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Begeleidingsplan     

 

Stichting Circustheater Stoffel biedt begeleiding aan kwetsbare kinderen en jongeren.  

Als gecontracteerd zorgaanbieder binnen het Sociaal Domein, verzorgen we 

groepsbegeleiding en individuele begeleiding vanuit onze Circustheaterschool . 

We bieden begeleiding aan bewoners uit de twaalf gemeenten binnen regio Arnhem: 

Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, 

Roosenzaal, Wageningen, Westervoort , Zevenaar en natuurlijk gemeente Arnhem.  

Het begeleidingsplan is een middel om samen met ouders of verzorgers en de 

wijkcoach of consulent te bepalen waarvoor, op welke manier en hoe lang begeleiding 

wordt verzorgd.  

Dit begeleidingsplan bestaat uit drie delen. Het eerste deel beschrijft beknopt de 

functie van de Circustheaterschool, onze visie en werkwijze. In het tweede deel wordt 

de deelnemer beschreven en staan de begeleidingsdoelen die ouders, eventueel  in 

samenwerking met een wijkcoach of consulent, hebben opgesteld. Vervolgens is in het 

derde deel, het plan van aanpak, beschreven op welke manier we tijdens de 

begeleidingsactiviteiten proberen om de begeleidingsdoelen te realiseren.  

Voor vragen over onze deelnemers of de Circustheaterschool, kunt u contact opnemen 

met coördinator Jettie Zonneveld via jettie@circustheaterstoffel .nl .  

 

Stefke de Wit 

Artistiek directeur Stichting Circustheater Stoffel 
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I. Begeleiding bij Circustheater Stoffel  

Stichting Circustheater Stoffel verzorgt begeleiding in de vorm van clubs, modules, cursussen en 

vakantiedagen aan kwetsbare kinderen en jongeren.  

Onze circustheaterschool is er voor kinderen en jongeren die extra aandacht en ondersteuning nodig 

hebben bij hun ontwikkeling. We vinden altijd we een manier om deel te kunnen nemen ongeacht 

lichamelijke, verstandelijke sociale of psychische beperkingen. 

We begeleiden kinderen op sociaal, 

emotioneel, motorisch, creatief en artistiek 

gebied en vergroten daarmee de 

zelfredzaamheid van onze deelnemers.  

Op onze circustheaterschool maken we 

gebruik van actieve, creatieve en speelse 

werkvormen en middelen, waarmee we 

deelnemers aanspreken op hun talenten en 

ze stimuleren om uitdagingen aan te gaan.  

We begeleiden vooral in groepsverband, omdat daar de meeste interacties plaatsvinden met 

anderen, de impact van gedrag en gedragsverandering vaak groter is en omdat het de meest 

zelfredzame vorm van begeleiding is. Individuele begeleiding is daarom in principe gericht op het 

toewerken naar groepsbegeleiding en vindt meestal dan ook plaats binnen groepsactiviteiten.  

Door onze werkwijze en met ons gevarieerde aanbod kunnen we goed inspelen op verschillende 

behoeften en mogelijkheden van onze deelnemers. We kunnen de mate van begeleiding eenvoudig 

op- en weer afschalen, zodat we steeds de meest zelfstandige begeleidingsvorm kunnen kiezen.  

 

  

We ontdekken spelenderwijs wat een kind 

allemaal goed kan en proberen we dat 

verder uit te bouwen. Ondertussen komen 

we er dan ook achter waar het juist 

moeite mee heeft. We gaan daar niet veel 

over praten, maar vooral door te doen,  

te spelen en te ontdekken, begeleiden we 

kinderen naar succeservaringen.  
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Werkwijze en leerklimaat 

Stichting Circustheater Stoffel begeleidt vanuit de circustheaterschool kwetsbare kinderen en 

jongeren om ze actief en succesvol te betrekken bij het deelnemen aan sociale activiteiten.  

Dit doen we methodisch door: 

✓ aantrekkelijke circustheater activiteiten aan te bieden in een veilige omgeving. 

✓ de begeleiding te verzorgen buiten zorggebouwen, maar in een reguliere vrijetijdsomgeving. 

✓ deze activiteiten te begeleiden door deskundige docenten en begeleiders, die deze 

kwetsbare doelgroep weten te verleiden, boeien en binden. 

✓ familie, vrienden en andere belangstellenden uit te nodigen zich te verbinden aan de 

circustheaterschool. Zij kunnen hun talenten inzetten door vrijwilligerswerk. 

✓ samen te werken met lokale zorg-, welzijns-, culturele- en onderwijsinstellingen. 

✓ samen met andere organisaties (binnen en buiten de zorg) aan aantrekkelijke producties te 

werken en hier voorstellingen aan te verbinden. 

✓ onze deelnemers actief te stimuleren deel te nemen aan reguliere vrijetijdsactiviteiten.  

✓ onze opgedane kennis in de omgang met deze doelgroep over te dragen. 

Het succesvol begeleiden van kwetsbare kinderen en jongeren met creatieve, actieve, kunstzinnige 

activiteiten als middel, vraagt om een specifieke aanpak. Hieronder noemen we een aantal 

randvoorwaarden in werkwijze en leerklimaat.  

▪ Aantrekkelijke activiteiten: gevarieerd aanbod, actief en fysiek uitdagende activiteiten. 

▪ Veilig leer- en speelklimaat: duidelijke grenzen en kaders, constructief fysiek contact, non 

verbale communicatie, heldere afspraken. 

▪ Uitgaan van de krachtkant: constructief gedrag bekrachtigen, eigen verantwoordelijkheid, 

verticale groepen, groepsdynamica. 

▪ Spelen met moeilijk gedrag: onconventioneel handelen 

▪ Deskundige en talentvolle begeleiding 

In ons Sociaal Artistiek Leerplan hebben we onze werkwijze en leerklimaat uitgebreid beschreven, 

net als de competenties en de leerinhoud van onze producten. Daarmee hebben we een goed 

onderbouwde werkwijze ontwikkeld die overdraagbaar is aan nieuwe medewerkers. 
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II. Begeleidingsdoelen  

De begeleidingsdoelen worden geformuleerd door ouders of verzorgers, eventueel in samenwerking 

met de wijkcoach of consulent. Vervolgens proberen wij, samen met ouders en gemeente, te komen 

tot concrete gewenste resultaten.  

Begeleidingsdoelen voor [deelnemer], geformuleerd door [naam] op [datum]: 

▪   

III. Plan van aanpak  

Binnen de eerste twee maanden observeren we de deelnemer tijdens de activiteiten. We 

onderzoeken de mogelijkheden en beperkingen en zoeken hierin voorzichtig de grenzen op. Daarin 

kijken we naar het brede beeld van sociale, emotionele, creatieve, artistieke en motorische 

vaardigheden. Aan de hand van de begeleidingsdoelen en de observaties formuleren we vervolgens 

een plan van aanpak.  

Waar [deelnemer] in uitblinkt bij Circustheater Stoffel:  

 

Waar [deelnemer] tegen aanloopt bij Circustheater Stoffel: 

  

Oefendoelen: 

✓  

Aandachtspunten in de begeleiding: 

-  
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Traject:  

De ontwikkelingen van de deelnemers van onze circustheaterschool worden twee maal per seizoen 

(november en mei) geëvalueerd met ouders of verzorgers. De wijkcoach wordt uitgenodigd om op 

ten minste één van deze twee momenten hierbij aanwezig te zijn.  

Gezien het beeld van de zorgvragen van de huidige deelnemers, gaan we op dit moment uit van een 

traject van twee jaar. De begeleiding bij Circustheater Stoffel stopt wanneer de zorgvraag niet meer 

van toepassing is, wanneer begeleiding niet meer de juiste vorm is om aan de zorgvraag te 

beantwoorden of wanneer het aanbod van Circustheater Stoffel niet meer past bij de zorgvraag van 

de deelnemer. 

Globaal programma: 
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