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Inleiding 

Deze map is ontwikkeld om mensen met leerbeperkingen en hun omgeving te informeren over hun 

onderwijs- en ontwikkelingsmogelijkheden in Almere. Het aanbod is onderverdeeld in de volgende 

categorieën: dagbesteding, leer-werkplekken, onderwijs1, overige vaardigheden en 

talentontwikkeling. Daarnaast bevat de map overige informatie over leren met leerbeperkingen.  

Om de informatie in de map zo compleet en actueel mogelijk te houden zijn er notitiebladen 

opgenomen waarop opmerkingen en aanvullingen op het aanbod kunnen worden ingevuld. Het kan 

ook gemaild worden naar m.donkervoort@windesheim.nl. Ook ideeën en tips voor verbetering van 

de map zijn van harte welkom! Net als ervaringen met het aanbod of overige belangrijke informatie. 

Deze map is een eerste stap om het aanbod in Almere voor mensen met leerbeperkingen en hun 

omgeving beter inzichtelijk en toegankelijk te maken. Om te zorgen dat mensen met leerbeperkingen  

ook echt een plek kunnen vinden die goed past bij wat zij willen leren én die goed past bij hun 

mogelijkheden, wordt nog bekeken of het mogelijk is om ook iemand aan te stellen die hen daarbij 

zou kunnen helpen.  

Alvast heel veel succes gewenst met het vinden van leuke en passende leermogelijkheden! 

Almere, juli 2021 

 

Deze map is tot stand gekomen in samenwerking met de volgende partijen: 

BO+ 
Deltion college 
Ervaringsdeskundigen 
Gemeente Almere 
G-KRACHT 
Hogeschool Windesheim 
OCO Almere 
Passend onderwijs 
St. ABRI 
St. MEE 
St. PRAGO 

 
1 *De onderwijsmogelijkheden voor kinderen tot 18 jaar zijn overgenomen van de site van Passend Onderwijs 
Almere 

mailto:m.donkervoort@windesheim.nl


ONDERW
IJS

ONDERWIJS
Praktijkonderwijs (leren door doen), 
basiseducatie (taal en rekenen) en 
beroepsonderwijs.
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Aeres Hogeschool 
https://www.aereshogeschool.nl/v
oltijd/studeren-aan-aeres-
hogeschool/studeren-met-een-
beperking 

 
Onderwijs waarbij extra 
begeleiding, aandacht en 
voorzieningen wordt geboden   
 

 
Studenten met een 
functiebeperking (16+) 
 
 
 
 
 

 
Alexander Roozendaal 
https://www.roozendaalschool.nl/ 

 
Speciaal onderwijs  

 
Voor kinderen van 4-12 jaar met 
taalontwikkelingsstoornissen (TOS) 
 

 
Aventurijn  
https://aventurijn.almere-
speciaal.nl/ 
 

 
School voor Voortgezet Speciaal 
Onderwijs 

 
Zeer moeilijk lerende leerlingen 
van 12 tot 20 jaar 
 

 
Bartimeus (Landelijk) 
https://www.bartimeus.nl/ 
 

 
Onderwijs, dagbesteding en 
leren/werken 

 
Voor alle mensen die doof of blind 
zijn 
 

 
De Archipel 
https://archipel.asg.nl/ 
 

 
Breed basisonderwijs met 
mogelijkheden voor extra 
begeleiding 
 

 
Voor alle kinderen van 4 tot 13 
jaar (ook kinderen met een 
handicap of beperking) 
 

 
De Dukdalf (De structuurgroep) 
https://dukdalf-almere.nl/ 
 

 
Basisonderwijs met mogelijkheden 
voor extra begeleiding 
 

 
Voor kinderen (groep 4-6) met een 
autisme-spectrumstoornis (ASS) 

 
De Omnibus 
https://de-omnibus.nl/ 
 

 
Basisonderwijs met mogelijkheden 
voor extra ondersteuning 

 
Voor kinderen 3 -12 jaar met een 
taal ontwikkelingsstoornis (TOS) 
 

 
De Polderhof (Groep In School) 
https://polderhof.asg.nl/ 

 
Basisonderwijs met mogelijkheden 
voor extra ondersteuning 

 
Voor kinderen 3 -12 jaar met een 
taal ontwikkelingsstoornis (TOS) 
 

 
Het Spectrum 
https://spectrum.asg.nl/ 

 
Basisonderwijs met mogelijkheden 
voor extra ondersteuning 

 
Voor kinderen 4 -12 jaar met een 
taal ontwikkelingsstoornis (TOS) 
 

 
Hogeschool Windesheim 
https://www.windesheim.nl/jonge
ren/studeren-bij-
windesheim/studentbegeleiding/st
uderen-met-een-functiebeperking 

 
Ondersteuning om met een 
beperking succesvol te kunnen 
studeren 

 
Studenten met dyslexie, AD(H)D of 
autisme (ASS), psychische 
omstandigheden, een chronische 
ziekte en/of een lichamelijke 
beperking 
 
 

 
Kentalis (Landelijk) 
https://www.kentalis.nl/ 

 
Begeleiding bij tos in relatie tot 
scholing en werk 

 
Voor 0-100 met doofheid, 
slechthorendheid, en/of 
taalontwikkelingsstoornis 
 

https://www.aereshogeschool.nl/voltijd/studeren-aan-aeres-hogeschool/studeren-met-een-beperking
https://www.roozendaalschool.nl/
https://aventurijn.almere-speciaal.nl/
https://www.bartimeus.nl/
https://archipel.asg.nl/
https://dukdalf-almere.nl/
https://de-omnibus.nl/
https://polderhof.asg.nl/
https://spectrum.asg.nl/
https://www.windesheim.nl/jongeren/studeren-bij-windesheim/studentbegeleiding/studeren-met-een-functiebeperking
https://www.kentalis.nl/
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Nautiluscollege (Onderdeel 
Eduvier) 
https://www.eduvier.nl/nautilusco
llege/ 

 
Speciaal onderwijs, van 
praktijkgericht onderwijs tot en 
met onderwijs op havo/vwo 
niveau 
 

 
Kinderen en jongeren van 12 tot 
20 jaar 

 
Nieuwlandkemphaan 
https://nieuwlandkemphaan.nl/ 

 
Nieuwland Werk Taal Zorg, 
mogelijkheid om te leren en 
werkervaring op te doen. Bij 
onderwijs is basiskennis van de 
Nederlandse taal en rekenen 
vereist. 
 

 
Voor mensen met verstandelijke 
beperkingen en/of  psychosociale 
problemen/ stoornis, lichamelijke 
beperking, rolstoel gebonden, niet 
aangeboren hersenletsel (NAH) 
 

 
OPDC Almere 
https://www.opdc-almere.nl/ 

 
VMBO / Ortho Pedagogisch 
Didactisch Centrum 

 
Voor VMBO leerlingen die 
leerachterstanden hebben, 
gecombineerd met wat anders 
waardoor het leren niet altijd lukt 
 
 

 
OVC 
https://www.ovc.nl/ 
 

 
Voortgezet onderwijs met 
mogelijkheden voor extra 
ondersteuning 

 
Voor leerlingen met een autisme 
spectrum stoornis (ASS) of 
leerlingen met een vergelijkbare 
ondersteuningsbehoefte 
 
 

 
Park Lyceum 
(Ondersteuningslokaal MAVO) 
https://www.hetbaken.nl/hetbake
n/parklyceum/ 

 
MAVO onderwijs met 
mogelijkheden voor extra 
begeleiding  

 
MAVO leerlingen met een autisme 
spectrum stoornis (ASS) of 
leerlingen met een vergelijkbare 
ondersteuningsbehoefte 
 
 

 
PrO Almere 
https://www.proalmere.nl/ 

 
Praktisch onderwijs, combinatie 
van algemeen vormend onderwijs 
(avo-vakken) en praktijkvakken 
 

 
Kinderen en jongeren van 12 tot 
20 jaar 

 
ROC van Flevoland 
https://www.rocvanflevoland.nl/ 

 

 
Entree opleidingen, MBO 
onderwijs, VAVO, Cursussen & 
Trainingen 
 

 
Voor jongeren en volwassenen 
vanaf 12 jaar 

 
SBO De Bombardon 
https://bombardon.asg.nl/ 
 
 

 
Speciaal basisonderwijs 

 
Voor kinderen met leerproblemen 
(moeite met leren, opvoeding of 
gedrag) van 4-13 jaar 

 
SBO De Klimop 
https://www.de-klimop.nl/ 

 
Speciaal basisonderwijs 

 
Voor kinderen met leerproblemen 
(moeite met leren, opvoeding of 
gedrag) van 4-13 jaar 
 

https://www.eduvier.nl/nautiluscollege/
https://nieuwlandkemphaan.nl/
https://www.opdc-almere.nl/
https://www.ovc.nl/
https://www.hetbaken.nl/hetbaken/parklyceum/
https://www.proalmere.nl/
https://www.rocvanflevoland.nl/
https://bombardon.asg.nl/
https://www.de-klimop.nl/


Organisatie / Initiatief Aanbod onderwijs Doelgroep 

 

3 
Een leven lang leren voor iedereen                                                                                        Aanbod onderwijs  

Versie september 2021 
 

 
SBO De Watertuin 
https://www.watertuin.asg.nl/ 

 
Speciaal basisonderwijs 

 
Voor kinderen met leerproblemen 
(moeite met leren, opvoeding of 
gedrag) van 4-13 jaar 
 

 
SO Olivijn 
https://olivijn.almere-speciaal.nl/ 

 
Speciaal onderwijs 

 
Voor kinderen met visuele, 
auditieve, lichamelijke of 
verstandelijke beperking, en/of 
met psychische of zware 
gedragsproblemen van 4-13 jaar 
 

 
SO De Bongerd 
https://bongerd.almere-
speciaal.nl/ 

 
Speciaal onderwijs 

 
Voor kinderen met visuele, 
auditieve, lichamelijke of 
verstandelijke beperking, en/of 
met psychische of zware 
gedragsproblemen van 4-13 jaar 
 

 
SO Nautilus 
https://www.eduvier.nl/nautilusso
/ 

 
Speciaal onderwijs 

 
Voor kinderen met visuele, 
auditieve, lichamelijke of 
verstandelijke beperking, en/of 
met psychische of zware 
gedragsproblemen van 4-13 jaar 
 

 
Stichting Prago 
https://www.doemeemettaal.nl/p
ortfolio-items/stichting-prago/ 
 

 
Basiseducatie 

 
Volwassenen die moeite hebben 
met leren 
 
 
 

  

https://www.watertuin.asg.nl/
https://olivijn.almere-speciaal.nl/
https://bongerd.almere-speciaal.nl/
https://www.eduvier.nl/nautilusso/
https://www.doemeemettaal.nl/portfolio-items/stichting-prago/


NOTITIES
Ruimte voor het noteren van ideeën, tips, 
opmerkingen of nog ontbrekend aanbod.



DAGBESTEDING

DAGBESTEDING
Een zinvolle besteding van de dag, 
ter vervanging van school en/of werk.
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AC Rondo (Onderdeel van Triade) 
https://www.triade-flevoland.nl/ 

 
Activiteitencentrum 

 
Tieners en volwassenen met een 
verstandelijke beperking en/of 
meervoudige beperking 
 

 
Almere Jungle 
https://www.kemphaan.nl/deelne
mers/almere-jungle/ 

 
Zinvolle dagbesteding en re-
integratie mogelijkheden 
 

 
Volwassenen en kinderen met een 
verstandelijke, lichamelijke of 
psychische beperking (en/of 
combinatie) 
 

 
Atelier A93 
https://www.ateliera93.nl/ 
 

 
Creatieve dagbesteding 

 
Mensen met een beperking 

 
Autismezorg Almere  (Zorg la 
Fleur) 
https://www.autismezorgalmere.
nl/ 

 
Stageplaatsen met begeleiding bij 
persoonlijke groei en 
zelfstandigheid 

 
Leerlingen (SVO) die een 
stageplaats zoeken; 
oud-leerlingen die SVO hebben 
afgerond; 
personen met een WLZ- of WMO-
indicatie leerlingen die tijdelijk 
uitvallen binnen het onderwijs 
 

 
Bartimeus (Landelijk) 
https://www.bartimeus.nl/ 
 

 
Onderwijs, dagbesteding en 
leren/werken 

 
Voor alle mensen die doof of blind 
zijn 
 

 
Brownies & downies 
https://www.browniesanddownie
s.nl/almerebuiten 
 

 
Sociale onderneming 

 
Mensen met een verstandelijke 
beperking 
 

 
Boerderij Uniek leven 
https://www.facebook.com/almer
eboerderijuniekleven/ 
 

 
Arbeidsgerichte 
dagbestedingsplek 
 

 
Voor volwassenen met een 
beperking 

 
DBA 
https://expertisecentrumdba.nl/ 

 
Niet arbeidsmatige dagbesteding 
en expertisecentrum. Behandeling 
en begeleiding bij autisme 
 

 
Voor mensen met een autisme-
spectrumstoornis (ASS) 

 
De Gris  (Onderdeel 
InteraktContour) 
https://www.interaktcontour.nl/
waar-vind-je-ons/dagbesteding-
almere-locatie-de-gris 
 
 

 
Dagbesteding 

 
Voor iedereen met niet-
aangeboren hersenletsel 
 

 
De Koekerij 
https://dekoekerij.nl/ 
 

 
Werk en dagbestedingslocatie 
 

 
Mensen met een beperking 
 

https://www.triade-flevoland.nl/
https://www.kemphaan.nl/deelnemers/almere-jungle/
https://www.ateliera93.nl/
https://www.autismezorgalmere.nl/
https://www.bartimeus.nl/
https://www.browniesanddownies.nl/almerebuiten
https://www.facebook.com/almereboerderijuniekleven/
https://expertisecentrumdba.nl/
https://www.interaktcontour.nl/waar-vind-je-ons/dagbesteding-almere-locatie-de-gris
https://www.interaktcontour.nl/waar-vind-je-ons/dagbesteding-almere-locatie-de-gris
https://www.interaktcontour.nl/waar-vind-je-ons/dagbesteding-almere-locatie-de-gris
https://www.interaktcontour.nl/waar-vind-je-ons/dagbesteding-almere-locatie-de-gris
https://dekoekerij.nl/
https://dekoekerij.nl/
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De Klusvlinder 
http://www.klusvlinder.nl/ 
 

 
Dagbesteding voor volwassenen 

 
Mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt 

 
De Pauw  (Onderdeel Pendant 
Maatwerk) 
https://pendantmaatwerk.nl/dag
besteding 

 
Dagbesteding voor volwassenen 
 

 
Volwassenen met een beperking 
 
 
 
 
 

 
De Plint (Onderdeel 
InteraktContour) 
https://www.interaktcontour.nl/
waar-vind-je-ons/dagbesteding-
almere-locatie-de-plint 
 

 
Dagbesteding 

 
Voor iedereen met niet-
aangeboren hersenletsel 
 
 
 
 

 
De stek (Onderdeel Triade)  
https://www.triade-
flevoland.nl/dit-doen-wij-voor-
je/hulp-bij-
dagbesteding/dagbesteding-
volwassenen/de-stek 

 
Dagbesteding voor volwassenen 
 

 
Voor mensen met een beperking 
 
 
 
 
 
 

 
De Witte Olifant (Onderdeel van 
st. Philadelphia) 
https://www.philadelphia.nl/locat
ie/de-witte-olifant 
 

 
Werk- en dagbestedingslocatie in 
Almere (kunstwerkplaats) 
 

 
Voor mensen met een lichte 
verstandelijke beperking (LVB) of 
een verstandelijke beperking  
 
 

 
De Zorggiraf 
https://www.dezorggiraf.nl/ 

 
Dagbesteding en individuele 
begeleiding 

 
Kinderen en jongeren met 
uiteenlopende problematieken of 
beperkingen zoals 
hechtingsproblematiek, autisme, 
ontwikkelingsachterstand, niet 
aangeboren hersenletsel of een 
verstandelijke beperking 
 

 
Doenersdreef Zorg 

 
https://www.doenersdreefzorg.nl
/ 

 
Breed aanbod van onderwijs, 
ontwikkelingsgerichte 
dagbesteding etc. 

 
Kinderen, jongeren en 
jongvolwassenen met een 
verstandelijke beperking 
 

 
Focus 4 care 
https://www.focus4care.com/ 

 
WerkFit/dagbesteding 

 
Voor jong volwassenen in het 
autisme spectrum 
 

 
Freeway zorg 
https://www.freewayzorg.nl/dagb
esteding/ 

 
Dagbesteding en 
training/opleiding voor 
doorstroming naar een betaalde 
baan 
 

 
Voor iedereen 

http://www.klusvlinder.nl/
http://www.klusvlinder.nl/
https://pendantmaatwerk.nl/dagbesteding
https://www.interaktcontour.nl/waar-vind-je-ons/dagbesteding-almere-locatie-de-plint
https://www.triade-flevoland.nl/dit-doen-wij-voor-je/hulp-bij-dagbesteding/dagbesteding-volwassenen/de-stek
https://www.philadelphia.nl/locatie/de-witte-olifant
https://www.dezorggiraf.nl/
https://www.doenersdreefzorg.nl/
https://www.doenersdreefzorg.nl/
https://www.focus4care.com/
https://www.freewayzorg.nl/dagbesteding/
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Heppie Kookcafé 
https://heppiekookcafe.nl/ 

 

 
Ontwikkelingsgerichte 
dagbesteding 

 
Voor jongeren in het autisme 
spectrum vanaf 16 jaar 
 

 
Het Eksternest (Onderdeel Triade) 
https://www.eksternest.nl/ 

 
Leren, werken en 
dagbestedingsmogelijkheden 

 
Mensen met een verstandelijke 
beperking of psychiatrische 
stoornis 
 

 
Het Kan in Almere (Onderdeel ’s 
Heerenloo) 
https://www.sheerenloo.nl/in-de-
buurt/het-kan 

 
Leren, werken en 
dagbestedingsmogelijkheden  

 
Mensen met een  verstandelijke 
beperking 
 
 
 

 
Het Klaverblad Almere-Haven 
(Onderdeel Omega groep) 

https://www.omegagroep.nl/clien
t/dagactiviteiten-en-werken/ 

 
Dagactiviteiten en werken 
 

 
Kinderen en jongeren met een 
verstandelijke beperking 
 
 
 

 
Hout Moed 
http://www.hout-moed.nl/ 

 
Belevingsgerichte, activerende 
training en dagbesteding 
 

 
Mensen met een achterstand 
 
 

 
Industriade (Onderdeel Triade) 
https://www.triade-
flevoland.nl/dit-doen-wij-voor-
je/hulp-bij-
dagbesteding/dagbesteding-
volwassenen/industriade 
 

 
Dagbesteding voor volwassenen 

 
Mensen met een verstandelijke 
beperking van 18 – 60 jaar 

 
InHout 
https://jouwnieuweplek.nl/dagbe
steding/dagbesteding-inhout/ 

 
Belevingsgerichte en 
arbeidsmatige dagbesteding 
 

 
Mensen met een beperking, niet 
aangeboren hersenletsel of 
ouderen 
 

 
InteraktContour 
https://www.interaktcontour.nl/
waar-vind-je-
ons/dagbesteding/almere 
 

 
Dagbesteding 

 
Mensen met niet aangeboren 
hersenletsel 
 

 
Jungle Café 
https://www.kemphaan.nl/deelne
mers/almere-jungle/ 

 
Zinvolle dagbesteding en re-
integratie mogelijkheden 
 

 
Volwassenen en kinderen met een 
verstandelijke, lichamelijke of 
psychische beperking (en/of 
combinatie) 
 

 
Jungle Store 
https://almerejungle.nl/zorg/ 

 
Zinvolle dagbesteding en re-
integratie mogelijkheden 
 

 
Volwassenen en kinderen met een 
verstandelijke, lichamelijke of 
psychische beperking (en/of 
combinatie) 
 

https://heppiekookcafe.nl/
https://www.eksternest.nl/
https://www.sheerenloo.nl/in-de-buurt/het-kan
https://www.omegagroep.nl/client/dagactiviteiten-en-werken/
http://www.hout-moed.nl/
https://www.triade-flevoland.nl/dit-doen-wij-voor-je/hulp-bij-dagbesteding/dagbesteding-volwassenen/industriade
https://www.triade-flevoland.nl/dit-doen-wij-voor-je/hulp-bij-dagbesteding/dagbesteding-volwassenen/industriade
https://www.triade-flevoland.nl/dit-doen-wij-voor-je/hulp-bij-dagbesteding/dagbesteding-volwassenen/industriade
https://www.triade-flevoland.nl/dit-doen-wij-voor-je/hulp-bij-dagbesteding/dagbesteding-volwassenen/industriade
https://www.triade-flevoland.nl/dit-doen-wij-voor-je/hulp-bij-dagbesteding/dagbesteding-volwassenen/industriade
https://www.triade-flevoland.nl/dit-doen-wij-voor-je/hulp-bij-dagbesteding/dagbesteding-volwassenen/industriade
https://jouwnieuweplek.nl/dagbesteding/dagbesteding-inhout/
https://www.interaktcontour.nl/waar-vind-je-ons/dagbesteding/almere
https://www.interaktcontour.nl/waar-vind-je-ons/dagbesteding/almere
https://www.interaktcontour.nl/waar-vind-je-ons/dagbesteding/almere
https://www.interaktcontour.nl/waar-vind-je-ons/dagbesteding/almere
https://www.kemphaan.nl/deelnemers/almere-jungle/
https://almerejungle.nl/zorg/
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KANSZ Almere 
https://kansz-
almere.nl/login_up.php?success_r
edirect_url=%2F 

 
Dagbesteding sportschool en hulp 
bij in kaart brengen wensen en 
mogelijkheden en zoeken 
werkgever, opleiding 
 

 
(jong)Volwassenen met een 
verstandelijke beperking en voor 
hen die in het dagelijkse leven last 
hebben van hun autisme, 
hoogbegaafdheid en/of hoog 
sensitiviteit 
 
 

 
Leerwerknet Almere (Kwintes) 

https://www.kwintesleerwerknet
almere.nl/ 

 
Hulp bij vinden dag invulling en 
toewerken naar een (betaalde) 
baan 
 

 
Voor iedereen 
 
 
 

 
Levvel  (Landelijk) 
https://www.levvel.nl/ 

 
Hulp op het gebied van school en 
werk 
 

 
Mensen tot 27 jaar 

 
Mijn Werk.online  (Onderdeel van 
st. Philadelphia)  
https://www.philadelphia.nl/locat
ie/mijn-werk 

 
(Arbeidsmatige) dagbesteding en 
begeleiding. Sluit het traject af 
met een branche-erkend 
certificaat 
 
 

 
Iedereen die een 
arbeidsbeperking heeft 
 
 
 

 
Nieuwlandkemphaan 
https://nieuwlandkemphaan.nl/ 

 
Nieuwland Werk Taal Zorg, 
mogelijkheid om te leren en 
werkervaring op te doen. Bij 
onderwijs is basiskennis van de 
Nederlandse taal en rekenen 
vereist. 
 
 

 
Voor mensen met verstandelijke 
beperkingen en/of  psychosociale 
problemen/ stoornis, lichamelijke 
beperking, rolstoel gebonden, niet 
aangeboren hersenletsel (NAH) 
 
 

 
Pendant Maatwerk 
https://pendantmaatwerk.nl/dag
besteding 
 

 
Activiteitencentrum, creatieve 
dagbesteding 

 
Voor mensen met een beperking 
in Almere en onderdeel van 
wooninitiatief Pendant MaatWerk 
 

 
Serviceteam Kiekendief 
https://jouwnieuweplek.nl/dagbe
steding/serviceteam-kiekendief/ 

 
Dagbestedingsplek 

 
Mensen met een beperking, niet 
aangeboren hersenletsel of 
ouderen 
 
 

 
Spotlight multimedia  (Onderdeel 
Triade) 
https://www.triade-
flevoland.nl/dit-doen-wij-voor-
je/hulp-bij-
dagbesteding/dagbesteding-
volwassenen/spotlight-
multimedia 
 
 

 
Dagbesteding  

 
Volwassenen met een beperking 
 

https://kansz-almere.nl/
https://www.kwintesleerwerknetalmere.nl/
https://www.levvel.nl/
https://www.levvel.nl/
https://www.philadelphia.nl/locatie/mijn-werk
https://nieuwlandkemphaan.nl/
https://pendantmaatwerk.nl/dagbesteding
https://jouwnieuweplek.nl/dagbesteding/serviceteam-kiekendief/
https://www.triade-flevoland.nl/dit-doen-wij-voor-je/hulp-bij-dagbesteding/dagbesteding-volwassenen/spotlight-multimedia
https://www.triade-flevoland.nl/dit-doen-wij-voor-je/hulp-bij-dagbesteding/dagbesteding-volwassenen/spotlight-multimedia
https://www.triade-flevoland.nl/dit-doen-wij-voor-je/hulp-bij-dagbesteding/dagbesteding-volwassenen/spotlight-multimedia
https://www.triade-flevoland.nl/dit-doen-wij-voor-je/hulp-bij-dagbesteding/dagbesteding-volwassenen/spotlight-multimedia
https://www.triade-flevoland.nl/dit-doen-wij-voor-je/hulp-bij-dagbesteding/dagbesteding-volwassenen/spotlight-multimedia
https://www.triade-flevoland.nl/dit-doen-wij-voor-je/hulp-bij-dagbesteding/dagbesteding-volwassenen/spotlight-multimedia
https://www.triade-flevoland.nl/dit-doen-wij-voor-je/hulp-bij-dagbesteding/dagbesteding-volwassenen/spotlight-multimedia
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Spotlight theater en talent  
(Onderdeel Triade) 
https://www.triade-
flevoland.nl/dit-doen-wij-voor-
je/hulp-bij-
dagbesteding/dagbesteding-
volwassenen/spotlight-
multimedia 
 

 
Dagbesteding 

 
Volwassenen met een beperking 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stichting Broodje Hagelslag 
https://www.stichtingbroodjehag
elslag.nl/ 
 
  

 
Catering, coaching en 
werkervaringsplek 

 
Jongeren en ouderen die buiten 
de samenleving dreigen te vallen 
 
 
 

 
Stichting Operam 
https://stichtingoperam.nl/ 

 
Vraaggerichte activiteiten 
(culinair, muziek, uitstapjes etc.) 
 

 
Voor iedereen van 0-100 

 
St. Philadelphia 
https://www.philadelphia.nl/lere
n-werken 

 
(Arbeidsmatige) dagbesteding of 
‘werkfit’ maken 
 

 
Voor iedereen die een 
arbeidsbeperking heeft 
 
 
 

 
Tante Truus Almere  (Onderdeel 
Triade) 
https://www.tantetruusalmere.nl
/over-ons 

 
Sociale onderneming 

 
Mensen met een verstandelijke of 
psychische beperking 
 
 
 

 
The home of creation 
https://www.thehomeofcreation.
nl/ 

 
Creatieve, kunstzinnige en 
maatschappelijke activiteiten 
 

 
(jong-) volwassenen met een 
beperking 

 
Triade 
https://www.triade-flevoland.nl 

 
Divers dagbestedingsaanbod 
 

 
Volwassenen met een 
verstandelijke beperking of 
psychische stoornis 
 

 
Triambacht  (Onderdeel Triade) 
https://www.triade-
flevoland.nl/dit-doen-wij-voor-
je/hulp-bij-
dagbesteding/dagbesteding-
volwassenen/triambacht 
 
 

 
Creatieve werkzaamheden en 
productiewerk 

 
Mensen met een verstandelijke- 
of geestelijke beperking met een 
WLz of WMo indicatie met 
dagbesteding 
 
 
 

 
Wasseriade Almere* (Onderdeel 
Triade Vitree)  
https://www.facebook.com/watc
h/?v=3476925639046818 
 

 
Dagbesteding 

 
Cliënten met een indicatie 
dagbesteding 
 
 
 

https://www.triade-flevoland.nl/dit-doen-wij-voor-je/hulp-bij-dagbesteding/dagbesteding-volwassenen/spotlight-multimedia
https://www.triade-flevoland.nl/dit-doen-wij-voor-je/hulp-bij-dagbesteding/dagbesteding-volwassenen/spotlight-multimedia
https://www.triade-flevoland.nl/dit-doen-wij-voor-je/hulp-bij-dagbesteding/dagbesteding-volwassenen/spotlight-multimedia
https://www.triade-flevoland.nl/dit-doen-wij-voor-je/hulp-bij-dagbesteding/dagbesteding-volwassenen/spotlight-multimedia
https://www.triade-flevoland.nl/dit-doen-wij-voor-je/hulp-bij-dagbesteding/dagbesteding-volwassenen/spotlight-multimedia
https://www.triade-flevoland.nl/dit-doen-wij-voor-je/hulp-bij-dagbesteding/dagbesteding-volwassenen/spotlight-multimedia
https://www.triade-flevoland.nl/dit-doen-wij-voor-je/hulp-bij-dagbesteding/dagbesteding-volwassenen/spotlight-multimedia
https://www.stichtingbroodjehagelslag.nl/
https://stichtingoperam.nl/
https://www.philadelphia.nl/werken-en-leren
https://www.tantetruusalmere.nl/over-ons
https://www.thehomeofcreation.nl/
https://www.triade-flevoland.nl/dit-doen-wij-voor-je/hulp-bij-dagbesteding/dagbesteding-volwassenen/de-stek
https://www.triade-flevoland.nl/dit-doen-wij-voor-je/hulp-bij-dagbesteding/dagbesteding-volwassenen/triambacht
https://www.facebook.com/watch/?v=3476925639046818


Organisatie / Initiatief  Aanbod dagbesteding Doelgroep 

 

6 
Een leven lang leren voor iedereen                              Aanbod dagbesteding 

Versie september 2021 

 
Wasserij Almere* (Onderdeel 
Triade)  
https://www.triade-
flevoland.nl/nieuws/detail/wasser
ij-bachweg 
 

 
Dagbesteding 

 
Cliënten met een indicatie 
dagbesteding 
 
 
 

 
Weet hoe je leeft 
https://www.weethoejeleeft.nu/ 
 

 
Leer-/werkbedrijf  
 

 
Iedereen 

 
Zorgbakkerij Almere 
https://www.zorgbakkerijalmere.
nl/zorgbakkerij/ 

 
Werkgerichte dagbesteding 

 
Mensen met een lichte tot matige 
verstandelijke beperking en/of 
autisme 
 

 
Zorgboerderijen Flevoland 
https://www.zorgboerderijenflev
oland.nl/ 

 
Dagbesteding (geen locatie in 
Almere, wel veel in Lelystad) 
 

 
Mensen met een zorg-of 
hulpvraag 
 
 
 

*Wasseriade en Wasserij Almere zijn 2 verschillende namen voor hetzelfde initiatief 

 

 

 

  

https://www.triade-flevoland.nl/nieuws/detail/wasserij-bachweg
https://www.weethoejeleeft.nu/
https://www.weethoejeleeft.nu/
https://www.zorgbakkerijalmere.nl/zorgbakkerij/
https://www.zorgboerderijenflevoland.nl/


NOTITIES
Ruimte voor het noteren van ideeën, tips, 
opmerkingen of nog ontbrekend aanbod.



LEER-W
ERK

LEER-WERK
Arbeidsmatige en/of ontwikkelingsgerichte 
dagbesteding.
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Almere Jungle 
https://www.kemphaan.nl/deelne
mers/almere-jungle/ 

 
Zinvolle dagbesteding en re-
integratie mogelijkheden 
 

 
Volwassenen en kinderen met een 
verstandelijke, lichamelijke of 
psychische beperking (en/of 
combinatie) 
 
 

 
Bartimeus (Landelijk) 
https://www.bartimeus.nl/ 
 

 
Onderwijs, dagbesteding en 
leren/werken 

 
Voor alle mensen die doof of blind 
zijn 
 

 
Brownies & downies 
https://www.browniesanddownie
s.nl/almerebuiten 
 

 
Sociale onderneming 

 
Mensen met een verstandelijke 
beperking 
 

 
Boerderij Uniek leven 
https://www.facebook.com/almer
eboerderijuniekleven/ 
 

 
Arbeidsgerichte dagbestedingsplek 
 

 
Voor volwassenen met een 
beperking 

 
Centrum voor praktijkleren Almere 
https://www.cpa-almere.nl/ 

 
Opleidingsmogelijkheden in de 
sectoren horeca, logistiek, groen, 
winkel en infra incl. erkende 
diploma’s 
 
 

 
Voor mensen waarbij een 
praktische manier van lerengoed 
werkt 
 

 
De Koekerij 
https://dekoekerij.nl/ 

 
Werk en dagbestedingslocatie 
 
 

 
Mensen met een beperking 
 

 
De Wastas 
https://www.dewastas.nl/ 
 

 
Sociale onderneming 

 
Voor mensen met een rugzakje 

 
De Witte Olifant (Onderdeel van 
st. Philadelphia) 
https://www.philadelphia.nl/locati
e/de-witte-olifant 
 

 
Werk- en dagbestedingslocatie in 
Almere (kunstwerkplaats) 
 
 
 
 

 
Voor mensen met een lichte 
verstandelijke beperking (LVB) of 
een verstandelijke beperking  
 

 
Doenersdreef Zorg 
 ttps://www.doenersdreefzorg.nl/ 
 

 
Breed aanbod van onderwijs, 
ontwikkelingsgerichte 
dagbesteding etc. 
 

 
Kinderen, jongeren en 
jongvolwassenen met een 
verstandelijke beperking 

 
Flevodrome  (onderdeel Eduvier)  
https://www.eduvier.nl/scholen/fl
evodrome 
 

 
Leer, werk & trainingscentrum  

 
Jongeren tussen 15 – 27 jaar 
 
 
 
 

https://www.kemphaan.nl/deelnemers/almere-jungle/
https://www.bartimeus.nl/
https://www.browniesanddownies.nl/almerebuiten
https://www.facebook.com/almereboerderijuniekleven/
https://www.cpa-almere.nl/
https://dekoekerij.nl/
https://www.dewastas.nl/
https://www.philadelphia.nl/locatie/de-witte-olifant
https://www.doenersdreefzorg.nl/
https://www.doenersdreefzorg.nl/
https://www.eduvier.nl/scholen/flevodrome
https://www.eduvier.nl/scholen/flevodrome
https://www.eduvier.nl/scholen/flevodrome
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Flevoland werkt 
https://www.flevolandwerkt.info/
default.aspx 

 
Praktijkleren met de 
Praktijkverklaring  

 
Voor werkenden en 
werkzoekenden die geen 
startkwalificatie hebben en voor 
wie het behalen van een volledig 
mbo-diploma of certificaat nog 
niet haalbaar is 
 
 

 
Flextensie 
https://www.almere.nl/werken/w
eer-werken-re-
integratie/flextensie 

 
Werkintegratieplek voor 
uitkeringsgerechtigden die 
werkervaring en/of een netwerk 
op willen bouwen 
 
 

 
Voor iedereen 

 
Focus 4 care 
https://www.focus4care.com/ 

 
WerkFit/dagbesteding 

 
Voor jong volwassenen in het 
autisme spectrum 
 

 
Freeway zorg 
https://www.freewayzorg.nl/dagb
esteding/ 

 
Dagbesteding en 
training/opleiding voor 
doorstroming naar een betaalde 
baan 
 

 
Voor iedereen 

 
Het Eksternest (Onderdeel Triade) 
https://www.eksternest.nl/ 

 
Leren, werken en 
dagbestedingsmogelijkheden 

 
Mensen met een verstandelijke 
beperking of psychiatrische 
stoornis 
 

 
Het Kan in Almere (Onderdeel ’s 
Heerenloo) 
https://www.sheerenloo.nl/in-de-
buurt/het-kan 
 

 
Leren, werken en 
dagbestedingsmogelijkheden  

 
Mensen met een  verstandelijke 
beperking 
 

 
Het Klaverblad Almere-Haven 
(Onderdeel Omega groep) 

https://www.omegagroep.nl/clien
t/dagactiviteiten-en-werken/ 

 
Dagactiviteiten en werken 
 

 
Kinderen en jongeren met een 
verstandelijke beperking 
 
 
 
 

 
InHout 
https://jouwnieuweplek.nl/dagbes
teding/dagbesteding-inhout/ 

 
Belevingsgerichte en 
arbeidsmatige dagbesteding 
 

 
Mensen met een beperking, niet 
aangeboren hersenletsel of 
ouderen 
 
 

 
Jungle Café 
https://www.kemphaan.nl/deelne
mers/almere-jungle/ 

 
Zinvolle dagbesteding en re-
integratie mogelijkheden 
 

 
Volwassenen en kinderen met een 
verstandelijke, lichamelijke of 
psychische beperking (en/of 
combinatie) 

https://www.flevolandwerkt.info/default.aspx
https://www.almere.nl/werken/weer-werken-re-integratie/flextensie
https://www.focus4care.com/
https://www.freewayzorg.nl/dagbesteding/
https://www.eksternest.nl/
https://www.sheerenloo.nl/in-de-buurt/het-kan
https://www.omegagroep.nl/client/dagactiviteiten-en-werken/
https://jouwnieuweplek.nl/dagbesteding/dagbesteding-inhout/
https://www.kemphaan.nl/deelnemers/almere-jungle/


Organisatie / Initiatief Aanbod leer-werk Doelgroep 

 

3 
Een leven lang leren voor iedereen                       Aanbod leer-werk  

Versie september 2021 

 

 
Jungle Store 
https://almerejungle.nl/zorg/ 

 
Zinvolle dagbesteding en re-
integratie mogelijkheden 
 

 
Volwassenen en kinderen met een 
verstandelijke, lichamelijke of 
psychische beperking (en/of 
combinatie) 
 

 
KANSZ Almere 
https://kansz-
almere.nl/login_up.php?success_r
edirect_url=%2F 

 
Dagbesteding sportschool en hulp 
bij in kaart brengen wensen en 
mogelijkheden en zoeken 
werkgever, opleiding 
 

 
(jong)Volwassenen met een 
verstandelijke beperking en voor 
hen die in het dagelijkse leven last 
hebben van hun autisme, 
hoogbegaafdheid en/of hoog 
sensitiviteit 
 

 
Kentalis  (Landelijk) 
https://www.kentalis.nl/ 

 
Begeleiding bij doofheid, 
slechthorendheid, en/of 
taalontwikkelingsstoornis in relatie 
tot scholing en werk 
 

 
0-100 

 
Leerwerknet Almere (Kwintes) 

https://www.kwintesleerwerkneta
lmere.nl/ 

 
Hulp bij vinden dag invulling en 
toewerken naar een (betaalde) 
baan 
 

 
Voor iedereen 

 
Levvel  (Landelijk) 
https://www.levvel.nl/ 

 
Hulp op het gebied van school en 
werk 
 

 
Mensen tot 27 jaar 

 
Mijn Werk.online  (Onderdeel van 
st. Philadelphia)  
https://www.philadelphia.nl/locati
e/mijn-werk 

 
(Arbeidsmatige) dagbesteding en 
begeleiding. Sluit het traject af 
met een branche-erkend 
certificaat 
 

 
Iedereen die een arbeidsbeperking 
heeft 
 

 
Nautiluscollege  (Onderdeel 
Eduvier) 
https://www.eduvier.nl/nautilusco
llege/ 

 
Speciaal onderwijs, van 
praktijkgericht onderwijs tot en 
met onderwijs op havo/vwo 
niveau 
 

 
Kinderen en jongeren van 12 tot 
20 jaar 
 
 
 
 

 
Nieuwlandkemphaan 
https://nieuwlandkemphaan.nl/ 

 
Nieuwland Werk Taal Zorg, 
mogelijkheid om te leren en 
werkervaring op te doen. Bij 
onderwijs is basiskennis van de 
Nederlandse taal en rekenen 
vereist. 
 

 
Voor mensen met verstandelijke 
beperkingen en/of  psychosociale 
problemen/ stoornis, lichamelijke 
beperking, rolstoel gebonden, niet 
aangeboren hersenletsel (NAH) 
 

 
Packstore 
https://www.packstore.nl/sociale-
werkplaats-almere/ 

 
Sociale werkplaats 

 
Mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt 
 
 

https://almerejungle.nl/zorg/
https://kansz-almere.nl/
https://www.kentalis.nl/
https://www.kwintesleerwerknetalmere.nl/
https://www.levvel.nl/
https://www.levvel.nl/
https://www.philadelphia.nl/locatie/mijn-werk
https://www.eduvier.nl/nautiluscollege/
https://nieuwlandkemphaan.nl/
https://www.packstore.nl/sociale-werkplaats-almere/


Organisatie / Initiatief Aanbod leer-werk Doelgroep 

 

4 
Een leven lang leren voor iedereen                       Aanbod leer-werk  

Versie september 2021 

 

 
Rataplan 
https://rataplan.nl/ 

 
Sociale onderneming 

 
Mensen met een grote afstand tot 
de arbeidsmarkt 
 

 
Stichting Broodje Hagelslag 
https://www.stichtingbroodjehage
lslag.nl/ 

 
Catering, coaching en 
werkervaringsplek 

 
Jongeren en ouderen die buiten de 
samenleving dreigen te vallen 
 
 

 
St. Philadelphia 
https://www.philadelphia.nl/leren
-werken 

 
(Arbeidsmatige) dagbesteding of 
‘werkfit’ maken 
 

 
Voor iedereen die een 
arbeidsbeperking heeft 
 
 

 
Tante Truus Almere  (Onderdeel 
Triade) 
https://www.tantetruusalmere.nl/
over-ons 

 
Sociale onderneming 

 
Mensen met een verstandelijke of 
psychische beperking 
 
 
 

 
The Green Story  (Doenersdreef 
Zorg) 
https://www.doenersdreefzorg.nl/
diensten/the-green-story/ 

 
Leer- en werkbedrijf van Training 
Opleiding en Advies het Werkt  
 

 
Jongeren en jonge moeders met 
een licht verstandelijke beperking 
 
 
 

 
The home of creation 
https://www.thehomeofcreation.
nl/ 

 
Creatieve, kunstzinnige en 
maatschappelijke activiteiten 
 

 
(jong-) volwassenen met een 
beperking 
 
 

 
Tomingroep 
https://www.tomingroep.nl/ 

 
Organiseert werkgelegenheid  
 

 
Werkzoekenden die moeite 
hebben om een passende baan te 
vinden 
 

 
Triade 
https://www.triade-flevoland.nl 

 
Divers dagbestedingsaanbod 
 

 
Volwassenen met een 
verstandelijke beperking of 
psychische stoornis 
 

 
Triambacht  (Onderdeel Triade) 
https://www.triade-
flevoland.nl/dit-doen-wij-voor-
je/hulp-bij-
dagbesteding/dagbesteding-
volwassenen/triambacht 

 
Creatieve werkzaamheden en 
productiewerk 

 
Mensen met een verstandelijke- of 
geestelijke beperking met een WLz 
of WMo indicatie met 
dagbesteding 
 
 
 
 

 
Weet hoe je leeft 
https://www.weethoejeleeft.nu/ 
 

 
Leer-/werkbedrijf  
 

 
Iedereen 

https://rataplan.nl/
https://www.stichtingbroodjehagelslag.nl/
https://www.philadelphia.nl/werken-en-leren
https://www.tantetruusalmere.nl/over-ons
https://www.doenersdreefzorg.nl/diensten/the-green-story/
https://www.thehomeofcreation.nl/
https://www.tomingroep.nl/
https://www.triade-flevoland.nl/dit-doen-wij-voor-je/hulp-bij-dagbesteding/dagbesteding-volwassenen/de-stek
https://www.triade-flevoland.nl/dit-doen-wij-voor-je/hulp-bij-dagbesteding/dagbesteding-volwassenen/triambacht
https://www.weethoejeleeft.nu/
https://www.weethoejeleeft.nu/
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Werkpad 
https://www.werkpad.nl/ 

Begeleiding, coaching, training  
 

Mensen met beperkingen op het 
gebied van werk 
 
 

 
Zorgbakkerij Almere 
https://www.zorgbakkerijalmere.n
l/zorgbakkerij/ 

 
Werkgerichte dagbesteding 

 
Mensen met een lichte tot matige 
verstandelijke beperking en/of 
autisme 
 
 

  

https://www.werkpad.nl/
https://www.zorgbakkerijalmere.nl/zorgbakkerij/


NOTITIES
Ruimte voor het noteren van ideeën, tips, 
opmerkingen of nog ontbrekend aanbod.



TALENTONTW
IKKELING

TALENTONTWIKKELING
Versterken van de eigen kracht/talenten.
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Art Loca 
Vereniging bedrijfskring 
https://www.artloca.nl/ 
 

 
Talenten ontdekken en 
ontwikkelen 
 

 
Mensen met een verstandelijke 
beperking 

 
Atelier A93 
https://www.ateliera93.nl/ 
 

 
Creatieve dagbesteding 

 
Mensen met een beperking 

 
Brownies & downies 
https://www.browniesanddownie
s.nl/almerebuiten 
 

 
Sociale onderneming 

 
Mensen met een verstandelijke 
beperking 
 

 
De Blauwe Reiger 
https://www.deblauwereigeralme
re.nl/ 

 
Centrum voor kunst, cultuur, zorg 
en welzijn in Almere Haven 

 
Voor iedereen 
 
 
 
 

 
De Gris  (Onderdeel 
InteraktContour) 
https://www.interaktcontour.nl/
waar-vind-je-ons/dagbesteding-
almere-locatie-de-gris 
 

 
Dagbesteding 

 
Voor iedereen met niet-
aangeboren hersenletsel 
 
 
 
 
 

 
De Plint (Onderdeel 
InteraktContour) 
https://www.interaktcontour.nl/
waar-vind-je-ons/dagbesteding-
almere-locatie-de-plint 
 

 
Dagbesteding 

 
Voor iedereen met niet-
aangeboren hersenletsel 
 
 
 
 

 
De Witte Olifant (Onderdeel van 
st. Philadelphia) 
https://www.philadelphia.nl/locat
ie/de-witte-olifant 
 

 
Werk- en dagbestedingslocatie in 
Almere (kunstwerkplaats) 
 

 
Voor mensen met een lichte 
verstandelijke beperking (LVB) of 
een verstandelijke beperking  
 
 
 

 
De Zorggiraf 
https://www.dezorggiraf.nl/ 

 
Dagbesteding en individuele 
begeleiding 

 
Kinderen en jongeren met 
uiteenlopende problematieken of 
beperkingen zoals 
hechtingsproblematiek, autisme, 
ontwikkelingsachterstand, niet 
aangeboren hersenletsel of een 
verstandelijke beperking 
 
 

 
Het Talentenpalet 
https://hettalentenpalet.nl/ 

 
Muziekkoor  

 
Mensen met en zonder 
mankementen 
 

https://www.artloca.nl/
https://www.ateliera93.nl/
https://www.browniesanddownies.nl/almerebuiten
https://www.deblauwereigeralmere.nl/
https://www.interaktcontour.nl/waar-vind-je-ons/dagbesteding-almere-locatie-de-gris
https://www.interaktcontour.nl/waar-vind-je-ons/dagbesteding-almere-locatie-de-gris
https://www.interaktcontour.nl/waar-vind-je-ons/dagbesteding-almere-locatie-de-gris
https://www.interaktcontour.nl/waar-vind-je-ons/dagbesteding-almere-locatie-de-gris
https://www.interaktcontour.nl/waar-vind-je-ons/dagbesteding-almere-locatie-de-plint
https://www.philadelphia.nl/locatie/de-witte-olifant
https://www.dezorggiraf.nl/
https://hettalentenpalet.nl/
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InteraktContour 
https://www.interaktcontour.nl/
waar-vind-je-
ons/dagbesteding/almere 
 

 
Dagbesteding 

 
Mensen met niet aangeboren 
hersenletsel 
 
 

 
KAF – Kunstlinie Almere 
https://kunstlinie.nl/ 

 
Werkplaats voor beeldend 
kunstenaars 
 

 
Mensen met een verstandelijke 
beperking 
 
 

 
Pendant Maatwerk 
https://pendantmaatwerk.nl/dag
besteding 
 

 
Activiteitencentrum, creatieve 
dagbesteding 

 
Voor mensen met een beperking 
in Almere en onderdeel van 
wooninitiatief Pendant MaatWerk 
 
 

 
Spotlight multimedia  (Onderdeel 
Triade) 
https://www.triade-
flevoland.nl/dit-doen-wij-voor-
je/hulp-bij-
dagbesteding/dagbesteding-
volwassenen/spotlight-
multimedia 
 

 
Dagbesteding  

 
Volwassenen met een beperking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spotlight theater en talent  
(Onderdeel Triade) 
https://www.triade-
flevoland.nl/dit-doen-wij-voor-
je/hulp-bij-
dagbesteding/dagbesteding-
volwassenen/spotlight-
multimedia 
 

 
Dagbesteding 

 
Volwassenen met een beperking 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stichting InnerCircle 
https://www.innercircle.nl/ 

 
Talentontwikkeling in het 
schrijven van liedjes, poëzie, rap 
en muziek 
 

 
o.a. jongeren met beperking 

 
St. Philadelphia 
https://www.philadelphia.nl/lere
n-werken 

 
(Arbeidsmatige) dagbesteding of 
‘werkfit’ maken 
 

 
Voor iedereen die een 
arbeidsbeperking heeft 
 
 
 

 
The home of creation 
https://www.thehomeofcreation.
nl/ 

 
Creatieve, kunstzinnige en 
maatschappelijke activiteiten 
 

 
(jong-) volwassenen met een 
beperking 
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AC Rondo (Onderdeel van Triade) 
https://www.triade-flevoland.nl/ 

 
Activiteitencentrum 

 
Tieners en volwassenen met een 
verstandelijke beperking en/of 
meervoudige beperking 
 

 
DBA 
https://expertisecentrumdba.nl/ 

 
Niet arbeidsmatige dagbesteding 
en expertisecentrum. Behandeling 
en begeleiding bij autisme 
 

 
Voor mensen met een autisme-
spectrumstoornis (ASS) 

 
De Gris  (Onderdeel 
InteraktContour) 
https://www.interaktcontour.nl/w
aar-vind-je-ons/dagbesteding-
almere-locatie-de-gris 
 

 
Dagbesteding 

 
Voor iedereen met niet-
aangeboren hersenletsel 
 

 
De Plint (Onderdeel 
InteraktContour) 
https://www.interaktcontour.nl/w
aar-vind-je-ons/dagbesteding-
almere-locatie-de-plint 
 

 
Dagbesteding 

 
Voor iedereen met niet-
aangeboren hersenletsel 
 
 
 
 

 
De Zorggiraf 
https://www.dezorggiraf.nl/ 

 
Dagbesteding en individuele 
begeleiding 

 
Kinderen en jongeren met 
uiteenlopende problematieken of 
beperkingen zoals 
hechtingsproblematiek, autisme, 
ontwikkelingsachterstand, niet 
aangeboren hersenletsel of een 
verstandelijke beperking 
 

 
Freeway zorg 
https://www.freewayzorg.nl/dagb
esteding/ 

 
Dagbesteding en 
training/opleiding voor 
doorstroming naar een betaalde 
baan 
 

 
Voor iedereen 

 
Hout Moed 
http://www.hout-moed.nl/ 

 
Belevingsgerichte, activerende 
training en dagbesteding 
 

 
Mensen met een achterstand 

 
InteraktContour 
https://www.interaktcontour.nl/w
aar-vind-je-
ons/dagbesteding/almere 
 

 
Dagbesteding 

 
Mensen met niet aangeboren 
hersenletsel 
 

Leer zelf online  (Landelijk) 
https://www.leerzelfonline.nl/ho
me/ 

Vrij toegankelijke online 
programma's die volledig geschikt 
zijn gemaakt voor doelgroepen 
met beperkte digitale 
vaardigheden en/of een laag 
taalniveau. 
 

Mensen met een verstandelijke 
beperking, laaggeletterden en 
senioren 

https://www.triade-flevoland.nl/
https://expertisecentrumdba.nl/
https://www.interaktcontour.nl/waar-vind-je-ons/dagbesteding-almere-locatie-de-gris
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https://www.interaktcontour.nl/waar-vind-je-ons/dagbesteding-almere-locatie-de-plint
https://www.dezorggiraf.nl/
https://www.freewayzorg.nl/dagbesteding/
http://www.hout-moed.nl/
https://www.interaktcontour.nl/waar-vind-je-ons/dagbesteding/almere
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Lfb Sterkplaatsen (Landelijk) 
https://lfb.nu/workshops-
trainingen/ 
 

 
Workshops en trainingen flexibel 
en op maat 
 

 
Mensen met een verstandelijke 
beperking 
 

 
MEE voor mij 
https://www.meevoormij.nl/cursu
ssen-en-gespreksgroepen/ 

 
Gratis cursussen en 
gespreksgroepen 
 
 

 
Voor inwoners 
 
 
 

 
Spotlight theater en talent  
(Onderdeel Triade) 
https://www.triade-
flevoland.nl/dit-doen-wij-voor-
je/hulp-bij-
dagbesteding/dagbesteding-
volwassenen/spotlight-multimedia 
 

 
Dagbesteding 

 
Volwassenen met een beperking 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stras  (Landelijk) 
https://www.stras.nl/ 

 
Programma’s en trainingen met 
een focus op het gebied van 
wonen, werken, vrije tijd en 
mobiliteit  
 

 
Mensen met een verstandelijke 
beperking 
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NOTITIES
Ruimte voor het noteren van ideeën, tips, 
opmerkingen of nog ontbrekend aanbod.
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Beschut werk 

Een aangepaste, beschermde en begeleide werkplek voor mensen met een lichamelijke, 

verstandelijke of psychische beperking die permanente begeleiding nodig hebben. 

Dagbesteding 

Een zinvolle besteding van de dag, ter vervanging van school en/of werk, voor bijvoorbeeld mensen 

met een handicap, voor mensen met psychiatrische problemen of voor ouderen. Er zijn verschillende 

vormen van dagbesteding:  

• Belevingsgericht: Mensen leren omgaan met hun beperkingen en leren hoe zij zo zelfstandig 

mogelijk kunnen blijven. 

• Arbeidsmatig:  Alternatief voor werk of school voor mensen die geen betaald werk kunnen 

doen. De activiteiten zijn gericht op persoonlijke ontwikkeling en zelfstandigheid. 

• Ontwikkelingsgericht:  Mensen leren vaardigheden die ze nodig hebben op de werkvloer, 

doel is binnen 3 jaar doorstromen naar een betaalde baan. 

Inclusief onderwijs 

Leerlingen met een handicap of leerstoornis komen niet op het speciaal onderwijs en worden niet uit 

de gewone schoolomgeving weggehaald. De specifieke hulp wordt gebracht in de gewone school. 

Leer-werkplek 

Arbeidsmatige en/of ontwikkelingsgerichte dagbesteding.  

Onderwijs 

Het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen. Er zijn 

verschillende vormen van onderwijs: 

• Onderwijs dat vanuit de overheid wordt aangeboden (basisonderwijs, voortgezet onderwijs, 

hoger onderwijs). Er kunnen diploma’s of getuigschriften worden behaald. 

• Onderwijs dat vanuit cursuscentra of instellingen wordt aangeboden (cursussen en 

trainingen, vakinhoudelijk of vrijetijdsbestedingen). Eventueel volgt een bewijs van 

deelname, certificering, licenties of diploma. 

Passend onderwijs 

Alle leerlingen krijgen een plek op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. 

Talentontwikkeling  

Versterken van de eigen kracht/ talenten. Talentontwikkeling vertrekt vanuit het individu en zijn of 

haar individuele mogelijkheden. 

Vaardigheden 

Competenties of talenten waarover iemand beschikt. Een vaardigheid kan bijvoorbeeld het talent zijn 

om een muziekinstrument te spelen, maar ook tekenen, schrijven, met mensen praten of welke 

handeling dan ook waar je goed in bent, kan als een vaardigheid gezien worden. 
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Baangericht Almere - https://baangericht.almere.nl/sociaal-ondernemen 

Ondersteuning bij zoeken naar een werkplek voor iedereen. Coördinatiepunt ‘Social Return of 

Investment’ t.b.v mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (Doelgroepregister UWV, 45 plussers, 

Beschut werk, Statushouders). 

ECIO - https://ecio.nl/ 

Organisatie die universiteiten, hogescholen en het mbo adviseert en ondersteunt rondom relevante 

thema’s bij het vormgeven van inclusief onderwijs en studentenwelzijn. 

In1school - brengt inclusief onderwijs dichterbij - In1school - https://in1school.nl/ 

Website van platform in1school, met praktische informatie over inclusief onderwijs, zowel voor 

ouders als voor scholen. 

Nationale talentenbank - https://nationaletalentenbank.nl/ 

Open platform voor het aanmaken van een professioneel loopbaanprofiel voor werkzoekenden met 

afstand tot de arbeidsmarkt. Naast opleiding en werkervaring  komen ook praktische, persoonlijke, 

emotionele, sociale en intellectuele vaardigheden in beeld. 

OLC21 - https://olc21.nl/ 

Community van jongeren, voor jongeren, door jongeren. De community helpt jongeren te ontdekken 

wat zij met hun leven willen en kunnen doen en helpen hen dat doel te bereiken. 

Passend onderwijs - https://passendonderwijs-almere.nl/ 

Informatie over passend onderwijs in Almere voor kinderen en jongeren.  

Steffie.nl - https://www.steffie.nl/ 

Website met eenvoudige informatie en websites, over uiteenlopende praktische zaken (omgaan met 

geldzaken, online leren, reizen, algemene vaardigheden etc.), voor mensen die moeite hebben met 

taal en begrip. 

Stichting MEE - https://www.mee.nl/clientondersteuning/toekomstcoach 

Toekomstcoach die steun biedt aan kwetsbare jongeren 16 - 27 jaar bij het maken van een 

toekomstplan.  

Studeren en werken op maat - https://studerenenwerkenopmaat.org/ 

Professionele begeleiding naar stage of werk Op Maat, voor ‘young professionals’ met een 

arbeidsbeperking. 

Werkpad - https://www.werkpad.nl/ 

Werkpad begeleidt bij het zoeken naar een nieuwe baan, of met coaching en training op de 

werkvloer, voor mensen met een beperking (Slechtziend of blind, doof of slechthorend, autisme, 

taalontwikkelingsstoornis). 

Wiel & Deal - https://wielendeal.nl/ 

Ondersteuning bij studie en het studentenleven, voor jongeren met een lichamelijke beperking 

https://baangericht.almere.nl/sociaal-ondernemen
https://ecio.nl/
https://in1school.nl/
https://nationaletalentenbank.nl/
https://olc21.nl/
https://passendonderwijs-almere.nl/
https://www.steffie.nl/
https://www.mee.nl/clientondersteuning/toekomstcoach
https://studerenenwerkenopmaat.org/
https://www.werkpad.nl/
https://wielendeal.nl/
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