken, mede met het oog op toekomstige 
kennis over ABA en behandeling en begeleiding binnen de zorg en binnen 
het ABA Huis zelf. De verantwoordelijkheid voor het welzijn, de veiligheid 
en de behandeling van de kinderen blijft te allen tijde bij de trainers en 
behandelaren. Als er een stagiaire mee gaat lopen op de groep van uw 
kind zal u hierover ingelicht worden.

Vaste invallers

Uiteraard kunnen trainers op de groep afwezig zijn, bijvoorbeeld als zij 
ziek zijn. De vervanging van de trainers wordt in dat geval zo veel mogelijk 
ingevuld door een van onze vaste invallers. Als er geen andere oplossing 
mogelijk is zijn we genoodzaakt groepen gedeeltelijk samen te voegen. Dit 
komt gelukkig zeer zelden voor.

Vast team

Bij het ABA Huis krijgt uw kind te maken met een multidisciplinair team 
dat samen verantwoordelijk is voor de zorg van uw kind. Dit team bestaat 
uit trainers, behandelaren en een logopediste. Dit zijn allemaal vaste 
gezichten voor uw kind. Eén van de trainers wordt de mentor van uw kind 
en is het aanspreekpunt voor u bij vragen en bijzonderheden.



Hoe verloopt de behandeling van uw kind 
bij het ABA Huis?
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Behandeling volgens de principes van ABA

De eerste weken dat uw kind bij het ABA Huis komt, wordt er vooral aandacht besteed aan observatie en een 
leuke en veilige start voor uw kind bij het ABA Huis. Vanuit de observaties stelt de mentor in samenwerking 
met de behandelaar individuele doelen op waar we met uw kind aan gaan werken, deze worden verwerkt in een 
zorgplan. Binnen zes weken wordt u uitgenodigd om het zorgplan door te nemen en te bespreken hoe de eerste 
periode van uw kind bij het ABA Huis is geweest. 
Na vijf maanden zal u worden uitgenodigd voor een tussenevaluatie. Tegen het einde van het (eerste) jaar dat uw 
kind bij ons op de groep aan doelen heeft gewerkt, wordt u uitgenodigd voor een eindevaluatie. Er wordt samen 
gekeken wat het beste is voor uw kind; blijft hij nog langer op de groep op het ABA Huis of denken we dat hij toe 
is aan een andere stap in zijn ontwikkeling?

Logopedie

Onze logopedisten werken in principe individueel met alle kinderen van het ABA Huis die hulpvragen hebben 
met betrekking tot de taal- en spraakontwikkeling, eetproblemen en/of mondmotoriek. 
Waar nodig werken zij ook op de groepen met de kinderen. Onze logopedisten hebben tevens kennis van 
sensorische informatieverwerking. 
Zij kunnen tevens in kaart brengen op welk gebied de prikkelverwerking verstoord verloopt en adviezen geven 
m.b.t. sensorische informatieverwerking. Indien nodig wordt er met spraakcomputers gewerkt. De individuele 
doelen van logopedie worden toegevoegd aan het zorgplan.



Hoe wordt u op de hoogte gehouden van de 
ontwikkeling van uw kind?
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Elektronisch Cliënten Dossier 

Voor uw kind wordt een elektronisch cliëntendossier (hierna ECD) aangemaakt. Hierin wordt o.a. het zorgplan 
opgeslagen en kunt u de dagrapportages lezen. U heeft toegang tot dit ECD via Carenzorgt. De week nadat uw 
kind bij het ABA Huis is gestart, ontvangt u een brief met een persoonlijke inlogcode en uitleg over het gebruik 
van Carenzorgt. In de privacyverklaring inzage cliëntdossier staat beschreven wie inzage heeft in het dossier en 
op basis van welke grondslag.  Deze privacyverklaring vindt u op onze website.

Meekijken op de groep 

Als uw kind bij ons naar de dagbehandeling komt, bieden wij u de mogelijkheid om af en toe mee te kijken op de 
groep. Hoe vaak dit kan en wenselijk is kunt u bespreken met de mentor van uw kind. U kunt tijdens dit bezoek 
met uw kind en zijn/haar trainer meekijken. U krijgt indien gewenst uitleg en feedback van de trainer en leert zo 
vaardigheden die u thuis ook kunt inzetten. Wanneer uw kind is gestart bij het ABA Huis zal de trainer van uw 
kind contact met u opnemen om een eerste afspraak in te plannen.

Twee keer per jaar spreekt u tijdens de evaluatie de behandelaar, mentor en logopedist. De 
rest van het jaar kunt u de ontwikkelingen van uw kind op de volgende manier volgen:
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Welke rol kunt u als ouder vervullen?

Ouderraad

Het ABA Huis wil heel graag samen met ouders aan een optimaal behandel- en ontwikkelklimaat werken en heeft 
daarom een actieve Ouderraad. De ouderraad heeft het recht om het ABA Huis te adviseren over onder andere:
De bewaking en verbetering van de kwaliteit van de zorg.
Het algemeen beleid van het ABA Huis over de (geestelijke) verzorging, de veiligheid, de gezondheid van de 
kinderen die zij behandelen en begeleiden.
Het financieel beleid van het ABA Huis zoals vastgelegd in de begroting en jaarrekening.

Informatie over de Ouderraad en/of lid worden

Wilt u informatie van of over de Ouderraad en/of lid worden?
Mail dan naar ouderraad@abahuis.nl.

ABA@home

Heeft u er behoefte aan om ook thuis 
aan bepaalde doelen te werken? 
Vraag dan naar de mogelijkheden van 
ABA@home aan de behandelaar van 
uw kind.

Let op: ABA@home is geen 
ouderbegeleiding, het is iets wat u 
samen met uw kind thuis kan doen.
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Hoe houden wij u op de hoogte van nieuws en 
ontwikkelingen bij het ABA Huis?

Ouderavond 

Minimaal één keer per jaar wordt er een ouderavond georganiseerd bij het 
ABA Huis. Deze avonden zijn enerzijds bedoeld om u te informeren over 
verschillende onderwerpen en anderzijds om het contact tussen ouders 
onderling te stimuleren. Tijdens deze avond is er ook tijd om even op de 
groep van uw kind te kijken en een praatje te maken met de trainers of 
andere medewerkers van het ABA Huis.

Groepsnieuwsbrief 

Eén keer in de maand krijgt u een nieuwsbrief van de groep waar uw kind 
op zit. Hierin kunt u lezen over het reilen en zeilen op de groep.
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Hoe werkt het ABA Huis aan kwaliteit 
en veiligheid?

Bij het ABA Huis vinden we dat elk kind recht heeft op ontwikkeling en we 
geloven dat elk kind zich kan ontwikkelen.

We vinden het belangrijk dat onze wijze van werken hierbij aansluit en we ons handelen kunnen verantwoorden. 
Daarom willen we zorg leveren van een zo’n hoog mogelijk, kwalitatief niveau. Niet om puur volgens protocollen 
en richtlijnen te werken, maar vooral dat het streven naar kwaliteit ons ondersteunt om te doen waar we voor 
staan: persoonlijke, veilige zorg en aandacht geven aan kinderen om die zo belangrijke stappen te zien in hun 
ontwikkeling. 
Kwaliteit lever je niet alleen, daarom stimuleren we de betrokkenheid en het kwaliteitsbewustzijn van alle 
medewerkers. We geloven dat iedere medewerker kwaliteiten heeft die bijdragen aan de kwaliteit.
Om te garanderen dat we de kwaliteit bevorderen, zijn we continue bezig met wat goed gaat en wat beter kan. 
Een belangrijke bron zijn de resultaten van ervaringen van kinderen, ouders en medewerkers en de evaluaties 
over de ontwikkeling van kinderen.

HKZ 

Het ABA Huis vindt het belangrijk om de kwaliteit van haar diensten 
toetsbaar en aantoonbaar te maken. Daarom zijn we sinds 2013 
aantoonbaar gecertificeerd volgens de HKZ normen, welke jaarlijks 
worden getoetst door het Keurmerk Instituut.

De HKZ normen zijn niet de enige normen waar we aan 
(willen) voldoen. Daarom houden we overige regel- en 
wetgeving continue bij op veranderingen, net als het 
kwaliteitskader Jeugd, en zorgen we ervoor dat we goed 
zicht blijven houden op de eisen van onze financierders.
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Veiligheid

Het ABA Huis vindt het belangrijk dat uw kind veilige zorg krijgt, daarom hebben wij een veiligheidsbeleid. De 
veiligheid borgen we onder andere met gekwalificeerd personeel, kindvriendelijke lokalen voorzien van een 
tagsysteem, te letten op voedselveiligheid en allergieën en tijdens het buiten spelen goed op uw kind te letten. 
Gelukkig komt het zeer zelden voor, maar als een kind wegloopt heeft het ABA Huis een vermissingsprotocol om 
in te zetten.
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Klachten

Wij streven er continue naar om de zorg te leveren op basis van uw 
wensen. Het kan toch voorkomen dat u ergens een klacht over heeft. Er 
zijn dan verschillende mogelijkheden om dit te uiten.
Die mogelijkheden leest u in ons klachtenreglement op onze website.

Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan 
waarin staat hoe wij om gaan met het signaleren en melden van 
(vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling.

Volgens de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishande-
ling dienen wij deze meldcode te hebben én het gebruik hiervan te bevor-
deren. Om medewerkers hierin te ondersteunen, werkt er op iedere locatie 
van het ABA Huis een gecertificeerde aandachtsfunctionaris die kan on-
dersteunen als er zorgen zijn over de situatie van een kind. 

Verwijsindex
Het komt gelukkig niet vaak voor, maar als er zorgen zijn over een kind en 
die zorgen blijven bestaan, dan mogen wij de gegevens van het kind in een 
verwijsindex zetten. De verwijsindex is een systeem waarin wij kunnen 
zien welke andere partijen betrokken zijn bij een kind. U wordt als ouder 
hier over geïnformeerd.
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AVG

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming, kortom de privacy wet AVG. Op de website vindt 
u ons privacyreglement. Hierin staat uitgelegd wat het ABA Huis doet met 
de persoonsgegevens die wij verwerken, zoals de persoonsgegevens van 
uw kind.
Onze medewerkers zijn zeer bewust bezig met het veilig en verantwoord 
omgaan met de privacy van uw kind. Zo publiceren wij geen foto’s van 
kinderen in een groepsnieuwsbrief zonder uw gegeven toestemming.

Voor een aantal zaken heeft het ABA Huis geen toestemming nodig, maar 
informeren wij u wel. Zo vindt u op onze website een privacyverklaring 
‘Inzage cliëntdossier’. Het ABA Huis is wettelijk verplicht om een dossier 
van uw kind aan te maken en hier mogen betrokkenen vanwege bepaalde 
doeleinden in kijken. Allen hebben een geheimhoudingspicht en er wordt 
alleen naar de informatie gekeken die voor de betrokkene relevant is.

Ook is het nodig dat er beeldmateriaal van uw kind gemaakt wordt voor 
behandeldoeleinden en  deskundigheidsbevordering van het personeel. 
Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat er een filmpje van uw kind gemaakt 
wordt. Het veilig omgaan met deze informatie staat in de privacyverklaring 
‘Gebruik van beeldmateriaal t.b.v. de behandeling aan cliënten’. 
Ook hiervoor geldt dat alle medewerkers een  geheimhoudingspicht 
hebben en de informatie alleen intern gedeeld wordt met betrokkenen, 
zoals in een team en met de behandelaar.



We hopen dat we u met de Wegwijs voldoende informatie 
hebben gegeven.
Heeft u toch nog vragen of wilt u ergens meer informatie 
over? Neem dan gerust contact met ons op!

Fotografie door: Inke Bos 
www.inkebosfotografie.nl


