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1.Voorwoord 

Beste lezer, 

Voor u ligt een vernieuwde uitgave van het LOVT Infoboek boordevol informatie, die betrekking heeft op de leefwereld 
van kinderen van de trekkende beroepsbevolking in de leeftijd van 3 tot 18 jaar. 

Dit boek kan tot steun zijn voor ouders, die nog een keuze moeten maken waar hun kind(eren) naar toe zal (zullen) 
gaan. Dit kan naar een instelling, leefgroephuis, gezinshuis of misschien een gastgezin zijn. We hebben geprobeerd 
om zoveel mogelijk informatie te verzamelen, om u een goed overzicht te geven.  

Maar ook legt het LOVT in dit boek uit wie we zijn, wat we doen en wat we voor u betekenen kunnen. Niet alleen bij 
het zoeken naar een geschikte plaats voor uw kind(eren), maar ook wanneer u eenmaal een plaats gevonden hebt. 
Alle mogelijke contacten binnen de leefwereld van de kinderen van de trekkende beroepsbevolking tijdens hun 
leerplichtige periode kunt u hierin vinden.  

Zoals informatie over het Censis Overleg orgaan, LOVK, Centrale vertrouwenspersoon Meander/
Oudercontactfunctionaris, BSOS, SRS en het Beleidscentrum Prokino/Meander is van toegevoegde waarde, om u 
een idee te geven, waar u mee te maken krijgt/heeft en waar u met desbetreffende vragen terecht kunt. 

De informatie die wij verkregen hebben, is verstrekt door de internaten, leefgroep huizen en gezinshuizen. Voor 
informatie van de gastgezinnen kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon Meander/Oudercontactfunctionaris. 

De jonge kinderen kunnen op jonge leeftijd ingeschreven worden bij het LOVK, dan voldoet u aan de leerplichtwet. 
Het LOVK heeft een goed pakket, waar u met uw kind(eren) aan kunt werken. Tevens zijn er diverse ligplaatsscholen, 
waar de kinderen altijd terecht kunnen, al is het maar voor een dag of zelfs maar een dagdeel. Het is belangrijk dat 
kinderen leren spelen en elkaar respecteren zoals ze zijn.  

Onder begeleiding van een mentor van de LOVK kunt u zo uw zoon of dochter zo goed mogelijk voorbereiden op de 
instroom in groep drie van de basisschool.  

Het is belangrijk, dat de kinderen een goede woonomgeving hebben, waar ze de rest van hun schoolperiode 
verblijven en die ook in redelijke lijn loopt met uw levensovertuiging. 

Voor ouders vanuit de circus- en kermiswereld is er informatie over de Stichting Rijdende School (SRS) opgenomen 
met adres en telefoongegevens. 

Ik hoop dat we u door dit boek nuttige informatie hebben kunnen geven en dat u bovendien weet waar u met uw 
vragen terecht kunt. Dank gaat uit naar hen die het boekje hebben samengesteld en zij die de informatie hebben 
aangeleverd. 

Ik wens u namens het LOVT bestuur succes bij het maken van de voor u juiste keuze. 

Met vriendelijke groet,  

De Voorzitter 
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2. LOVT  

Wie of wat is het LOVT? 

Het LOVT is het Landelijk Oudercontact Voor Trekkende beroepsbevolking. 

Het LOVT streeft naar goed onderwijs en goede huisvestingsmogelijkheden voor schippers-, kermis-, en 
circuskinderen. Waarbij voor iedere denominatie (geloofsovertuiging) er een mogelijkheid moet zijn om hieraan te 
voldoen. Ouders kunnen pas met een gerust hart werken, als deze er op kunnen vertrouwen dat hun kinderen goed 
verzorgd worden 

 

Geschiedenis van het LOVT 

Sinds de leerplichtwet van 1969 zijn alle kinderen in Nederland leerplichtig als ze vijf jaar zijn, wat inhoudt dat ook 
kinderen van ambulante ouders leerplichtig zijn. Voor varende jonge kinderen geldt dat zij voldoen aan de leerplicht 
wanneer zij zijn ingeschreven bij de LOVK en gebruik maken van het onderwijs van de LOVK, dat betekent dagelijks 
werken met het onderwijsleerpakketten VoorSprong (3-4 jaar) en VoortVarend (4-6 jaar) en zo mogelijk de 
ligplaatsscholen bezoeken. 

Vanaf het schooljaar waarin kinderen zeven jaar worden moeten zij naast de leerplicht ook voldoen aan de 
schoolplicht. De overheid heeft de varende ouders in staat gesteld om aan de schoolplicht te kunnen voldoen door een 
subsidie toe te kennen op de internaatskosten. Daarnaast wordt van u een ouderbijdrage verlangd. 

Het LOVT is in 1977 opgericht, als LOV (Landelijk Oudercontact voor Varenden) uit de gedachte van de overheid dat 
de ouders binnen scholen en instellingen inspraak moesten hebben.  

 

Doelen 

Het feit dat, in 1994 de Nederlandse internaten zijn geprivatiseerd en via een functionele decentralisatie los zijn 
gekomen van directe overheidsbemoeienis, is voor de LOV aanleiding geweest voor het opstellen van: 

Een ‘Kwaliteitsplan internaten en leefgroephuizen’ 

Dit is de visie van ouders, hoe een bijdrage geleverd kan worden aan kwaliteit van opvoeding binnen 
internaten en leefgroephuizen voor de kinderen. 

Het ‘Raamwerk Ouderoverleg’ 

Overkoepelend en bevestigend, geen afbreuk doende aan bestaande regelingen, duidelijkheid in landelijk 
structuur. 

Het ‘LOV Handvest’ 

Een handvest inzake rechten en plichten van ouders en instellingen in Europa. Het handvest is geformuleerd 
voor ouders van de trekkende beroepsbevolking, die hun kinderen ten behoeve van scholing, huisvesten in 
een huisvestingsvoorzienig. 

Daarnaast is er in 1997/1998 een beleidsplan opgesteld. 

Het kan de basis en het fundament zijn voor ouders, overheid en besturen bij het denken over huisvesting van 
schoolgaande schippers-, kermis-, en circuskinderen. Deze stukken zijn tot stand gekomen in gezamenlijk overleg met 
alle aangesloten ouderleden. 

 

Naamswijziging 

In 2000 is de naam LOV veranderd in LOVT ( Landelijk Oudercontact Voor Trekkende beroepsbevolking). Dit was 
naar aanleiding van het Rapport van de Commissie de Jong, waarin werd gesteld dat de kermis– en 
circusexploitanten ook vertegenwoordigd moesten zijn in het LOV. 
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Wat doet het LOVT? 

De activiteiten van het LOVT zijn onder andere: 

• Schakel tussen ouders enerzijds en overheid en begeleidende instanties anderzijds. 

• Kwaliteitsbewaking van de instellingen. 

• Landelijke spreiding van aanbod van huisvesting. 

• Financieel beleid van de overheid. 

• Bewaking van de rechten en plichten van de kinderen en hun ouders op de instellingen. 

• Stimuleert het onderwijs aan jonge varende kinderen. 

• Welzijn van de kinderen. 

 

Ouders 

De kracht van het LOVT ligt in het feit dat het gedragen en bestuurd wordt door ouders. Het bestuur bestaat namelijk 
uit ouders, die een kind binnen één van de instellingen hebben wonen. U kunt bij het LOVT terecht voor vragen over 
dubbele kinderbijslag, subsidie, ouderbijdrage en overige opvang gerelateerde vragen. 

 

Jaarvergadering 

Minstens één keer per jaar is er een vergadering, waarin de leden op de hoogte worden gebracht van de recente 
ontwikkelingen. Afgevaardigden van oudercommissies en ook ouders (leden) komen op de ledenraadvergadering van 
het LOVT om met elkaar te overleggen over verschillende onderwerpen, welke met de opvang en onderwijs van 
schipper-, kermis- en circuskinderen te maken hebben. 

Tijdens deze vergaderingen worden door de leden ideeën aangedragen en oplossingen gezocht.  

Daarnaast worden de vergaderingen bijgewoond door verenigingen en personen die betrokken zijn bij het LOVT, 
onder andere LOVK, SRS, BSOS, CENSIS, KSCC, Contactfunctionaris en BLN. Ook personeel en directies van 
instellingen bezoeken de vergaderingen 

 

Website 

Ook online kunt u ons vinden op www.lovt.org. Daar kunt u alle actuele informatie vinden, zoals de vergaderdata, 
informatie jaarvergaderingen en info over bestuursleden en hun taken. Onder het kopje archief kunt u onze statuten en 
overige documenten vinden.  

 

Adresgegevens LOVT: 

Industrieweg 1b 
3433 NL Nieuwegein 
Website: www.lovt.org 
E-mail: info@lovt.org 
Tel: 06-23225399  (voorzitter) 
Tel: 06-46816730  (secretaris) 
 

Mailinfo 

Wij streven ernaar om drie keer per jaar een nieuwsbrief uit te geven. Deze wordt via de instellingen aan de ouders 
doorgestuurd. Het kan voorkomen dat er in een periode weinig te melden valt, zodat aangeleverde kopij 
doorgeschoven wordt. In de mailinfo wordt ten eerste de ouders op de hoogte gehouden van de inzet van het LOVT. 
Tevens is er ruimte voor instellingen en ouders om hun informatie te delen. De redactie is niet verantwoordelijk voor 
de aangeleverde informatie, en heeft het recht om opmaak en foto’s naar eigen inzicht aan te passen. 

E-mail redactie: mailinfo@lovt.org  

mailto:info@lovt.org
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3. Overlegstructuur 
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Uitleg diagram/overlegstructuur 

Het diagram op de vorige bladzijde vraagt de benodigde uitleg. Eigenlijk zijn er twee gedeeltes. De bovenste helft 
geeft vooral weer het LOVT als overlegorgaan met de partners. De onderste helft geeft de clusters weer.  

 

Overleg 

Zoals het diagram uitbeeld, heeft het LOVT overleg met diverse partners. Deze lijnen zijn zoals afgebeeld erg kort. 
Ieder bestuurslid heeft zijn eigen taak om zijn lijn in stand te houden. Deze is verantwoordelijk om het contact te 
onderhouden, zoals uitnodiging versturen voor bijvoorbeeld een jaarlijks overleg. 

 

Clusters 

Na een aantal jaren moest dit diagram aangepast worden, door het verdwijnen of fuseren van instellingen.  

Zo hebben de gastgezinnen een lijntje naar de contact-functionaris gekregen, omdat zij met deze persoon contact 
hebben.  

Meander heeft de meeste instellingen, met meerdere locaties door heel het land. Meander heeft een breed aanbod 
qua overtuiging; voor ieder gezin. De oudercommissies van deze instellingen komen samen in het LOC (landelijk 
ouder commissie). De ballonnen van de instellingen zijn gestippeld, daar het LOVT contact onderhoud met deze 
oudercommissies. Dit ziet u weer terug in het bovenste gedeelte. Uiteraard hebben wij ook contact met de ouders, 
onze leden. 

Limena heeft sinds 2018 drie locaties. Limena is de stichting, waarin deze instellingen ondergebracht zijn, met een 
centraal bestuur en locatiemanagers. Het reformatorisch uitgangspunt van opvoeding, begeleiding en verzorging 
worden geleid door de Bijbel, Gods Woord. 
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4. KSCC 

KSCC-Nijmegen 

Waalhaven 1K, 6541 AG  Nijmegen (Postbus 390, 6500 AJ Nijmegen), telefoon: +31 24 3777 575, website: 
www.kscc.nl, mail: info@kscc.nl. 

 

Landelijke Katholieke Parochie voor Binnenvaart, Circus- en Kermisgemeenschap 

Aalmoezenier B.E.M. van Welzenes sd, +31 6 553 56666 

Waalhaven 1K, 6541 AG  Nijmegen (Postbus 390, 6500 AJ Nijmegen), telefoon: +31 24 3777 575, website: 
www.kscc.nl, mail: info@kscc.nl. 

 

Binnenvaartpastoraat PK 

Landelijk Protestants Schipperspastoraat, Ds. Dirk Meijvogel, telefoon +31 6 31041389, www.binnenvaartpastoraat.nl 

 

Steunpunt Binnenvaart 

Stichting AMVV, coördinator mw. Lilian van Hiele, telefoon  +31 6 20112319, p/a Scheepmakerij 340, 3331 
MC  Zwijndrecht, email: info@steunpuntbinnenvaart.nl 

http://www.kscc.nl
mailto:info@kscc.nl
http://www.kscc.nl
mailto:info@kscc.nl
http://www.binnenvaartpastoraat.nl
mailto:info@steunpuntbinnenvaart.nl
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5. LOVK 

LOVK, Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen 

 

De stichting LOVK heeft ten doel het geven van onderwijs aan jonge varende kinderen op bijzondere-, neutrale-, 
protestants-christelijke en rooms-katholieke grondslag. Zij heeft tevens tot doel het bevorderen van een landelijk 
integraal onderwijssysteem voor deze varende kinderen. 

Integraal onderwijs wil zeggen dat alle delen van het onderwijsaanbod, zoals onderwijs aan boord, mentorbegeleiding, 
ligplaatsonderwijs en onderwijs op peuterspeelzalen en basisscholen met elkaar in samenhang zijn gebracht. Hierdoor 
versterken deze onderdelen elkaar en vormen samen een krachtig en effectief onderwijsaanbod voor varende 
kinderen.  

De missie 

De LOVK wil voor varende kinderen van 3 tot 7 jaar het recht op onderwijs dat zij hebben zo goed mogelijk inhoudelijk 
(probleemloze doorstroming naar regulier basisonderwijs) en qua vormgeving (rekening houdend met hun specifieke 
situatie) invullen.  

Zij wil door middel van haar onderwijs bijdragen aan: 

• een ontwikkeling van varende kinderen die cognitief en sociaal 
emotioneel zoveel als mogelijk is, gelijk loopt met die van 
kleuters binnen het reguliere onderwijs op basisscholen; 

• een goede aansluiting in groep 3 van het reguliere onderwijs; 

• de instandhouding van het varende gezinsbedrijf, (economisch 
en maatschappelijk belang). 

Dat wil zij bereiken  door de volgende producten en diensten: 

• het bieden van een compleet onderwijsleerpakket voor 3 tot 7 
jarigen; 

• intensieve begeleiding van ouders bij de uitvoering van de 
onderwijsleerpakketten; 

• intensieve begeleiding van leerlingen in hun leerproces, zowel 
individueel als in groepsverband; 

• begeleiding van ouders en kinderen door leerkrachten en 
mentoren op een professioneel hoog niveau. 

• de levering van pakketten en begeleiding over heel Nederland 
en daarbuiten. 

 

Leerplicht 

Van ouders van kinderen in de leeftijd van 3 – 7 jaar die meevaren op een (binnenvaart)schip wordt verwacht, dat zij 
dagelijks gebruik maken van de onderwijsmiddelen en de ondersteuning van de LOVK, waarmee ze voldoen aan de 
leerplicht. 

De school voor varende kinderen van 3 – 7 jaar biedt onderwijs dat geheel is afgestemd op het bestaan in de 
binnenvaart. 

Dit betekent dat kinderen vanaf 3 jaar deel kunnen nemen aan het onderwijs van de LOVK door gebruik te maken van 
het speelleerpakket VoorSprong dat is ontwikkeld voor peuters van 3 – 4 jaar en van het onderwijsleerpakket 
VoortVarend. Wanneer gewenst kan de leerstof van groep 3 aangeboden worden.  

Varende kinderen zijn ook vanaf hun vijfde jaar leerplichtig. Wanneer ouders dagelijks werken met de 
onderwijsleerpakketten van de LOVK, waarbij ze begeleid worden door een mentor, wordt voldaan aan de leerplicht. 
Het zoveel mogelijk bezoeken van ligplaatsscholen (vanaf de leeftijd van 3,5 jaar) is belangrijk voor de sociale 
ontwikkeling van kinderen.  
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Het onderwijspakket 

Het onderwijs aan boord biedt samen met het ligplaatsonderwijs een volledig onderwijsaanbod voor varende kinderen. 
Van ouders wordt gevraagd dat zij dagelijks met hun kind werken. Hun rol is namelijk uiterst belangrijk om hun kind 
een goede instroom in het reguliere basisonderwijs te geven. 
Om ouders hier bij te helpen is door de LOVK een geheel op de situatie van varende kleuters toegespitst 
onderwijsleerpakket ontwikkeld. Het bestaat uit: 

VoorSprong      - voor 3 tot 4 jarigen 

  Het accent ligt op taal (uitbreiden van de woordenschat) en spelenderwijs leren. 

VoortVarend groep 1    - voor 4 tot 5 jarigen 

VoortVarend groep 2    - voor 5 tot 6 jarigen 

Themapaketten groepen 1 en 2   - herfst, winter, lente, zomer, sinterklaas en kerst 

Complete leerstof groep 3   - voor kinderen die groep 3 aan boord volgen 

Voor elk onderwijspakket geldt, dat het bestaat uit instructie- en werkbladen en een uitgebreid materialenpakket dat 
zowel gebruiks- als verbruiksmateriaal omvat. Alle onderdelen van het pakket hebben een duidelijke handleiding. 

De opbouw is zo, dat alles wat binnen de VVE en de groepen 1 en 2 van de basisschool aan de orde komt, ook in 
VoorSprong en VoortVarend aangeboden wordt. Varende kinderen  kunnen dus in elke basisschool in Nederland 
instromen. 

De kracht van dit aanbod is dat het geheel is aangepast aan en inspeelt op de leeftijd en de ontwikkeling van het kind, 
onderwijs-op-maat, en dat voortdurend door de ouders een beroep gedaan kan worden op een eigen mentor. De 
mentor heeft driewekelijks contact met de ouders.  

 

Het observatie- en registratiesysteem KIJK! 

Bij VoortVarend werken mentoren en leerkrachten intensief met de ouders samen, om de ontwikkeling van het kind te 
volgen. Dit gebeurt door observaties van de verschillende ontwikkelingsgebieden in te voeren in KIJK! Dit is een 
digitaal observatie- en registratiesysteem waar bij de LOVK door zowel ouders, mentoren als leerkrachten observaties 
ingevoerd kunnen worden. Een prachtige manier om de krachten te bundelen en alle inzichten te gebruiken om het 
onderwijs optimaal aan te laten sluiten bij de ontwikkeling van uw 
kind. Twee keer per jaar wordt er op basis van de diverse 
observaties een registratie gemaakt, waarbij in een overzicht te zien 
is waar uw kind qua ontwikkeling zit. 

 

Zie voor meer informatie 

www.lovk.nl, de website van de LOVK met algemene informatie. 

www.zelflesgeven.nl, de website van de LOVK waarbij ouders 
ondersteund worden die hun kind zelf lesgeven en welke aansluit bij 
de materialen die zijn ontwikkeld door de LOVK. 

 

Adresgegevens  

Landelijk Bureau van de LOVK: 

Papeterspad 5 

3311 WT Dordrecht 

Tel:  078-2003333 

Mobiel: 06-30230437 

E-mail: landelijk.bureau@lovk.nl 

Website: www.lovk.nl 
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6. Contactfunctionaris 
Wie ben ik en wat kan ik betekenen. 

Mijn naam is Jenny Klein. Ik ben alweer een aantal jaren werkzaam als 
contactfunctionaris en vertrouwenspersoon bij Meander. 

In het verleden ben ik samen met mijn man werkzaam geweest in de binnenvaart. 
Daarnaast vind ik het nog steeds leuk om af en toe te varen en doe dat dan ook. 
Als ouder heb ik mij altijd betrokken gevoeld bij het internaat van onze kinderen. Je 
geeft een stuk van de opvoeding van je kinderen uit handen en mist stukjes van de 
ontwikkeling. Ik vond het daarom belangrijk om goed samen te werken en te 
communiceren met de medewerkers van het internaat. Vanuit deze ervaring en 
kennis kan ik u als ouder helpen als u vragen hebt of ergens tegen aan loopt. Ik 
hoop dat u de weg naar mij weet te vinden en ik me voor u in kan zetten! 

 

Oudercontactfunctionaris 

De functie van oudercontactfunctionaris is gericht op het adviseren en ondersteunen van ouders, zowel van nieuwe 
ouders als van ouders die al een tijdje meedraaien. Je kunt bij mij terecht voor een luisterend oor en vragen van 
allerlei aard, maar ook voor bv. ondersteuning bij contacten met officiële instanties. De functie van contactfunctionaris 
is vertrouwelijk en onafhankelijk. 

 

Vertrouwenspersoon 

Naast contactfunctionaris, ben ik vertrouwenspersoon. Ook als vertrouwenspersoon heb ik een onafhankelijke positie 
binnen de organisatie. Daarnaast heeft elk internaat een eigen locatie gebonden vertrouwenspersoon. Meestal kunt u 
als ouder met uw vragen terecht bij medewerkers van de locatie waar uw kind verblijft. Maar misschien wilt u dat niet 
altijd, of lukt dat in sommige gevallen niet. In dat soort situaties kan de vertrouwenspersoon advies geven of helpen bij 
het zoeken naar een passende oplossing. U kunt uw verhaal in vertrouwen aan de vertrouwenspersoon kwijt. 

Wat kan een vertrouwenspersoon voor u doen? 

• Een vertrouwenspersoon luistert naar u en bespreekt wat zij voor u kan doen bij vragen of problemen die 
betrekking hebben op de organisatie. 

• U bepaalt welke stappen u wilt ondernemen, de vertrouwenspersoon kan u daarbij adviseren. 

• Wat u ook kiest, de vertrouwenspersoon staat naast u. U heeft de regie en zet zelf de stappen. 

• De vertrouwenspersoon werkt op onafhankelijke basis. Niemand binnen de organisatie kan haar verplichten 
mededelingen te doen over wat haar is toevertrouwd, uw anonimiteit is gewaarborgd. 

• Maar als u de vertrouwenspersoon iets vertelt dat gevaarlijk is voor u of uw kind, dan is de vertrouwenspersoon 
verplicht daar iets mee te doen. Veiligheid staat voorop. 

De vertrouwenspersoon bespreekt altijd eerst met u hoe zij dat gaat doen. 

 

Gastgezinnen 

Naast de mogelijkheid om te kiezen voor een internaat of leefgroephuis is er ook nog de mogelijkheid om te kiezen 
voor een gastgezin. Voor deze oplossing wordt vaak gekozen omdat de kinderen dan opgroeien in een omgeving die 
zo dicht mogelijk bij de thuissituatie komt. Het kan voorkomen dat uw kind(eren) om wat voor reden dan ook specifieke 
zorg nodig hebben en dat u daarom kiest voor een gastgezin. U kiest een gezin uit dat het meest aansluit bij de 
opvoeding en/of zorg die u voor ogen heeft. Dit betreft een vrije keuze van u als ouder. Na deze keuze meldt u zich 
dan aan bij het administratiekantoor Censis om door te geven om welk gezin het gaat. Voor de gastgezinnen is er een 
subsidieregeling en daarnaast betaalt u een ouderbijdrage. Wilt u meer hier over weten dan kunt voor informatie bij mij 
terecht. Wanneer het gastgezin is geregistreerd bij het administratiekantoor, dan wordt dit aan mij doorgegeven. Ik zal 
dan met de gastouders bespreken wat de voorwaarden zijn. Ik onderhoud de contacten met de ouders van de 
kinderen en bezoek twee keer per jaar het gastgezin. Zij kunnen met vragen bij mij terecht. 

U kunt mij bereiken op, 

Jenny Klein-Seine | vertrouwenspersoon & aandachtsfunctionaris & contactfunctionaris  
M:  +31 (0)6 12740348 
vertrouwenspersoon@stg.meander.nl  
www.prokino.nl | www.stgmeander.nl 
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7. BSOS 
Over ons 

De Vereniging Basisscholen Onderwijs Schipperskinderen 
(BSOS) is een vereniging voor de belangenbehartiging van het 
onderwijs aan schipperskinderen in de basisschool.  
Anders dan LOVK dat vanwege het onderwijs aan varende 
kinderen (veelal kleuters) een grote naamsbekendheid heeft en 
een begrip is in de schipperswereld, heeft BSOS die bekendheid 
in veel mindere mate. In tegenstelling tot LOVK zijn er nauwelijks 
rechtstreekse contacten met individuele schippersouders. 
Wanneer het schipperskind naar groep 3 gaat, van boord gaat en 
in het internaat gaat wonen, hebben ouders rechtstreeks te 
maken met de leiding van het internaat en de leerkrachten en 
directie van de basisschool. 

Basisscholen met meer dan drie schipperskinderen die op het 
internaat verblijven hebben recht op een bijzondere bekostiging 
van Rijkswege. Zij kunnen ervoor kiezen aan te sluiten bij de 
landelijke vereniging BSOS waar binnen een netwerk 14 
basisscholen lid van zijn. Zij onderhouden geregeld contacten 
met het bestuur van BSOS tijdens het jaarlijkse schoolbezoek op 
locatie, de jaarlijkse ledenvergadering en de jaarlijkse 
studiebijeenkomsten die specifiek voor leerkrachten met 
schipperskinderen worden georganiseerd. 

Daarnaast is er 2 x per jaar overleg met LOVT, de 
landelijke oudervereniging voor o.a. schipperskinderen. 
Voor de scholen richt de belangenbehartiging zich zowel 
op de onderwijsinhoudelijke (pedagogisch-didactisch) 
aspecten als op de facilitering van scholen met 
schipperskinderen. 

BSOS ondersteunt scholen op het niveau van leerlingen, 
leerkrachten en schoolleiding. Verder vertegenwoordigt 
BSOS scholen naar overheden, parlementariërs en 
onderwijsinspectie.  

Om het belang van het schipperskind van 4- tot 12 jaar 
zoveel mogelijk te dienen, is sinds 2014 een intensieve 
samenwerking tussen LOVK en BSOS ontstaan waarbij de 
directeur van LOVK zitting heeft genomen in het bestuur 
van BSOS. 

Missie en visie 

BSOS werkt met een strategisch beleidsplan. In dit plan is 
onze toekomstvisie opgenomen. Deze visie is verbonden 
met een aantal richtinggevende uitspraken: 

BSOS behartigt de belangen van het onderwijs aan 
schipperskinderen in de basisschool. De aangesloten 
basisscholen bevinden zich op verschillende plaatsen in 
het land. BSOS vormt de verbindende schakel en zorgt dat 
het schipperskind in beeld blijft; 

BSOS voert een pro-actief strategisch beleid waarbij de 
onderwijskundige ontwikkeling en het welbevinden van het 
schipperskind voorop staat. We spelen daarbij ook in op de 
landelijke ontwikkelingen; 

BSOS maakt zich sterk voor een relatief kleine groep 
schipperskinderen. De vereniging richt zich daarom op 
het bundelen van elkaars krachten. Ze is op zoek naar 
samenwerking en concrete afstemming met de betreffende 
BSOS-scholen. Tevens zoekt onze vereniging contact met 
andere relevante organisaties; 
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BSOS werkt intensief aan de verbinding met LOVK; 

BSOS is in samenwerking met de KPC-groep 
een informatiepunt voor ouders, scholen, besturen, overheen en 
andere betrokkenen; 

BSOS maakt zich in het kader van passend onderwijs sterk voor 
het gegeven dat zowel wal- als schipperskinderen zich optimaal 
ontwikkelen, zowel op cognitief als op mentaal gebied. Daarbij 
richt BSOS zich vooral op het herkennen en erkennen van de 
specifieke kenmerken van haar doelgroep. Deze kenmerken 
leiden tot onderwijsbehoeften van de schipperskinderen. BSOS 
ziet er op toe dat aan de onderwijsbehoeften van deze specifieke 
groep kinderen wordt tegemoetgekomen. 

 

Personele bekostiging 

Ieder jaar wordt in de Staatscourant de ‘Regeling personele Bekostiging primair Onderwijs’ gepubliceerd. 

BSOS-scholen kunnen aanvullende bekostiging aanvragen  op grond van artikel 39 (aanwezigheid schipperskinderen) 
en artikel 41 (trekkende bevolking). Met deze aanvullende bekostiging krijgen scholen de financiële ruimte om beleid te 
ontwikkelen ten aanzien van het onderwijs aan schipperskinderen. 

Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door de groepen 3 en 4 op de school klein te houden. 

 

Contact 

Miriam Wondergem - miriam.kooiman@skoba.nl 

www.bsos.nl 

 

mailto:miriam.kooiman@skoba.nl
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8. SRS 
SRS: Stichting de Rijdende School 

 

In 1955 verscheen de eerste rijdende school. Op dit moment bezit de 
Stichting Rijdende School vijftien schoolwagens en drie minischolen 
die volledig zijn ingericht voor het geven van onderwijs aan kinderen 
in de basisschoolleeftijd. Meestal werkt er één leerkracht in een 
school, soms twee, afhankelijk van het leerlingenaantal. De scholen 
worden jaarlijks op circa tweehonderd kermissen ingezet. Daarnaast 
bezit de school nog 3 lesbussen, die ingezet worden voor individuele 
leerlingbegeleiding. Het aantal meereizende kinderen is in de loop der 
jaren tamelijk constant gebleven: rond de 250-300 leerlingen. 

 

Zomer- en winterperiode 

 

Het jaar valt voor kermis- en circuskinderen en hun ouders uiteen in 
twee perioden: een zomerperiode van 1 april tot en met 31 oktober 
waarin de gezinnen vaak op reis zijn en een winterperiode van 1 
november tot en met 31 maart. 

In de zomerperiode bezoeken de meereizende kinderen waar 
mogelijk de rijdende school. Wanneer er geen rijdende school 
aanwezig is, kunnen kinderen een reguliere basisschool bezoeken of 
werken zij thuis aan een huiswerkprogramma, al of niet met School@home, de in eigen beheer ontwikkelde 
leeromgeving. Een aantal kinderen van kermisexploitanten c.q. circusmedewerkers gaat niet mee op reis. Deze 
kinderen volgen continu onderwijs en wonen in internaten of in gastgezinnen. 

In de winterperiode bezoeken nagenoeg alle kinderen een eigen, vaste reguliere basisschool. In Apeldoorn en Bergen 
op Zoom staan ’s winters een of meer schoolwagens van de Stichting Rijdende School bij een reguliere basisschool, 
die vrij veel leerlingen uit de kermiswereld heeft. Leerkrachten van de Stichting geven hier ondersteuning bij het 
onderwijs aan de betreffende kinderen. 

 

Werken in de Rijdende School 

 

Tijdens het zomerseizoen wordt in de rijdende scholen voornamelijk individueel gewerkt. 

Dit is noodzakelijk omdat: 

- de groep bestaat uit kinderen van alle groepen van de basisschool 

- de samenstelling en de grootte van de groep op iedere plaats verschillend is 

- elk kind werkt uit methodeboeken van haar of zijn reguliere school 

Tijdens een kermisperiode bezoeken kinderen de ter plaatse aanwezige schoolwagen. Ze werken daar op hun eigen 
niveau en met de methodeboeken, die ze meebrengen van hun winterschool. Gedurende een volgende kermisperiode 
is de samenstelling van de groep leerlingen weer geheel anders. Naast andere groepsgenoten ontmoet de leerling ook 
meestal een andere leerkracht. 

De Rijdende School heeft een digitaal leerlingvolgsysteem (LVS) ontwikkeld waarin veel relevante informatie over de 
leerling opgeslagen is. De leerkracht kan deze informatie zowel thuis als in de scholen opvragen. Naast deze 
informatiebron fungeert ook nog de Blauwe Map die de leerling zelf bij zich heeft. Hierin wordt de dagelijkse gang van 
zaken en de vorderingen van de leerling vastgelegd. De leerling overhandigt deze map op een nieuwe kermis aan zijn 
leerkracht. 

De leerlingen werken met behulp van dagprogramma’s. Deze worden dagelijks door de betreffende leerkracht 
opgesteld aan de hand van leerstofoverzichten. Dit zijn afgeronde leerstofonderdelen met een beknopte handleiding. 

Elke leerling heeft een consulent. Deze is eerstverantwoordelijke voor het onderwijskundig proces van de leerling en 
heeft daartoe zeer regelmatig contact met ouders en leerkrachten van de winterschool. 

 

mailto:school@home


17 

 

School@home 
 
De Rijdende School heeft in eigen beheer een digitale leeromgeving ontwikkeld welke gebruikt wordt in geval een 
leerling weinig tot geen mogelijkheden heeft om scholen te bezoeken. De digitale leeromgeving heet School@home. 
Tussen de twintig en dertig leerlingen volgen onderwijs middels deze leeromgeving. 

De betreffende leerling heeft een laptop met toebehoren van de SRS in bruikleen. Hij meldt zich iedere morgen om 
9.00 uur en begint dan aan zijn dagprogramma dat door de leerkracht reeds is klaargezet. Hij staat in direct contact 
met de leerkracht via MSN en/of webcam. 

Er wordt nu gewerkt aan het programma NaviLeren, waarin tijd en plaats onafhankelijk leren mogelijk wordt met 
individuele leerlijnen. 

 

Tot slot 
 
De Rijdende School is een uitkomst voor kermisexploitanten en circusmedewerkers met kinderen in de 
basisschoolleeftijd. Reizen, werken en onderwijs is op deze wijze goed te combineren. Daarnaast biedt deze unieke 
organisatie aan circa veertig medewerkers een fijne job. 

 

Bezoekadres: 

Rijnstraat 74 

4191 CM Geldermalsen 

 

Postadres: 

Postbus 188 

4190 CD Geldermalsen  

 

E-mail: 

info@rijdendeschool.nl  

 

Telefoonnummers: 

Tel.: 0345-572651 

Fax: 0345-580824 

 

Website: 

http://www.rijdendeschool.nl/ 

 

Nora Booij, 

Directeur Bestuurder 
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De verschillende clusters 

Clusters zijn rechtspersonen die één of meer voorzieningen (Internaten, Leefgroepen, Gezinshuizen en 
gastoudergezinnen) in stand houden. De voorzieningen zijn onder verdeeld in 4 clusters: 

Limena     = Reformatorische Internaten voor Schipperskinderen 

Stichting Meander    = Stichting van protestants-christelijke en katholieke instellingen voor schippers- en  
      kermiskinderen 

 

Levensovertuigingen van de voorzieningen 

Protestants Christelijk (PC) 

Een Protestants Christelijke voorziening zal de opvoedende taak van uw kind volgens het Evangelie van 
Jezus Christus uitvoeren. 

Rooms Katholiek (RK) 

Een Rooms Katholieke voorziening laat zich in zijn opvoedkundige taak inspireren door het 
katholieke geloof; d.w.z. binnen de katholieke gemeenschap. 

Reformatorisch (Ref) 

Een Reformatorische voorziening gebruikt de Bijbel als leidraad bij de verzorging en opvoeding van uw kind. 
Daarin is de identiteit gelegen.   

Algemeen (Alg) 

Een algemene voorziening werkt niet volgens een bepaalde levensovertuiging, wel werken zij op basis van  
wederzijds respect. 

 

Leefgroephuizen 

Leefgroephuizen streven ernaar een gezinssituatie zoveel mogelijk te benaderen. De kinderen in een leefgroephuis 
wonen in een normaal huis, in een gewone straat. Kinderen van 6 tot en met 18 jaar leven in één groep, waarbij broers 
en/of zussen bij elkaar blijven. Door het zelf koken, wassen en het verzorgen van de huishouding zorgt de 
groepsleiding er voor dat de dagelijkse gang van zaken op rolletjes verloopt. 

 

Gezinshuizen 

Gezinshuizen zijn van opzet grotendeels vergelijkbaar met Leefgroephuizen vanwege de kleinschaligheid en 
zelfstandigheid. In de Gezinshuizen wonen en werken gezinshuisouders (vaak een echtpaar) met of zonder hun eigen 
kinderen in een woning van zichzelf of van de organisatie. 

 

Internaten 

Internaten beschikken alle over centrale diensten, die de groepen ondersteunen met koken, wassen en huishoudelijke 
taken. De groepsleiding kan hierdoor veel aandacht aan de kinderen besteden. 

 

Groepenindeling 

De groepen worden op twee manieren ingedeeld, te weten verticaal en horizontaal. Horizontaal houdt in dat de 
kinderen met leeftijdgenoten op de groep zitten. Bij verticale groepen zitten de kinderen met een leeftijd van 6 tot 
meestal 16 jaar. De kinderen van 16 tot 18 jaar zitten vaak op begeleid wonen. 

 

Infoboek 

De volgende hoofstukken kunt u een kijkje nemen in de diverse instellingen. 

9. Huisvesting 
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De Driemaster 

Huisvesting 

De Driemaster in Krimpen aan den IJssel biedt een thuis 
aan 100 jongeren, verdeeld over 8 groepen.  

Er is gekozen voor een horizontale groepsopbouw, te 
weten: 

4 basisonderwijsgroepen (6-12 jaar) 
3 voortgezet onderwijs groepen (13-16 jaar) 
1 groep begeleid wonen (16-18 jaar) 

Per groep zijn er gemiddeld 13 jongeren. De meeste 
groepen zijn gehuisvest op de begane grond, met een 
directe toegang tot het mooie grote buitenterrein, zodat wij 
heerlijk kunnen eten. De kinderen kunnen heerlijk buiten op 
de speeltoestellen, in de verkeerstuin en in het struinbos 
spelen. Ook het voetbalterrein wordt elke dag gebruikt. 

In alle leefgroepen wonen zowel jongens als meisjes. De 
slaapafdelingen zijn wel duidelijk gescheiden.                                                                                          

 

Zorg 

Op pedagogisch terrein wordt aandacht voor het individuele 
kind als belangrijk ervaren en wordt, door gekwalificeerd 
personeel, vanuit deze visie gewerkt. We hebben een 
orthopedagoog, die ons assisteerdop pedagogisch vlak, zodat preventief of bij actuele situaties professioneel 
gehandeld kan worden. 

Onze stichting is ISO-gecertificeerd en voldoet hiermee aan alle gestelde kwaliteitseisen. 

 

Onderwijs 

De kinderen van de basisschool zitten op de Admiraal De Ruijterschool. Deze school is op loopafstand gevestigd en 
sluit aan bij de identiteit van de stichting. Indien nodig kunnen kinderen naar speciaal basisonderwijs, waarvoor 
vervoer geregeld is. 

Scholen voor voortgezet onderwijszijn voor de jongeren goed bereikbaar. 

Het internaat beschikt over externe huiswerkbegeleiders, zodat de jongeren leren hun huiswerk te plannen en te 
maken. 

 

Vervoersmogelijkheden 

Met de bus en de metro kunnen de jongeren prima naar het 
station en de scholen reizen. 

                     

 

 
Adresgegevens 
Limena, locatie De Driemaster 
Boezemdreef 2 
2922 BA Krimpen a/d IJssel 
T: 0180-591920 
F: 0180-591937 
E: administratie@limena.nl 
W: www.limena.nl 

Limena, De Driemaster 

“De Driemaster is voor ons… 

…het beste na thuis” 

Stichting  

    De Driemaster       Eben-Haëzer         De Merwede 
Krimpen a/d IJssel      Dordrecht            Werkendam 
 
De naam Limena is afkomstig uit het Grieks en betekent 

‘veilige haven’. Limena wil zowel op pedagogisch als op 

geestelijk terrein een veilige haven zijn voor de zich ont-

wikkelende jongeren. Er wordt vanuit een Reformatorisch 

signatuur gewerkt. 

mailto:driemaster@limena.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=i_fIYMtVJouvSM&tbnid=926lmh0T_a2zSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.internaat-ebenhaezer.nl/&ei=l0dOUq37J4WR0AX83IGgBw&bvm=bv.53537100,d.d2k&psig=AFQjCNEb7kWdye0EL5mLYGU6LRnNQZRu
http://www.internaat-ebenhaezer.nl/fotos_van_de_driemaster.html
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“het beste na thuis”…. 

Het beste na thuis 

Als kinderen naar het internaat gaan, is dat een grote verandering. Niet alleen voor de 
kinderen, maar ook voor de ouders. Daarom wil stichting Limena het beste bieden: het 
beste na thuis. Thuis voel je je veilig, thuis kun je eerlijk zijn, thuis is het gezellig. Thuis 
zijn er ook mensen die je kunt vertrouwen en is de sfeer goed. Limena betekent veilige 
haven. Dat is waar stichting Limena voor staat.  Onder stichting Limena vallen internaat 
‘De Driemaster’ in Krimpen a/d IJssel, internaat ‘De Merwede’ in Werkendam en 
internaat ‘Eben-Haëzer” in Dordrecht.  

 

Eben-Haëzer 

Vlak naast de N3, in Dordrecht, staat internaat Eben-Haëzer. Een locatie van stichting 
Limena. Een mooi gebouw met een gerenoveerd interieur, een goed pedagogisch 
klimaat en een fijne sfeer zorgen ervoor dat zo’n 125 kinderen een stabiele plek hebben 
om op te groeien. Naast het hoofdgebouw beschikt Eben-Haëzer ook nog over een 
aantal leefgroepen in het centrum van Dordrecht.  

 

Groepen 

Op dit moment bestaat locatie Eben-Haëzer uit elf groepen, waarvan zes BO 
(basisonderwijs), vier VO (voortgezet onderwijs) en één BKB (begeleid 
kamerbewoning). Op de groepen wonen zo'n twaalf tot veertien kinderen. De zes 
BO groepen en twee VO groepen hebben een plaats in het hoofdgebouw. De 
andere twee VO groepen en de BKB groep hebben hun plaats in een 
drietal woonhuizen aan de Singel in Dordrecht. Het BO bestaat uit de groepen 
Anker, Vooronder, Achteronder, Roef, Ruim en Stuurhut. De VO groepen in het 
hoofdgebouw zijn de Kajuit en het Toplicht. Aan de Singel bevinden zich de Mast, 
de Boei en de Brug (BKB).  

 

Onderwijs 

De kinderen in de basisschoolleeftijd bezoeken de reformatorische ds. J. Bogermanschool in Dordrecht. Deze 
basisschool staat op loopafstand en is dus gemakkelijk bereikbaar. Dit geldt ook voor de reformatorische school de 
Marnix voor VMBO en HAVO/VWO (eerste 3 jaar). Deze scholen staan in het ”Leerpark”, waar ook andere algemene 
opleidingen  gevolgd kunnen worden. Het merendeel van de hogere opleidingen (middelbaar en hoger 
beroepsonderwijs) worden in Rotterdam gevolgd; de verbindingen met het openbaar zijn erg goed. Het internaat 
beschikt over externe huiswerkbegeleiders zodat de kinderen ook leren om structuur in het huiswerk te krijgen. 

 

Pedagogisch klimaat 

Het opvoeden van de kinderen en jongeren wordt gedaan vanuit een reformatorische context. Stichting Limena vindt 
het  cruciaal dat jongeren en kinderen opgevoed worden vanuit het Woord van God. Op Eben-Haëzer wordt dit  
vormgegeven door een opvoeding vanuit christelijke waarden en normen, gegrond op de Bijbel. Stichting Limena ziet 
dit als een  waardevolle basis voor kinderen en jongeren. Voor een belangrijk deel is het internaat de basis waar 
jongeren leren zich te bewegen in een veranderende wereld 
en kennis nemen van Bijbelse waarden en normen. Voor 
Limena betekent dit dat er gewerkt wordt vanuit de visie "Het 
beste na thuis".  

 

Adresgegevens: 

Limena, locatie Eben-Haëzer 
Maria Montessorilaan 11  
3312 KJ  Dordrecht 
T: 078-6492777 
E. eben-haezer@limena.nl 
W. www.limena.n 

Limena, Eben-Haëzer 
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Limena, De Merwede 

Huisvesting 

De kinderen zijn gehuisvest in leefgroepen, die een verticale leeftijdsopbouw hebben. Er zijn in totaal 6 leefgroepen. 
Enkele jongeren wonen op één van de leefgroepen, maar hebben een eigen kamer op een leegstaande groep gekre
gen. Ze kunnen er slapen en studeren. Hiermee komen we tegemoet aan de behoefte van jongeren aan een eigen 
plek.  

 

Ligging 

Het internaat is gelegen aan een doorgaande weg in de bebouwde kom 
van Werkendam. De achterzijde van het internaat grenst aan een park. 
Basisscholen, winkels, bibliotheek en ook medische voorzieningen liggen 
op korte afstand. Rond het gebouw is voor de kinderen ruimschoots de 
mogelijkheid om te spelen. Er staan verschillende (klim)toestellen en er is 
de beschikking over een voetbalveld, een zandbak, een waterspeelplaats 
en een tafeltennistafel. Ook binnen is er voldoende mogelijkheid voor 
spelletjes en ontspanning.  

 

Levensovertuiging  

Bij De Merwede laat men zich bij de opvoeding, begeleiding en verzorging leiden door de Bijbel; het onveranderlijke 
Woord van God, naar de verklaring daarvan gegeven in de Drie Formulieren van Enigheid. Dat is de basis. Daarin is 
de identiteit gelegen.  
 

Onderwijs 

De ouders maken zelf een keuze met betrekking tot de te bezoeken 
school. De schipperskinderen gaan in Werkendam naar de volgende 
basisscholen:   

 Ds. Joh. Groenewegenschool (reformatorisch) 

 Het Baken (protestants-christelijk) 

Ook zijn tientallen jongeren dagelijks onderweg naar het voortgezet, 
middelbaar of soms hoger onderwijs in Gorinchem, Amersfoort en in 
een enkel geval naar een andere plaats. 

 

Vervoersmogelijkheden 

Werkendam is gemakkelijk bereikbaar via de A27, afslag Werkendam-Sleeuwijk (afrit 23). U volgt de borden Werken
dam. Bij de rotonde, afslag Werkendam-Oost. U komt dan op de Borcharenweg. Na de afbuiging naar links gaat u via 
de Sportlaan en Hooftlanden naar de Havenstraat. Aan uw linkerkant ziet u het gebouw van het internaat voor schip
perskinderen De Merwede. 
 
Adresgegevens / algemene informatie 
 
Stichting Limena  - locatie De Merwede 
Havenstraat 52, 4251 BD Werkendam 
T: 0183 - 508700 
E: info-mw@limena.nl 
W: www.merwede-internaat.nl 
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Prinses Margriet 
Internaat Prinses Margriet Zwolle 

 

“een thuis voor kinderen” 

Kinderen van Binnenvaartschippers en Kermisexploitanten vinden 
bij ons een thuis van waaruit zij naar school gaan, activiteiten en 
sporten bezoeken en vriendschappen sluiten. 

Ook ouders met een trekkend beroep hebben de wens hun 
kinderen goed onderwijs te kunnen laten volgen. Daarvoor hebben 
zij een thuis nodig van waaruit hun kinderen  de school kunnen 
bezoeken van hun keuze, waar ze gestimuleerd worden bij het 
maken van hun huiswerk, waar ze de ruimte hebben om voor zich 
zelf te kunnen werken en waar ruimte is om te kunnen spelen. Het 
is belangrijk dat er goede scholen zijn in de omgeving van het 
internaat. Internaat Prinses Margriet in Zwolle biedt kinderen en 
ouders de faciliteiten om aan deze wens te kunnen voldoen. 

 

Warmte van een huis 

We leven samen in een groot gebouw, waar zodra je binnen stapt, je de warmte ervaart van 
een thuis! Er is veel ruimte om te wonen, te leren, te ontdekken en te spelen. De omgeving 
waar uw kind zich kan ontplooien mede door de zorg en begeleiding van betrokken en goed 
opgeleide medewerkers. 

Vanuit een protestants christelijke levensvisie voeden wij de kinderen op. We willen de 
kinderen meegeven dat we vanuit Liefde met elkaar omgaan en respect hebben voor elkaar.   

 

Groepen 

Kinderen in de leeftijd van 5 t/m 18 jaar vinden bij ons onderdak. De groepen zijn verdeeld in 
leeftijdsfasen van 6 t/m 10 jaar; 10 t/m 12 jaar; 12 jaar en ouder. Bij het samenstellen van de 
groepen wordt er naar het kind gekeken. Wat heeft een kind nodig, in welke groep komt het kind 
het beste tot zijn/haar recht. 

Rond ons huis hebben we alle ruimte voor kinderen om te kunnen spelen. Op het plein wordt 
vooral gevoetbald, in het bos worden hutten gebouwd, op de speeltoestellen wordt geklommen en 
geduikeld en op de fiets kun je vele kilometers afleggen als je het parcours rond het internaat 
meerdere keren aflegt. 

 

Zwolle als “thuis” 

Zwolle is een stad die zowel over land als over water goede verbindingen heeft met heel Nederland. Het internaat ligt 
direct aan het Zwarte Water en de Prinses Margriet Haven bevindt zich op loopafstand. Naast de gezellige, stedelijke 
drukte, heeft Zwolle ook ruime en rustige woonwijken waar het goed toeven is. Zwolle heeft een groot scala aan 
onderwijsmogelijkheden wat betreft basis, middelbaar en hoger onderwijs. Ook op het gebied van sport en vrije tijd 
biedt Zwolle binnen fiets- en/of loopafstand ruime keuzemogelijkheden.  

Mocht voorgaande u aanspreken, dan nodigen wij u graag uit voor een 
bezoek aan ons internaat, zodat u met eigen ogen kunt ervaren hoe de woon- 
en leefomgeving er uitziet. 

 

Adresgegevens: 

Klooienberglaan 561 
8031 GC   Zwolle 
Telefoon: 038-4274174 
Email: margrietholtenbroek@stgmeander.nl 

mailto:margrietholtenbroek@stgmeander.nl
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Prinses Marijke 
Gezinshuis Prinses Marijke Groningen 

“geeft kinderen de warmte van een gezin” 

Gezinshuis Prinses Marijke biedt onderdak aan Schippers- en 
Kermiskinderen en is gehuisvest in een groot herenhuis met een 
authentiek karakter. Als je het huis binnenkomt ervaar je de sfeer 
van een groot gezin. Iedereen heeft zijn/haar eigen plek. Op de 
begane grond is een grote keuken, een eetkamer, een 
woonkamer en een serre met uitzicht op de grote tuin. Als het 
weer het toelaat, leven we zomers in de tuin. Er wordt dan buiten 
gegeten en er is veel plaats om te spelen en te luieren. 

De kinderen hebben allemaal een eigen kamer. De eerste etage is 
gereserveerd voor de meisjes en de tweede etage voor de 
jongens. De kamers zijn gestoffeerd en voorzien van een bed, 
kast en bureau. De kamers krijgen een persoonlijk karakter door 
hetgeen de kinderen (en hun ouders) er aan toevoegen. 

 

De dagelijkse gang van zaken. 

De gezinshuisouders dragen de verantwoordelijkheid voor de 
dagelijkse gang van zaken. Zij geven, in nauw overleg met de 
ouders, invulling aan de opvoeding van de kinderen. Dit betekent, 
dat zij in de eerste plaats zorgen voor gezelligheid en rust in en om het huis, zodat de kinderen zich prettig voelen. De 
gezinshuisouders zijn betrokken en hebben aandacht voor allerlei zaken die de kinderen bezighouden, zoals school, 
huiswerk, vrije tijdsbesteding, toekomstverwachtingen levensvragen e.d. Naast de aandacht voor de kinderen 
verzorgen de gezinshuisouders de huishoudelijke taken zoals het bereiden van lekkere gezonde maaltijden, de was, 
schoonmaak en onderhoud tuin. De kinderen zijn verantwoordelijk voor hun eigen kamer en onder begeleiding van de 
gezinshuisouders houden zij hun eigen kamer netjes. Ook helpen ze af en toe een handje mee bij het bereiden van de 
maaltijd, bij de was of bij werkzaamheden in de tuin.                                          

 

Omgeving 

Het gezinshuis staat in een rustige, fraaie buitenwijk 
waar veel kinderen wonen. De kinderen hebben 
vrienden in de wijk bij wie zij thuis komen en die ook 
in het gezinshuis welkom zijn. Als de kinderen willen, 
spelen zij buiten met elkaar en met andere kinderen 
uit de buurt.  

De gezellige stad Groningen biedt alle mogelijkheden 
als het gaat om de schoolkeuze: van Basisschool t/m 
Universiteit. De gezinshuisouder kan u adviseren bij 
de schoolkeuze van uw kind.  

 
 
Adresgegevens: 
Goeman Borgesiuslaan 38, 9722 RK Groningen 
Telefoon: 050-5266381 
Email: prinses.marijke@stgmeander.nl 

http://www.google.nl/imgres?hl=nl&biw=1280&bih=927&tbm=isch&tbnid=7EysS9kHJ3e_dM:&imgrefurl=http://www.placemarketing.nl/tag/groningen/&docid=ktSZ9-0t4B8HEM&imgurl=http://www.placemarketing.nl/wp-content/uploads/2007/09/groningen-citymarketing.jpg&w=2400&h=18
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Prinsenvaart 
De Prinsenvaart te Maasbracht  

 

Huisvesting  

Internaat de Prinsenvaart in Maasbracht maakt deel uit van 
Stichting Meander – Prokino. Stichting Meander biedt een thuis 
voor kinderen van ouders met een trekkend bestaan. Het 
internaat is gevestigd aan de Stevensweerterweg in Maasbracht, 
dicht bij de haven. Aan het woonerf ligt een tiental woningen en 
het hoofdgebouw. Dit maakt het wonen voor de jeugdigen 
prettig. Ze wonen in een eigen huis, met een eigen voordeur. 
Het verlaagt de drempel voor anderen, zoals vriendjes en 
vriendinnetjes.  

Op dit moment zijn er 5 huizen bewoond door groepen van 12-
15 kinderen in de leeftijd van 6-16 jaar. In één pand wonen de 
16+-ers. Zij worden begeleid in het zelfstandig wonen. In elke 
groep werken 5 groepsleid(st)ers en meestal een stagiaire. Zij 
zijn verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van uw 
kind.  

Voor de ontspanning beschikt het internaat over een ruime speelplaats met zandbak en speeltoestellen. Ook is er een 
voetbalkooi en een heus boevenbos om in te ravotten. In de aula in het hoofdgebouw worden regelmatig gezamenlijke 
activiteiten georganiseerd. Maasbracht heeft een zeer centrale ligging ten opzichte van België en Duitsland en is goed 
bereikbaar. Maasbracht heeft veel voorzieningen, zoals sporthal, openlucht zwembad, bibliotheek, gemeenschapshuis 
en er zijn veel verenigingen actief in het dorp. 

 

Onderwijs 

Kinderen worden met de bus of met de fiets naar school gebracht. In de nabije omgeving van Maasbracht zijn er 
diverse scholen voor speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs waar de kinderen uitstekend met de fiets of het 
openbaar vervoer naar toe kunnen. 

 

Kindgericht werken 

We willen er samen met u voor zorgen dat uw kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. We begeleiden de 
kinderen/jongeren in hun groei naar zelfstandigheid en maken hen weerbaar voor de maatschappij waarin we leven. 
We gaan hierbij uit van de vraag van het kind. Wat heeft dit kind nodig op dit moment én in deze situatie? Kindgericht 
werken is respect hebben voor het individuele kind en dit centraal stellen binnen de leefgroep van de Prinsenvaart. Dit 
steeds in overleg met team en ouders, zodat het kind zich kan ontplooien, uitgaande van zijn unieke aanleg, talenten 
en capaciteiten. 

 

Partners in opvoeding 

Als u uw kind naar het internaat brengt, betekent dit dat u de opvoedingstaak door de week bij de groepsleiding 
neerlegt. Een goede communicatie tussen ouders en groepsleiding is daarom van groot belang. In overleg met u wordt 
gekeken wat het beste is voor uw kind, waarbij natuurlijk rekening gehouden wordt met de andere kinderen in de 
groep. Tijdens de breng- en haalmomenten vindt contact plaats tussen ouders en groepsleiding. Daarnaast zijn er 
oudergesprekken en ouderavonden met alle ouders van de kinderen in een groep. 

 

Adres  

Stevensweerterweg 26 
6051 GS Maasbracht 
0475-438420 
deprinsenvaart@stgmeander.nl 
www.deprinsenvaart.nl  

mailto:deprinsenvaart@stgmeander.nl
http://www.deprinsenvaart.nl
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De Meerpaal 
Internaat De Meerpaal te Capelle a/d IJssel (PC) 

Protestant Christelijk Schippersinternaat "De Meerpaal" is gevestigd in een kleurrijk en kindvriendelijk gebouw, met 
een grote tuin, speelterrein en overdekte speelstraat. Vanuit het centrum van Rotterdam zijn wij ruim 30 jaar geleden 
aangemeerd in Capelle aan den IJssel aan de rand van de wijk Schollevaar. Samen met de ouders zijn wij 
verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging, begeleiding en huisvesting van hun kinderen in de leeftijd van 5 tot 
ongeveer 19 jaar. 

  

De Meerpaal als tweede thuis 

Ons belangrijkste doel is om ervoor te zorgen dat elk kind en ouder zich welkom weet en thuis voelt binnen ons 
internaat. Voor onze jongste kinderen en hun ouders is er speciale individuele aandacht. 

Opeens zijn er drie werelden voor het jonge schipperskind en zijn/haar ouders: aan boord, op het internaat en op 
school. Om aan het internaat te wennen worden er voor de definitieve komst van het kind afspraken gemaakt om af en 
toe te komen logeren. Ook mag het kind dan wennen op school. 

  

Begeleiding, leren en studeren 

De dagelijkse begeleiding wordt verzorgd door de groepsleiding. Daarnaast is er ook een speciale studiebegeleider, 
deze komt een avond in de week om kinderen eventueel extra te ondersteunen in vakken waar zij moeite mee 
hebben. De basisschool, evt. speciaal onderwijs en middelbare scholen zijn goed bereikbaar vanuit De Meerpaal. Ook 
m.b.t. vervolgstudies (o.a. Scheepvaart- en transportcollege) zijn er veel mogelijkheden in Capelle aan den IJssel, 
Rotterdam en Gouda. Bovendien bieden wij ruimte aan Scheepvaart- en transport college studenten die woonruimte 
zoeken in de omgeving van Rotterdam. Het STC is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. 

  

Het hele internaat is voorzien van WIFI. We vermelden hier wel bij dat we een veiligheidsprogramma hebben om 
ongewenste sites af te sluiten en om 22.30 wordt elke avond de wifi afgesloten voor iedereen. 

  

Verse maaltijden 

Het eten voor de groepen komt uit onze centrale keuken. Onze kok stelt twee menu's op waaruit de kinderen/jongeren 
hun keuze kunnen samenstellen. Vers gekookte, verantwoorde maaltijden, desgewenst aangepast aan een dieet of 
allergie. Elke dag worden enkele maaltijden extra gekookt en ingevroren. Voor een gering bedrag kunnen ouders deze 
maaltijden kopen. 

  

 

Verschillende activiteiten 

Te weinig uitdaging in de omgeving leidt snel tot verveling. Sport, spel, spelletjes en de bibliotheek in combinatie met 
enthousiaste groepsleiding helpen om de kinderen uit te dagen. Er is een overdekte speelstraat waar, ook bij minder 
mooi weer, diverse spelmogelijkheden zijn zoals skaten, tikkertje, tafeltennis, tafelvoetbal etc. 
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Speelterrein 

Rondom het internaat is een groot speelterrein, zowel 
aan de voorkant als de achterkant zijn speeltoestellen, 
achter het internaat is ook een mooi voetbalveld. Op 
loopafstand bevindt zich het Schollebos (met uitgebreide 
speelmogelijkheden) en buurtspeeltuin het Rollebollebos. 

 

Activiteiten 

Uitstapjes en activiteiten worden uiteraard aangepast aan 
de leeftijd van de kinderen. Zo gaan de oudere kinderen 
bijvoorbeeld zelfstandig op de fiets naar de 
Zevenhuizerplas als het in de zomer warm genoeg is om 
lekker buiten te zwemmen. 

Ook een lidmaatschap van een sportvereniging zoals 
voetbal of zwemclub behoort tot de mogelijkheden. Deze 
clubs zijn op fiets afstand van het internaat. Voor de 
jongere kinderen wordt zoveel mogelijk aan de wens voor 
vervoer en begeleiding tegemoet gekomen. 

Jaarlijks worden op het internaat veel gezamenlijke 
activiteiten georganiseerd zoals: de Meerpaal's Got 
Talent Show, Valentijns activiteit, Paas activiteit, 
Kerstviering, muzieklessen, het sinterklaasfeest, een 
tafeltennistoernooi, de voetbaltoernooien (Meander Kids 
en Dekatel), nieuwjaarreceptie en de ouderdag. Ook 
gaan de groepen een weekend op kamp en worden er af 
en toe groepsuitjes georganiseerd. 

 

“De Meerpaal” 

* Heeft op loopafstand een bushalte en treinstation  

* Heeft directe aansluitwegen naar de A16 richting Europoort en de A20 richting Rotterdam en Utrecht 

 

Contact 

Bent u nog op zoek naar een internaat voor uw kinderen, of vindt u het gewoon leuk om op de hoogte te blijven van 
alle activiteiten die wij binnen het internaat aanbieden, u bent altijd van harte welkom om eens een kijkje te komen 
nemen. Uiteraard kunt u hiervoor contact met ons opnemen, maar ook zonder afspraak kunt u altijd bij ons binnen 
lopen. 

Schippersinternaat De Meerpaal 

Pastel 94 

2907 ZD Capelle a/d IJssel 

Tel. 010 4513681 

U kunt ook zien wat wij allemaal doen op facebook; zoek onze pagina schippersinternaat “De Meerpaal” op, en like 
deze vervolgens om ons te volgen. Of neem eens een kijkje op onze website www.de-meerpaal.nl 
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Koningin Juliana 
Internaat Koningin Juliana te Terneuzen 

 

In het onderste deel van de provincie Zeeland – Zeeuws 
Vlaanderen – in de binnenvaartstad Terneuzen ligt al sinds 
1959 een internaat voor schipperskinderen, genaamd 
Koningin Juliana. Het terrein bestaat uit 7 aan elkaar 
geschakelde units. Twee hiervan worden momenteel gebruikt 
voor de woonvoorziening van schipperskinderen. Het 
internaat heeft een prachtig speelterrein en beschikt over alle 
benodigde voorzieningen. 

 

De groep: De Draken 

De kinderen wonen verdeeld over twee aan elkaar verbonden 
huizen (units) in een verticale leefgroep van 6 tot 18 jaar. De 
oudste pupillen hebben hun slaapkamer op de 
bovenverdieping van de ene woning. Daar bevindt zich ook 
een keuken, die wordt gebruikt om te leren koken onder 
begeleiding. Hun wasjes leren zij ook zelf te doen.  

`s Avonds sluiten zij zich aan bij de groep van de jongere 
kinderen om thee te drinken, te kletsen of een spelletje te 
doen.                                                                                    

In de andere woning hebben de jongere kinderen hun 
slaapkamer. Het dagelijks leven van de kinderen speelt zich 
af in de leefgroep.                                                                                           

 

Visie 

Het internaat stelt een aantal duidelijke basisregels. De 
verdere invulling wordt door het team van groepsleiding 
verzorgd. De centrale gedachte hierbij is regels op te stellen, 
die aansluiten bij de mogelijkheden en ontwikkelingsfase van 
de kinderen. En waarbij de ouders hun waarden, normen en 
levensvisie herkennen, die zij aan hun kinderen zouden willen 
overdragen. Samenwerking met de ouders is hierbij 
vanzelfsprekend.                                                                 

 

Mentor 

Wij werken met mentorschappen. De ontwikkeling van het 
kind, de schoolzaken en dergelijke worden door de mentor 
met betreffend kind en ouder besproken.                                                                                                                                                                                                                      

 

Het team wordt versterkt door een gastvrouw, die komt koken, 
wassen en schoonmaken.  

 

Identiteit 

Wij zijn een Christelijk internaat; dat betekent dat de kinderen 
worden begeleid vanuit een positief christelijke 
levenshouding. Hier wordt onder andere invulling aan 
gegeven door bidden en danken voor en na de maaltijd. Het vieren van Pasen en Kerst. Hierbij spelen de warme 
huiselijke sfeer en de goede samenwerking met de ouders een belangrijke rol. 
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Vrije tijd, ontspanning en activiteiten 

De kinderen kunnen hun vrije tijd op 
verschillende manieren invullen. 

Binnenshuis: de kinderen kunnen deelnemen 
aan activiteiten in de groep of kunnen zich 
terugtrekken op hun eigen kamer. Er is een 
scala aan spelletjes en knutselmateriaal 
aanwezig.                                                                                    

Buitenshuis: verdeeld over het terrein zijn 
diverse speelmogelijkheden zoals een 
voetbal/activiteitenkuil, een klimtoren, 
schommels en klauterrekken. Er kan gefietst 
en geskelterd worden. De kinderen kunnen op 
een veilige en plezierige manier spelen.  Ook 
vriendjes en buurtkinderen zijn welkom op ons 
terrein.                                                                                                                            

Voor de schipperskinderen is er een 
soosruimte, waar bijvoorbeeld feestjes 
gevierd kunnen worden of gezamenlijk films 
gekeken kunnen worden, enz. Bovendien 
worden er in de groep regelmatig activiteiten georganiseerd: uitstapjes, seizoen gerichte activiteiten, 
verjaardagsfeestjes.  Met de ouders, kinderen en personeel wordt ieder jaar een gezamenlijke activiteit gedaan. En 
natuurlijk is er de mogelijkheid om na het behalen van de zwemdiploma’s lid te worden van een clubje in de 
gemeente Terneuzen. 

 

Ondersteunende diensten 

De gastvrouw is degene die voor de jongste kinderen kookt. Als kinderen het leuk vinden mogen ze hiermee helpen. 
Het koken gebeurt gewoon op de groep, dit zorgt voor een huiselijke sfeer. Ook verzorgt zij de was, zoals lakens en 
handdoeken. De eigen was wordt door de ouders in het weekend mee naar boord genomen. Ook ondersteunt de 
gastvrouw het team in het schoonhouden van de groepsruimtes.                                                                                                                 

De technische dienst verzorgt het onderhoud aan de gebouwen en in de werkplaats kunnen de kinderen terecht voor 
o.a. het onderhoud aan de fiets.  

De medewerkers van de administratie verzorgen alle administratie omtrent de gegevens van de kinderen, ouders en 
personeelsleden en onderhoudt de contacten met het Centraal Bureau van Stichting Meander. 

 

Onderwijs 

De ouders bepalen zelf naar welke school hun kind gaat. Zowel basisscholen als scholen voor Voortgezet Onderwijs 
zijn op fietsafstand van het internaat.  Kinderen leren in de loop van groep 4 om naar school te fietsen, zodat zij vanaf 
groep 5 zelfstandig naar school kunnen.  

Voor de kinderen van de brugklas is er een verplicht studie-uur ingesteld. De  speciaal aangestelde studiebegeleider 
ziet er samen met de groepsleiding op toe dat de kinderen hun huiswerk maken en leren. Hiervoor is ook een 
computer beschikbaar. Kinderen op het voortgezet onderwijs hebben meestal een eigen laptop voor schoolzaken. 

 

Adresgegevens 

Internaat ‘Koningin Juliana’ 
Van Steenbergenlaan 30 
4531 HK Terneuzen 
Tel. 0115-686100 
E-mail: juliana@stgmeander.nl 
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Julia 

 JULIA internaat te Zwijndrecht 

 
Huisvesting  

Het Julia internaat is gelegen aan de Oude Maas te Zwijndrecht, dichtbij de havens van Rotterdam, Dordrecht en Ant
werpen, in een kindvriendelijk gebouw en omgeving.  

Het Julia internaat is op dit moment het grootste Meanderinternaat. Wij hebben zes leefgroepen, waarvan leefgroep 
“de Krekels” de enige horizontale groep is voor de jongste kinderen. Hier kunnen zij één of twee jaar met leeftijdsgeno
ten wennen aan het leven op een schippersinternaat.   

Daarna gaan de kinderen over naar één van de overige vijf verticale groepen (leeftijd 7/8 jaar tot ± 16 jaar), waar zij 
samen met hun eventuele broertje(s) en zusje(s) kunnen opgroeien. Het laatste jaar worden zij voorbereid voor het 
wonen op sluisgroep de Horst 

De Horst is er voor jongeren van ± 16 tot 18 jaar; hier leren zij kennismaken met  

de verantwoordelijkheden en de vaardigheden die ze moeten beheersen als ze zelfstandig op kamers of thuis gaan 
wonen.  

 

Opvoeding  

Samen met de ouders voelen wij ons verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging en begeleiding van de kinderen.  

Vooral het “je thuis voelen” en “mogen zijn wie je bent” vinden wij belangrij
ke uitgangspunten. Onder begeleiding van een orthopedagoog zorgen wij 
dat de pedagogische kennis van alle begeleiders op peil blijft. De orthope
dagoog zal, indien nodig, de ouders, het team en het kind extra ondersteu
ning geven als specifiekere aandacht of zorg nodig is. 

Opvoeding, huiswerkbegeleiding, sport en spelmogelijkheden en gezamen
lijke activiteiten: ook daarvoor bent u bij het Julia aan het juiste adres.  

 

Identiteit  

Onze katholieke identiteit ziet u vooral terug in de aandacht voor de feest
dagen zoals Kerstmis en Pasen. Het zit verweven in ons dagelijks hande
len. Aan de hand van zogenaamde bouwstenen, waarin: respect, liefde, 
rechtvaardigheid, eerlijk en open staan voor anderen enkele onderwerpen 
zijn die (tweewekelijks) met de kinderen besproken worden. 
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 Onderwijs  

De kinderen volgen het basis- en voortgezet onderwijs in Zwijndrecht en omgeving. Alle mogelijke vormen van onder
wijs zijn aanwezig. Tussen de scholen en het internaat bestaat al jarenlang een bijzonder goed contact; er wordt door 
de scholen rekening gehouden met de bijzondere situatie waarin onze kinderen en jongeren wonen en leven.  

 

Vervoersmogelijkheden  

Niet alleen over water zijn de verbindingen uitstekend te noemen: Zwijndrecht is makkelijk vanaf de snelweg A16 be
reikbaar en het internaat ligt op nog geen tien minuten lopen van het N.S.-station.  

 

Adresgegevens  

Schipperskade 75,  
3331 ME Zwijndrecht  
Tel: 078-6205555  
E-mail: julia@stgmeander.nl  
Website: www.juliainternaat.nl 

 

http://www.juliainternaat.nl
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Het Kompas 
Internaat Het Kompas te Lemmer  

 

Kleinschalig internaat met een huiselijke sfeer 

Het Kompas is een kleinschalig internaat met een huiselijke sfeer. Het staat in een kindvriendelijke en 
rustige omgeving. Centrum, scholen, bibliotheek en sporthal zijn op loop/fietsafstand, waardoor kinderen zich veilig op 
de fiets gemakkelijk kunnen verplaatsen. IJsselmeer, strand, overdekt zwembad (en in de winter de ijsbaan) liggen 
zelfs voor de deur. 

Bij het Kompas vinden we het van belang dat er veel tijd is voor het individuele kind en zijn/haar ouders. Door de 
kleinschaligheid is er ruime mogelijkheid tot overleg met de ouders over de benadering van hun kind. De lijnen tussen 
teams en ouders zijn kort. 

 

Huisvesting 

Door de week wonen de kinderen in de twee gezellig 
ingerichte leefgroepen die leeftijdsgewijs zijn 
opgebouwd. In Het Anker wonen kinderen van 6 tot 
ongeveer 11 a 12 jaar en Het Stuurrad herbergt de 
kinderen in de leeftijd van 11 t/m 16 jaar. De twee 
groepen zijn geheel autonoom; werkzaamheden als 
koken en wassen gebeuren op de groep met 
ondersteuning van de huishoudelijke medewerker. 
Ieder kind heeft meestal een eigen kamer en oudere 
kinderen hebben ook een eigen douche op de kamer. 

De Sloep is een derde groep die zich in het gebouw 
bevindt. In deze unit wonen de 15 t/m 18 jarigen, zij 
wonen hier zelfstandig onder begeleiding; begeleid 
kamer bewonen (BKB). 

De inrichting van de gemeenschappelijke ruimten is gebaseerd op warmte en veiligheid. Het gebouw is overzichtelijk 
qua opzet en er is veel speelruimte zowel in als om het huis. 

 

Fijne speelomgeving rondom Het Kompas 

Binnen en buiten het Kompas zijn er veel speelmogelijkheden. De 
leefgroepen zijn verbonden door een grote gang waar de kinderen 
naar hartenlust kunnen spelen, gymnastiseren, schooltje spelen 
en voorstellingen opvoeren. Er worden zelfs heuse circusacts 
opgevoerd. De oudere kinderen hebben een plek waar ze kunnen 
“chillen”. In de tuin van het Kompas is een glijbaan, een 
kanalenproject, een speeltuin met Stuurhut en diverse 
speeltoestellen, een zandbak en dan is ook nog eens voldoende 
ruimte op het terrein om hutten te bouwen. 

In de zomer kan er in de buurt heerlijk worden gevoetbald en 
gefietst. In de wintermaanden kan er bij vorst op de tot een ijsbaan 
omgetoverde parkeerterrein tegenover Het Kompas worden 
geschaatst. Het strand is op een steenworp afstand, lekker in de 
zomer om te zwemmen en te spelen en in de winter voor een 
strandwandeling. 

 

Identiteit 

Het Kompas is een internaat met een algemene signatuur. In de begeleiding van de kinderen wordt rekening 
gehouden met de identiteit van de ouders en hun opvattingen en wensen ten aanzien van de opvoeding van hun kind. 
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Ouders 

Bij het overdragen van de doordeweekse verzorging en opvoeding aan het internaat is het van belang voor het kind 
dat er tussen team en ouders wordt gewerkt aan een goede samenwerkingsrelatie. Het team is zich bewust van de 
verantwoordelijkheid die van de ouders wordt overgenomen. Het team is betrokken bij het gezin en heeft aandacht 
voor de ouders achter het kind. Gedurende de schoolweek worden ouders structureel geïnformeerd over het welzijn 
van hun kind. Met wederzijds vertrouwen en respect zullen team en ouders samen werken aan de opvoeding van hun 
kind. Indien nodig, bij bijzonderheden rondom het kind, kunnen de ouders blijven slapen. 

 

Oudercommissie 

Binnen het internaat is er een oudercommissie actief. De oudercommissie 
behartigt de belangen van kinderen en ouders. 

 

Onderwijs 

In Lemmer is een ruim aanbod aan lagere scholen, waar uw kind terecht 
kan. Ook voor het middelbaar onderwijs kunt u in Lemmer terecht bij het 
Zuyderzeecollege. Hier kunt u terecht voor de leerjaren 1, 2 en 3 HAVO, atheneum en gymnasium. Voor de vmbo-
opleidingen zijn de leerjaren 1, 2, 3 en 4 beschikbaar. Hierbij wordt geboden de Basisberoepsgerichte Leerweg (BBL): 
Zorg en welzijn breed en Economie Breed en de Kaderberoepsgerichte Leerweg (KBL): Zorg en welzijn Breed en 
Economie Breed. Tevens is op dit college de HAVO XL te vinden. In de omgeving van Lemmer is een overigens ruim 
aanbod aan middelbare scholen en MBO-vervolgonderwijs te vinden (Sneek, Emmeloord, Heerenveen) en HBO-
onderwijs te Leeuwarden.  

Bij Het Kompas is er gelegenheid om gebruik te maken van huiswerkbegeleiding. Voor het werk op de computer en 
het laptoponderwijs bij het Zuyderzeecollege is er een draadloos netwerk op het internaat. 

 

Lemmer 

Lemmer is gunstig gelegen nabij het Prinses Margrietkanaal op de vaarroute naar Noord-Duitsland. Daarnaast ligt 
Lemmer aan de A6. Binnen 2 uur bent u in Rotterdam, Oldenburg of Neuss. Lemmer ligt dus dichterbij dan u denkt.  

 

Adres 

Villa Novalaan 1 
8531 HM   Lemmer 
Telefoon: 0514-563535 
E-mail: hetkompas@stgmeander.nl 
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Prins Hendrik 
Prins Hendrik Internaat Nieuwegein.                                 

 

Huisvesting 

Het internaat is gelegen in het oude schippersdorp Vreeswijk, vlakbij het 
Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek. Het gebouw is ruim van opzet en wordt door 
meerdere doelgroepen gebruikt. Er zijn een BSO, kinderopvang en projecten 
van Prokino Zorg in hetzelfde gebouw aanwezig.  

In 2010-2011 is het internaat gedeelte verbouwd en opgeknapt zodat de 
gezellige woon- en leefruimte voldoet aan de eisen en normen van de huidige 
tijd.  

Het Prins Hendrik Internaat bestaat per september 2013 uit 1 leefgroep, de 
Amstelhof. In de leefgroep wonen kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 18 
jaar. In diezelfde leefgroep wonen een aantal kinderen vanuit Prokino Zorg in 
harmonie met de schipperskinderen. Door de kleinschaligheid staat bij de 
opvoeding en begeleiding van de kinderen de persoonlijke benadering centraal.  

Alle kinderen die in het Prins Hendrik Internaat wonen hebben een eigen 
slaapkamer. Er is een speel- en knutselruimte in de leefgroep en buiten hebben 
we een groot speelterrein ( 10.000m2 ) met een verlichte asfaltbaan, een 
voetbalveld, zandbak, waterbaan, speelschip en diverse speeltoestellen. 

De groepsleiding zorgt dagelijks voor de warme maaltijd. De leefgroep is 
voorzien van een grote keuken. Het weekmenu wordt mede na overleg met de 
kinderen samengesteld. Jongeren van 15 jaar en ouder koken om de beurt 1x 
per week en eten gezamenlijk in de ruimte die is ingericht voor begeleid 
kamerbewoning. 

Het Prins Hendrik Internaat is een protestants-christelijke instelling. Er is 
aandacht voor geestelijke verzorging en het internaat kent een aantal vieringen. 

 

Onderwijs 

De kinderen volgen basisonderwijs op de Willem-Alexanderschool (WAS) die 
voortgekomen is uit de fusie van de schippersschool met een walschool. De 
school bevindt zich op korte loop- en fietsafstand van het internaat. 

Voor het vervolgonderwijs biedt Nieuwegein en omgeving talloze 
mogelijkheden van VMBO tot Atheneum/Gymnasium en ROC. 

 

Vervoersmogelijkheden en voorzieningen 

Het Prins Hendrik Internaat is goed bereikbaar met de auto en het schip (de 
Beatrixsluizen zijn op 200 meter afstand). Met de bus en sneltram is het 
openbaar vervoer vanaf station Utrecht goed geregeld. Het internaat profiteert 
van de stedelijke dienstverlening van de stad Nieuwegein en van het dorpse 
karakter van Vreeswijk. Zo zijn zwembad, bibliotheek, sportverenigingen en 
winkels eenvoudig te bereiken. 

 

Adresgegevens: 

Prins Hendrik Internaat 
Industrieweg 1-B 
3433NL Nieuwegein 
Telefoon:  030 6084848 ( algemeen nummer )  030-6084840 ( de Amstelhof ) 
Mobiel: 06-22812494 
Email: prinshendrik@stgmeander.nl / amstelhof@stgmeander.nl 
website: www.prinshendrikinternaat.nl 

mailto:prinshendrik@stgmeander.nl
mailto:amstelhof@stgmeander.nl
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De Singel 
Over De Singel 

Het is en blijft een moeilijk besluit om de opvoeding en 
verzorging van uw kind(eren) voor een groot deel aan 
anderen toe te vertrouwen. De Singel heeft sinds 1947 
ervaring op het gebied van begeleiding, educatie, opvoeding, 
huisvesting en recreatie en wil ouders graag terzijde staan. 
Samen met u als ouder/verzorger willen wij graag een ‘thuis’ 
zijn voor uw kind(eren). 

 

Op De Singel werken we vanuit de volgende kernwaarden: 

Christelijke normen en waarden; 

Educatie en structurele studiebegeleiding; 

Veel ruimte voor recreatiemogelijkheden en activiteiten. 

Ons internaat heeft een verrassend mooie locatie zo midden 
in Dordrecht en vlakbij het centraal station. De kinderen en jongeren hebben hier alle mogelijkheden om te wonen en 
onderwijs te volgen binnen het brede aanbod in Dordrecht en omstreken. De faciliteiten en de betrokken, ervaren 
medewerkers zorgen ervoor dat kinderen zich bij De Singel helemaal thuis kunnen voelen en zichzelf kunnen zijn. 

 

De huisvesting en faciliteiten 

De groepen van De Singel zijn gehuisvest in sfeervolle herenhuizen, welke naast elkaar zijn gesitueerd. Daarnaast is 
er voor jongeren van 16 tot en met 18 jaar oud de mogelijkheid om zelfstandig te leren wonen op de groep Begeleid 
Wonen. 

De herenhuizen hebben een tuin met terras, waar veelvuldig gebruik van wordt gemaakt. De tuinen grenzen aan het 
hoofdgebouw, waardoor er een ruim achter terrein is ontstaan. Op dit terrein bevinden zich het vaarwater, de 
recreatiekeet en de voetbalkooi. Daarnaast beschikken wij over een muziekkamer, een gymzaal en een groot 
speelterrein aan de voorzijde van het hoofdgebouw.  

 

Kleinschalige opzet met persoonlijke aandacht voor 
ieder kind 

Door de kleinschalige opzet van De Singel kunnen wij ieder 
kind de persoonlijke aandacht en zorg bieden waar hij of zij 
behoefte aan heeft. Zeker als er een nieuw kind bij De 
Singel komt, kunnen we hem of haar in deze fase goed 
begeleiden en ondersteunen.  Hierbij hechten wij veel 
waarde aan nauw en goed contact met de ouders, zodat de 
relatie tussen de groepsleiding en ouders open is en gericht 
is op het ‘samen’ opvoeden. Op deze wijze proberen wij 
zoveel mogelijk aan te sluiten op de wensen en behoeften 
die ouders voor hun kind(eren) hebben. 

De Singel werkt met horizontale groepen, wat betekent dat 
kinderen van dezelfde leeftijdscategorie bij elkaar zitten. De kinderen krijgen de begeleiding die bij een bepaalde 
leeftijd past en hebben veel aan elkaar; er is altijd wel een speelmaatje. De kleinschaligheid zorgt er daarnaast voor 
dat er een nauwe samenwerking is tussen de groepen onderling. 

Om de betrokkenheid verder te vergroten organiseert De Singel diverse activiteiten, zoals de jaarlijkse gezinsdag en 
de nieuwjaarsreceptie. Daarnaast organiseren de groepen regelmatig een gezellige avond met de ouders en kinderen. 
Verder zijn er korte lijnen met de directie, is er voor ouders de mogelijkheid om plaats te nemen in de oudercommissie 
en is er een jongerenraad. 

 

Uitgebreid aanbod aan activiteiten 

Een belangrijke faciliteit die De Singel biedt is de recreatie. Wij hebben beschikking over een heuse recreatieruimte, 
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beter bekend als ‘de Keet’. Onder begeleiding van onze 
recreatieleidster, die wekelijks een eigen activiteitenprogramma creëert, 
kunnen de kinderen heerlijk knutselen, bouwen en timmeren. 
Daarnaast worden er geregeld, zeker met mooi weer, allerlei sportieve 
activiteiten in de buitenlucht georganiseerd. Tevens zijn staan er een 
biljarttafel, een tafeltennistafel en een voetbalspel in de Keet. Kortom; 
voor ieder kind wat wils! 

Ons grote buitenspeelterrein biedt ook vele mogelijkheden. Zo is er een 
vaarwatercomplex, compleet met sluizen en kranen, kan er gevoetbald 
worden in de voetbalkooi en zijn er diverse klim- en speeltoestellen op 
het terrein aanwezig. Verder hebben de kinderen alle ruimte om 
bijvoorbeeld te kunnen fietsen, steppen, skelteren en skaten.  

 

Daarnaast kunnen onze medewerkers ook vervoer van en naar lokale (sport)clubs verzorgen. Vanuit De Singel 
worden tevens zwemlessen georganiseerd en kunnen kinderen hun fietsdiploma halen.  

 

Onderwijs en studiebegeleiding 

In Dordrecht is er voor ouders een ruime keuze voor (speciaal) 
basisonderwijs. De meeste kinderen gaan naar basisschool ‘de 
Horizon’ welke op loopafstand van De Singel is gelegen.  

 

Voor het voortgezet, hoger en beroepsonderwijs zijn er tal van 
mogelijkheden. De ligging van De Singel, tegenover het centraal station 
van Dordrecht, maakt dat kinderen gemakkelijk naar bijvoorbeeld 
Papendrecht, Zwijndrecht, Breda of Rotterdam kunnen reizen.  

Daarnaast bieden wij huiswerk- en studiebegeleiding aan, waarbij de 
focus ligt op het bieden van ondersteuning en het stimuleren van het kind of de jongere.  

 

Goede bereikbaarheid over water, met de auto en het OV 

De Singel ligt aan de rand van het centrum van Dordrecht, tegenover het centraal station en vlakbij de Dordtse havens 
en de snelweg A16. Hierdoor zijn wij zowel over water als per auto en met het openbaar vervoer goed en makkelijk te 
bereiken. Daarnaast beschikken wij over ruime parkeermogelijkheid.  

 

Contactgegevens 

De Singel 

Burgemeester de Raadtsingel 93A 

3311 JG Dordrecht 

Telefoon: 078 648 5555 

E-mail: desingel@stgmeander.nl 

Website: www.internaatdesingel.nl  

 

 

mailto:desingel@stgmeander.nl
http://www.internaatdesingel.nl
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St. Nicolaas 
Wie zijn wij?  

Het St. Nicolaasinternaat in Nijmegen is een gezellig, 
veilig tweede thuis voor uw kinderen. Met een stabiel 
pedagogisch klimaat en enthousiaste groepsleiders die 
door de week voor uw kind zorgen.    De groepsleiding is 
altijd bereikbaar en overlegt met u wat juist voor   uw kind 
belangrijk is. 

 

De leefgroepen 

Het St. Nicolaas heeft kleine leefgroepen (max 11/12 
kinderen/jongeren) met stabiele teams, verdeeld in twee 
leeftijdscategorieën,(6-12 en 12-18 jaar). Iedereen heeft 
in principe een eigen kamer, die naar eigen keuze 
gezellig mag worden ingericht. De medewerkers koken 
zelf in de mooie en goed uitgeruste keukens in de 
groepen. Gastvrouwen houden de huizen schoon en netjes. 

Alle groepen van Meander regio Nijmegen hebben een 
eigen voordeur en dus een eigen huis. 

Elk huis heeft een eigen woonkamer, keuken, douches en 
per huis 11/12 slaapkamers. Elke ruimte is sfeervol 
ingericht. Er is altijd groepsleiding aanwezig, ook ’s 
nachts 

 

Waar vindt u ons 

Nijmegen ligt op de grens van Duitsland in het zuidoosten 
van het land. Dicht bij de Maas en gelegen aan de Waal. 
Vlakbij de grote toegangswegen (A15, A50 ,A73) maar 
ook bij  mooie natuurgebieden, staat het St. 
Nicolaasinternaat in een mooie , nieuwe kindvriendelijke 
woonwijk. Hier hebben we 4 grote woonhuizen rond een 
gezellige binnentuin, waar de jongste kinderen veilig 
kunnen spelen. 

Voor de deur is een mooie speelplek met allerlei 
mogelijkheden en een voetbalveld!   In onze wijk zijn veel 
voorzieningen op het gebied van sport, kunst, cultuur en 
ontspanning. Het internaat is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. De bus stopt voor de deur, en binnen 
loopafstand is een treinstation. 

 

Welke scholen zijn er in de buurt? 

In de wijk zijn 4 basisscholen, allemaal op fietsafstand. Ouders kunnen hun eigen keuze maken. Veel kinderen zitten 
op de Sam Sam school (www.samsamoosterhout.nl). Jonge kinderen worden door de groepsleiding gebracht en 
gehaald, oudere kinderen kunnen veilig 
zelf met de fiets. Wat betreft voortgezet 
onderwijs is er ruime keuze in Nijmegen, 
als ook in Bemmel en Elst. Het Citadel 
College zit zelfs op loopafstand van het 
internaat. 

Pas wanneer uw kind zich prettig voelt in 
de groep, zal het energie hebben om 
zijn leefwereld te vergroten en ook de 
wereld buiten de groep en school gaan 
verkennen. 

 

http://www.samsamoosterhout.nl
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Het Bakhuis en Siegfriedhuis 

De gezinshuizen Bakhuis en Siegfried zijn twee grote gezinshuizen voor kinderen 
op het voortgezet onderwijs waarvan de ouders op de kermis werken. 

 

Wat is een gezinshuis? 

In een gezinshuis voor kermiskinderen woont een (echt)paar dat samen en in 
overleg met de ouders zorgt voor de jongeren die in het gezinshuis komen wonen 
om naar de middelbare school te gaan.  

De huizen staan in een woonwijk en hebben een fijne tuin, een grote woonkamer en voor alle jongeren een eigen 
slaapkamer. Het echtpaar draagt zorg voor alles wat er rondom het huis moet gebeuren, zoals koken, wassen, 
schoonmaken en kleine reparaties. 

Het echtpaar zorgt voor een veilige en sfeervolle woonomgeving. Daarnaast zijn er gezellige avonden met beide 
huizen samen, kunnen jongeren sporten of op andere manieren (re)creatief bezig zijn. Er zijn geen andere personen 
die zich met de jongeren bemoeien. Het echtpaar wordt enkel begeleid door een stafmedewerker vanuit stichting 
Meander Nijmegen. 

 

Scholen in de buurt 

In Apeldoorn zijn alle vormen van voortgezet onderwijs. De ouders maken samen 
met hun kind zelf de keuze voor een passende school. Het gezinshuis schept de 
goede voorwaarden om huiswerk te maken en ondersteunt waar nodig de 
jongeren. 

Als de ouders in de winter thuis zijn, kunnen de jongeren uit Apeldoorn en de 
nabije omgeving weer thuis wonen. Doordat ze het hele jaar in dezelfde omgeving 
wonen, houden ze hun vrienden en vriendinnen. 

 

Gezinshuis Velp 

Het verschil tussen een internaat en een gezinshuis is de kleinschaligheid en de selfsupporting. 

In het gezinshuis kunnen 7 kinderen wonen. In het huis woont Renate, de gezinshuisouder. Samen met een 

pedagogisch medewerker en in overleg met de ouders wordt er voor de kinderen gezorgd. Zoals in het gewone 

gezinsleven, wordt getracht alles bespreekbaar te houden/ te maken. De kinderen worden  betrokken bij de afspraken 

die gemaakt worden, de uitjes die gepland worden en ook bij allerlei huishoudelijke taken. Ze gaan in Velp of 

omgeving naar school. De kinderen verblijven de hele week in het huis, waar ze allemaal een eigen kamer hebben. Er 

is een grote tuin, waar heerlijk gespeeld kan worden. Renate is dag en nacht beschikbaar. Er zijn geen andere 

personen die zich met de jongeren bemoeien. Het echtpaar wordt  begeleid door een stafmedewerker vanuit stichting 

Meander Nijmegen. 

 

Contact 

Graag nodigen wij u uit om een kijkje te komen nemen. Bel of mail gerust! Christi 

Steinkamp is de locatiemanager van Stg. Meander regio Nijmegen. 

Stg. Meander Nijmegen                                                                                                                                     

Volsellastraat 3                                                                                                                                                                                                

6515 DX Nijmegen 

T : 024 – 3593500 

M : 06 - 20524013 (Christi Steinkamp) 

nicolaas@stgmeander.nl, www.stgmeander.nl/meander-nijmegen                                                                                                                             

www.facebook.com/st-nicolaas-internaat  Op onze facebookpagina vind je een leuk filmpje over ons internaat! 

mailto:nijmegen@stgmeander.nl
http://www.stgmeander.nl/meander-nijmegen
http://www.facebook.com/st-nicolaas-internaat
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10. Gastgezinnen 

Gastgezin 

In het jaar wanneer je kind 7 wordt, heeft het schoolplicht.  

In de meeste gevallen kiezen ouders er voor om het kind met 6 jaar naar school te laten gaan en dan komt de vraag 
hoe gaan we dat doen. Ga je aan de wal, of wat sluit het beste aan bij onze wensen als ouder.  

Naast de mogelijkheid om te kiezen voor een internaat of leefgroephuis/gezinshuis, is er ook nog de mogelijkheid om 
te kiezen voor een gastgezin.  

Ouders kiezen vaak voor deze oplossing, omdat zij het kind graag op willen laten groeien in een gezinssituatie  die zo 
dicht mogelijk aansluit bij de thuissituatie.   

Uw kinderen worden door het gastgezin, al dan niet met eigen kinderen, in huis genomen.  

Ook kan het voorkomen dat uw kind, om wat voor reden dan ook specifieke zorg nodig heeft en u daarom voor een 
gastgezin kiest.   

U kiest een gezin uit waarvan u denkt dat het meest aansluit bij de opvoeding, religie en of zorg die u voor ogen heeft.   

U hebt hier een vrije keuze in.  

Gastgezinnen zijn niet in dienst van een cluster. 

U kunt zich aanmelden bij Stichting Meander en doorgeven om welk gezin het gaat. Wanneer u zich aangemeld heeft 
bij de administratie krijgt u de nodige formulieren toegestuurd. Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt er om 
een schoolverklaring gevraagd, om aan te tonen dat uw kind daadwerkelijk op school zit. 

Voor gastgezinnen is er een speciale subsidieregeling en u betaalt een ouderbijdrage die afwijkt van de ouderbijdrage 
die voor de instellingen gelden. 

Wilt u hierover meer informatie dan kunt u bij de contactpersoon terecht. 

Wanneer het een gastgezin betreft en deze geregistreerd is bij Meander, dan wordt deze aan de contactpersoon 
doorgegeven. 

De contactpersoon zal tijdens haar eerste bezoek met de gastouders bespreken wat de voorwaarden zijn. Deze 
voorwaarden zijn anders dan bij de kinderopvang. Het hoeft u dan ook niet af te schrikken. 

De contactpersoon onderhoudt twee keer per jaar de contacten met de ouders van de kinderen en bezoekt twee keer 
per jaar de gastgezinnen.  

Tevens kunt u met vragen bij de contactpersoon voor gastgezinnen  
terecht. 

U kunt haar bereiken op telefoonnummer 0612740348 

of via de mail: vertrouwenspersoon@stgmeander.nl  

 

mailto:vertrouwenspersoon@stgmeander.nl
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11. Namen & Afkortingen 

BK  Begeleid Kamerbewonen 

BLN  Binnenvaart Logistiek Nederland 

BO  Basis Onderwijs 

BSOS  BasisScholen Onderwijs Schipperskinderen 

DB  Dagelijks Bestuur 

Herv.  Hervormd 

KSCC  Katholiek Sociaal Cultureel Centrum 

Limena   Stichting waaronder de internaten “De Driemaster”, “Eben-Haëzer” en “De Merwede” vallen 

LO   Lager Onderwijs 

LOC   Landelijke OuderCommissie (Meander) 

LOVK   Vereniging voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen 

LOVT   Landelijk Oudercontact voor de Trekkende beroepsbevolking 

Meander   Stichting met instellingen in Apeldoorn, Capelle a/d IJssel, Dordrecht, Groningen 
   Maasbracht, Lemmer, Nieuwegein, Nijmegen, Terneuzen, Zwolle, Velp en Zwijndrecht 

MR   Medezeggenschapsraad 

OC   Oudercommissie 

OCRN   Oudercommissie Regio Nijmegen 

OV   Oudervereniging 

PC   Protestant Christelijk 

Ref   Reformatorisch 

RK   Rooms Katholiek 

R.v.B.   Raad van Bestuur 

R.v.T.   Raad van Toezicht 

SRS   Stichting Rijdende School 

STC   Scheepvaart en Transport College 

VO   Voortgezet Onderwijs 

Van de redactie 

De redactie van dit werk is niet verantwoordelijk voor de inhoud, die aangeleverd is door de instellingen en partners. 
Er is grote zorgvuldigheid betracht tijdens het samenstellen, om de tekstuele inhoud van de aangeleverde stukken te 
behouden. Indien er in de opmaak afbeeldingen gewijzigd zijn, berust dat op de vrijheid van de redactie, om een 
eenduidige stijl te kunnen hanteren. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u de redactie mailen op infoboek@lovt.org. 
Wijzigingen kunt u op bovengenoemd emailadres sturen, zodat bij de eerstvolgende druk deze meegenomen wordt. 
Deze uitgave is te vinden op website, en word aan ouders verspreid op de beurs en via post na aanvraag. 
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Industrieweg 1b 

3433 NL Nieuwegein 

www.lovt.org 


