
 

De Kersenboom 
Informatie voor ouders/verzorgers 
 

De Kersenboom van Fornhese bestaat uit twee 

behandelgroepen voor jonge kinderen (van 3 t/m 5 jaar) 

met een autismespectrumstoornis die nog nauwelijks 

spreken en/of communiceren. 

 

Wij werken in deze groep vanuit de methodiek van 

‘Pivotal Response Treatment’ (PRT). Pivotal Response 

Treatment is een behandeling voor kinderen die weinig 

gericht zijn op anderen en vaak niet gemotiveerd zijn om 

contact te maken. Vaak gaat het om kinderen die een achterstand hebben in verbale 

communicatieve vaardigheden (woorden en brabbelen) en niet of nauwelijks spontane taal 

gebruiken. 

 

De behandelgroepen Rups en Vlinder 

Op De Kersenboom werken elke dag twee sociotherapeuten. De groep is vijf dagen per week 

geopend. De kinderen komen op vaste dagen naar de groep met een maximum van 4 dagen per 

week, waarbij het aantal dagen mede afhangt van hun leeftijd.  

 

In groep Rups is elke dag plek voor 5 kinderen. In deze groep zitten de jongste kinderen, die nog 

niet zo ver zijn in hun communicatie en taalontwikkeling. In groep Vlinder komen 6 of 7 

kinderen per dag en over het algemeen de wat oudere kinderen. In Vlinder bieden we ook 

onderwijsactiviteiten aan om de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de overstap 

naar school, als dat voor een kind mogelijk is.  

Wij werken met een vast dagprogramma. Elke dag bespreken we dit dagprogramma met de 

kinderen door middel van pictogrammen en foto’s.  

 

Wij verwachten de kinderen tussen 8.45 uur en 9.00 uur en ze worden om 14. 00 uur weer 

opgehaald. Wij adviseren de ouders/verzorgers om de kinderen zelf te brengen en op te halen 

in verband met het contact met de groepsleiding. 
 

De onmisbare rol van ouders 

Wij vinden het erg belangrijk om ouders/verzorgers nauw te betrekken bij de groep. Daarom 

voeren wij de PRT altijd in nauwe samenwerking met ouders/verzorgers uit. In de behandeling 

krijgen de kinderen niet alleen PRT in de groep, maar ook individueel. Tijdens deze individuele 

behandeling verwachten wij van de ouders/verzorgers dat zij hier zo vaak mogelijk bij aanwezig 

zullen zijn, om op die manier het beste effect van de behandeling te behalen. Ouders zijn co-

therapeut in de sessies en leren de PRT-technieken van de behandelaar. Zo kunnen zij ook thuis 

met hun kind oefenen. 

  



Traject 

Als uw kind in aanmerking komt voor De Kersenboom, bespreekt de behandelaar van Fornhese 

dit met u als ouders/verzorgers. Er is dan een intakegesprek, waarbij we samen bekijken of De 

Kersenboom de juiste en meest geschikte plek is voor uw kind. Soms is het beter om de 

behandeling bij De Kersenboom op een later moment in te zetten en er eerst elders aan te 

werken dat het kind kan meedoen in een groep.  

Een kind kan maximaal één jaar bij De Kersenboom blijven.  
 

Vervoer 

Van ouders wordt verwacht dat ze zelf hun kind halen en brengen of dit binnen hun eigen 

netwerk regelen. De Kersenboom beschikt niet over eigen vervoer. In uitzonderlijke situaties 

kan de gemeente een tegemoetkoming geven in de vervoerskosten.  
 

Samenwerking 

Wij hebben een samenwerking met een vaste contactpersoon vanuit Passend Onderwijs. Als 

ouders dat goed vinden, vragen we haar in een vroeg stadium om een kind op de groep te 

observeren en met ouders en ons mee te denken over een passende vervolgplek voor het kind. 

Zij komt vaak meerdere keren meekijken naar een kind gedurende de plaatsing.  

Daarnaast hebben wij een samenwerking met Kentalis. Als er speciale vragen zijn over de 

communicatie van een kind, kan iemand van Kentalis op de groep komen observeren om mee 

te denken.  
 

Wetenschappelijk onderzoek 

Om het effect van De Kersenboom te meten en de kwaliteit van de behandeling continu te 

verbeteren wordt wetenschappelijk onderzoek verricht. De informatie hiervoor wordt 

verkregen via vragenlijsten die eenmaal in de drie maanden door ouders en de 

sociotherapeuten worden ingevuld. De informatie wordt voor het wetenschappelijk onderzoek 

geanonimiseerd en is hierdoor niet meer te herleiden naar uw kind. Voor het gebruik van 

cliëntgegevens is uw toestemming nodig; als u bezwaar maakt dan worden uw gegevens niet in 

het onderzoek betrokken. Uw behandelaar zal u hierover informeren. 
 

Kosten 

Voor algemene informatie over de kosten van behandeling bij GGz Centraal verwijzen wij u 

graag naar onze website www.ggzcentraal.nl/kosten. 

 

Vragen? 

Heeft u nog vragen over De Kersenboom? Neem dan contact op met Fornhese. De 

receptioniste kan u doorverbinden met degene die u over De Kersenboom te woord kan staan. 

 

Adresgegevens 

Fornhese, kinder- en jeugdpsychiatrie 

Boomgaardweg 10 

1326 AD Almere 

Telefoon: 036-5383250 / 036-5210400 

E-mail: kersenboom@ggzcentraal.nl 
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