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Deze informatiegids is bedoeld voor alle ouders en verzorgers waarvan de kind(eren)/jongere(n) naar

de Heikei gaan. U kunt lezen hoe we de begeleiding op de Heikei vorm en inhoud geven. Daarnaast

staat er praktische informatie in die voor u van belang is.

We hebben de informatiegids met zorg samengesteld. Als u toch bepaalde informatie mist laat het

ons dan weten. Op die manier kunnen we de ontbrekende informatie bij het samenstellen van de

nieuwe gids mogelijk meenemen.  

Mocht u na het lezen van dit document nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Wij wensen u en uw kind een heel fijn jaar op de Heikei! 

Anja Versleijen en Helma Wolfs 

teamleiders Heikei 

Voorwoord
Met veel genoegen bieden wĳ hierbĳ de Informatiegids 2022-2023 van de Heikei aan.

De Heikei is een Centrum voor Zorg, Onderwĳs en Revalidatie. 



De Heikei is er voor EMB-kinderen en jongeren in de leeftijd van 5-18 jaar die extra zorg en

ondersteuning nodig hebben. De kinderen en jongeren worden bij de Heikei, met oog voor hun

welzijn, maximaal uitgedaagd om binnen hun eigen mogelijkheden te leren en te ontwikkelen. Ze

worden geholpen om hun eigen plek te vinden in de samenleving, die zoveel mogelijk aansluit bij hun

wensen en dromen. Waar mogelijkheden zijn, zetten we in op doorgroei van kinderen en jongeren

richting andere vormen van (speciaal) onderwijs.

De verhouding zorg en onderwijs is afhankelijk van de behoefte en de potentie van ieder kind. Er zijn

kinderen die naar verhouding meer zorg en minder onderwijs krijgen en andersom. De verhouding

tussen het onderwijs- en zorgaanbod kan door de tijd heen variëren en zal per individu sterk

verschillen.
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Heikei 1.

Sinds augustus 2020 is de Heikei officieel gestart in Haelen. De Heikei, Centrum voor

Zorg, Onderwĳs en Revalidatie waar PSW, Onderwĳsgroep Buitengewoon en Adelante

kinderen en jongeren met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) zorg en onderwĳs

op maat bieden.

Daarnaast zijn wij een kenniscentrum op het

gebied van de combinatie onderwijs en zorg voor

kinderen met een ernstige meervoudige

beperking. Bij ons kunnen scholen/instellingen uit

de regio terecht met vragen en delen we graag

onze kennis en expertise.



De Heikei is een samenwerking tussen Adelante (kinderrevalidatie)

Onderwĳsgroep Buitengewoon (speciaal onderwĳs) en PSW

(gehandicaptenzorg). Door de verschillende expertises samen te brengen,

kan er beter worden ingespeeld op de behoefte van een kind. Daarnaast

zĳn de drie organisaties al bekend met elkaars werkwĳze en werken ze ook

in andere initiatieven met elkaar samen.
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Adelante is een zorggroep met volwassenenrevalidatie &

arbeidsreïntegratie, kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen en

audiologie & communicatie als kernactiviteiten. 

>> Klik hier voor Adelante

Onderwijsgroep Buitengewoon is de overkoepelende organisatie van

zeven scholen voor (voortgezet) speciaal en praktijkonderwijs.

Buitengewoon biedt kinderen en jongeren met specifieke opvoedings- en

ontwikkelingsvragen extra ondersteuning en begeleiding. 

>> Klik hier voor Onderwijsgroep Buitengewoon

PSW biedt zorg en ondersteuning van goede kwaliteit aan kinderen en

volwassenen met een verstandelijke beperking. 

>> Klik hier voor PSW

2. Partners 

https://www.adelante-zorggroep.nl/
https://www.ogbuitengewoon.nl/
https://psw.nl/
https://kindjeugd.adelante-zorggroep.nl/
https://www.ogbuitengewoon.nl/
https://pswjunior.nl/


Onderwĳs is er voor alle kinderen en jongeren. Het klinkt vanzelfsprekend,

maar dat is het niet voor kinderen met ernstig meervoudige beperkingen.

Niet omdat onderwĳs voor hen geen meerwaarde heeft, maar omdat zĳ

niet terecht kunnen in het huidig passend onderwĳs. 
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Vaak hebben deze leerlingen een leerplichtontheffing omdat er geen geschikt aanbod is in hun eigen

regio. Wij willen voor deze groep kinderen in Midden-Limburg onderwijs realiseren. Maar wel op een

manier waarbij zorg en onderwijs samengaan. En altijd gericht op dat ene doel: maximale ontwikkeling

van het individuele kind. Samen met het kind en de ouders kijken we wat hiervoor nodig is.

3. Waar staan we voor

zorg

onderwĳs

Alle kinderen/jongeren hebben recht op zorg en onderwĳs. 

Voor ieder kind maatwerk verhouding zorg en onderwijs

De verhouding zorg en onderwijs is afhankelijk van de behoefte en de potentie van ieder kind/jongere.

Er zijn kinderen/jongeren die naar verhouding meer zorg en minder onderwijs krijgen en andersom. De

verhouding tussen het onderwijs- en zorgaanbod kan door de tijd heen variëren en zal per individu

sterk verschillen. Jaarlijks wordt besproken of de verhouding zorg en onderwijs nog passend is. 



Het onderdeel revalidatie is gebaseerd op een individuele hulpvraag van een kind waarbij binnen een

bepaald tijdsbestek een doel behaald moet kunnen worden. De revalidatiearts heeft regelmatig

consulten op de Heikei. Zorg in de vorm van Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) of

onderhoudsbehandelingen van therapie behoren hier niet toe. Deze vallen in de zorgcomponent die

PSW levert. Er kunnen dan ook meerdere disciplines zijn, zoals fysiotherapie, logopedie, speltherapie,

video interactie begeleiding (VIB), ergotherapie en onderwijs. Bij elk kind is ook een

gedragsdeskundige betrokken.  
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Lichamelijk Welzijn;

Alertheid;

Contact;

Communicatie;

Stimulerende tijdsbesteding. 

Herhaling, voorspelbaarheid en visualisering zijn belangrijke aandachtspunten bij het aanbod. De

activiteiten hebben een herhalend karakter en worden indien nodig visueel (met behulp van gebaren,

voorwerpen, picto’s of foto’s) en verbaal verduidelijkt. Het aangeboden dagprogramma kan per kind

verschillen. 

Binnen de Heikei is het programma LACCS de onderlegger voor het kijken naar kinderen.

Uitgangspunt bij LACCS is namelijk een Goed leven voor kinderen/jongeren met een ernstige

meervoudige beperking. 

LACCS richt zich op de volgende gebieden:

Het komende jaar gaan we LACCS verder 

implementeren binnen de Heikei.

Binnen de Heikei wordt gewerkt met een ontwikkelingsgericht dag- en

weekprogramma. Het gevoel van basisveiligheid is essentieel.  

4. Programma
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Contacten met ouders 

Op verschillende manieren wordt met ouders gecommuniceerd. Naast persoonlijke communicatie

worden de volgende middelen ingezet: Social Schools; Nieuwsbrief; Website; Facebook. 

Social Schools is een communicatie systeem tussen ouders en de Heikei. Social schools wordt binnen

de gehele Heikei gebruikt. 

Klankbordgroep/Ouderraad

De Heikei heeft een Klankbordgroep/Ouderraad waar ouders mee kunnen denken over allerlei zaken.

Denk bijvoorbeeld aan nieuwe ontwikkelingen, activiteiten en communicatie naar ouders. 

Heeft u interesse om zich hiervoor aan te melden 

stuur dan een e-mail naar klankbordgroepheikei@gmail.com

Ouders worden vanaf het begin nadrukkelĳk betrokken bĳ de Heikei. Ze

worden gevraagd om mee te denken over inhoud, doelen en perspectief

van hun kind.  

5. Ouders denken mee!

mailto:contact@heikei.nl


6

Voor onderwijs is een Toelaatbaarheids-

verklaring (TLV) vanuit een van de

samenwerkingsverbanden nodig. Binnen de

Heikei hebben we te maken met een aantal

samenwerkingsverbanden voor het speciaal-

(SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO).

De regels en criteria voor toelaatbaarheid, maar

ook de procedure voor de aanvraag, kunnen per

samenwerkingsverband verschillen. Hierdoor is

het raadzaam om voor meer informatie over de

werkwijze van toelating van leerlingen contact

op te nemen met de intern begeleider van de

Heikei.

Revalidatie wordt bekostigd vanuit de

zorgverzekeringswet. Deze kan alleen door een

verwijzing vanuit de (kinder)revalidatiearts

worden voorgeschreven.

De geboden zorg binnen de Heikei wordt vergoed in het kader van de Wlz

(Wet langdurige zorg) of de Jeugdwet. Om voor vergoeding van de kosten

in aanmerking te komen, is een indicatie of toewĳzing nodig. Voor de Wlz

verzorgt het CIZ de indicatie, voor de Jeugdwet de gemeente (meestal via

CJG of gezinscoach).  

6. Toelating / kosten-
indicatie toewĳzing

Voor informatie over indicaties of toewijzing

rondom zorg kunt u terecht bij de teamleiders

van de Heikei.
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(Persoonlijk) begeleiders;

Leerkrachten;

Leerkrachtondersteuner;

Onderwijsassistenten;

Gedragswetenschappers;

Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG);

Kinderrevalidatiearts;

Logopedist;

Fysiotherapeut;

De medewerkers van de Heikei halen elke dag het maximale uit de talenten

van onze kinderen en jongeren. Hieronder een overzicht van de

professionals binnen de Heikei:   

7. Medewerkers

Ergotherapeut;

Speltherapeut;

Teamleiders;

Huishoudelijk medewerkers;

Vervoersbegeleiders;

Administratief medewerker; 

Vrijwilligers; 

Stagiaires. 

Zie onze website heikei.nl voor een overzicht

van alle medewerkers. Indien u vragen heeft

voor onze medewerkers, kunt u altijd even

contact opnemen. 

De dagelijkste aansturing van de Heikei vindt

plaats door 2 medewerkers. Vanuit PSW is Anja

Versleijen betrokken als leidinggevende. Helma

Wolfs is teamleider vanuit Onderwijsgroep

Buitengewoon. Beiden zijn verantwoordelijk voor

een goed verloop van de alledaagse gang van

zaken binnen de Heikei. Daarnaast zijn ze nauw

betrokken bij de verdere ontwikkeling van de

Heikei als centrum voor zorg, onderwijs en

revalidatie. Voor vragen kunt u altijd contact

opnemen met hen:

 
 

Anja Versleijen
06 83 54 97 58
a.versleijen@psw.nl

Helma Wolfs
06 43 45 00 51
h.wolfs@ogbuitengewoon.nl

https://www.heikei.nl/
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Vervoer

De kinderen van de onderwijsgroepen gaan mee met het leerlingvervoer. Dit wordt door de

gemeente georganiseerd. 

Voor de kinderen van de zorggroepen wordt het vervoer door PSW geregeld. PSW heeft contracten

lopen met de vervoersbedrijven Princen en Geelen.

Dossier 

Ouders hebben recht op inzage in het dossier van hun kind. PSW gebruikt hiervoor het cov-portaal.

Binnen de Heikei geldt het reglement "verwerking persoonsgegevens cliënten". De Heikei houdt zich

aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Ouderbijdrage

Wij stellen het zeer op prijs wanneer u bijdraagt aan de vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige

ouderbijdrage is voor kosten die niet gesubsidieerd worden, zoals Sinterklaas, kerstviering,

zomerfeest, uitstapjes en duurdere materialen. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt

niet tot het uitsluiten van kinderen van deelname aan activiteiten. 

Ziekmelden

Het is belangrijk uw kind ziek te melden wanneer het niet naar de Heikei komt. U kunt uw kind in de

ochtend ziekmelden via het algemeen nummer van de Heikei (0475-591891). Wanneer uw kind door

ziekte niet mee hoeft met de bus, dan bent u als ouder verantwoordelijk voor het afzeggen van de

bus. Hetzelfde geldt voor het beter melden. Om er voor te zorgen dat uw kind weer opgehaald wordt,

meldt u uw zoon of dochter weer beter bij de Heikei èn het vervoersbedrijf. 

*Geef s.v.p. tijdig door wanneer uw kind afwezig is, bijvoorbeeld i.v.m. een ziekenhuisbezoek. Wij houden hier

dan rekening mee bij de bezetting van de groep.

8. Praktische informatie



Medicijnveranderingen moeten schriftelijk worden doorgegeven door de ouders. 

U dient als ouders de busbegeleiding/chauffeur ervan op de hoogte te stellen wanneer uw kind

medicijnen in zijn tas heeft. 

Gebruikt uw kind dagelijks medicatie, geef deze dan mee in een weekcassette of geef de

benodigde blisters mee. Houdt vloeibare medicatie in de originele verpakkingen en geef

noodmedicatie mee in een toilettasje. 

Per kind is er een actuele medicijnlijst/aftekenlijst nodig van de apotheek. Anders mogen de

medicijnen niet worden toegediend.

Alle medicijnen die toegediend worden, worden afgetekend op de aftekenlijst van de apotheek. 

Medicijnen

De ouders zijn de eerst verantwoordelijken voor het medicijngebruik. Zij zorgen voor geëtiketteerde,

originele doosjes inclusief de bijsluiter of voor blisters/baxters. Om fouten te voorkomen zijn we

verplicht om aan een aantal regels te voldoen:

Klachten
Als u klachten heeft of ontevreden bent, kunt u deze bespreekbaar maken bij de persoonlijk

begeleider/leerkracht van uw kind/jongere, de teamleider of de manager/directeur. Wanneer de

klachten niet naar tevredenheid worden opgepakt, dan kunt u een beroep doen op de

klachtenregeling van PSW, Onderwijsgroep Buitengewoon of Adelante. 

Er zijn vertrouwenspersonen vanuit de

verschillende organisaties die u kunnen

bijstaan als u er niet uitkomt met de

direct betrokkenen. Indien gewenst

kunnen zij u ook bijstaan bij het indienen

van een formele klacht bij de

klachtenadviescommissie en de verdere

afwikkeling van uw klacht. 
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Openingstijden

Ma | Di | Wo | Do | Vrij

Openingstĳden en
vakantiedagen | zorg

9.00 - 16.00 uur

Vakantie

Kerstvakantie

Carnavalsvakantie

Pasen

Koningsdag

Bevrijdingsdag

Hemelvaart

Pinksteren

Zomersluiting

Ma. 26 t/m vrij. 30 december 2022

Ma. 20 t/m di. 21 februari 2023

Maandag 10 april 2023

Donderdag 27 april 2023

Vrijdag 5 mei 2023

Do. 18 t/m vrij 19 mei 2023

Maandag 29 mei 2023

Ma. 31 juli t/m vrij. 11 augustus 2023

Verdere activiteiten zijn te vinden

in het Bijdehandje van Zorg. 

>> Klik hier voor dit Bijdehandje. 

Let op, er is een verschil in

Bijdehandje voor zorg en

onderwijs. 

Studiedagen

Woensdagmiddag 21 september 2022

Vrijdagmiddag 14 oktober 2022

Woensdagmiddag 16 november 2022

Woensdagmiddag 14 december 2022

Donderdagmiddag 26 januari 2023

Woensdagmiddag 15 februari 2023

Maandagmiddag 27 maart 2023

Woensdagmiddag 10 mei 2023

Vrijdagmiddag 30 juni 2023

https://www.heikei.nl/wp-content/uploads/2022/09/Bijdehandje-Zorg-2022-2023.pdf
https://www.heikei.nl/wp-content/uploads/2022/09/Bijdehandje-Zorg-2022-2023.pdf
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Openingstijden

Ma | Di | Do:

Woensdag:

Vrijdag:

Openingstĳden, vakantie-
en studiedagen | onderwĳs

8.45 - 15.00 uur

8.45 - 13.00 uur

8.45 - 13.00 uur (so)

8.45 - 15.00 uur (vso)

Verdere activiteiten zijn te vinden

in het Bijdehandje van Onderwijs. 

>> Klik hier voor dit Bijdehandje. 

Let op, er is een verschil in

Bijdehandje voor zorg en

onderwijs. 

Vakantie

Herfstvakantie

Kerstvakantie

Carnavalsvakantie

Pasen

Meivakantie

Hemelvaart

Pinksteren

Zomervakantie

Ma. 24 t/m vrij. 28 oktober 2022

Ma. 26 dec. 2022 t/m vrij. 6 jan. 2023

Ma. 20 t/m vrij. 24 februari 2023

Ma. 10 april 2023

Ma. 24 april t/m vrij. 5 mei 2023

Do. 18 mei t/m vrij. 19 mei 2023

Ma. 29 mei 2023

Ma. 17 juli t/m vr. 25 augustus 2023

Ma. 25 juli t/m vrij. 2 september 2022
Studiedagen
Woensdag 21 september 2022

Woensdag 5 oktober 2022

Vrijdag 14 oktober 2022

Dinsdag 6 december 2022

Donderdag 26 januari 2023

Maandag 27 maart 2023

Dinsdag 30 mei 2023

Vrijdag 30 juni 2023

Vrijdag 14 juli 2023

https://www.heikei.nl/wp-content/uploads/2022/09/Bijdehandje-HeiKei-Onderwijs-2022-2023.pdf
https://www.heikei.nl/wp-content/uploads/2022/09/Bijdehandje-HeiKei-Onderwijs-2022-2023.pdf
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Heikei

Centrum voor Zorg, Onderwijs en Revalidatie

Speckerweg 5

6081 NN Haelen

0475 59 18 91

contact@heikei.nl

www.heikei.nl

           U vindt ons ook op Facebook

11. Contactgegevens

mailto:contact@heikei.nl
http://www.heikei.nl/
https://www.facebook.com/deheikei

