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Doelgroep
Alle onderdelen hebben functie in dagopvang, 
begeleiding en behandeling van kinderen met een 
(blijvende) ontwikkelingsachterstand in de leeftijd 
van twee tot achttien jaar. De aandacht is vooral 
gericht op de eigen mogelijkheden van het kind. 
Daarbij worden alle middelen en de specialistische 
kennis van de medewerkers benut om deze op een 
methodische manier te stimuleren en ontwikkelen.

De ondersteuning
Het kind krijgt ondersteuning die past bij zijn leeftijd 
en ontwikkelingsfase. De begeleiders werken op 
een opvoedkundig verantwoorde wijze en stemmen 
de ondersteuning af met ouders en verzorgers. Dit 
betreft:
•  Het ontwikkelen van de eigen mogelijkheden op 

het gebied van communicatie, spel, motorische 
ontwikkeling en zelfredzaamheid. 

•  Fysiotherapie, logopedie en spelbegeleiding
•  Voorbereiding op het reguliere onderwijs

Onderzoek en groepssamenstelling
kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Daarom 

Kinderdagcentrum de Vuurtoren

Kinderdagcentrum de Vuurtoren in Emmen heeft een unieke vormgeving en thema. 
In alle facetten van het ontwerp staan het strand, kinderen en hun specifieke blik 
op de wereld centraal. Kenmerkend voor het centrum is de grote centrale ruimte. 
In feite een permanente speel- en beleefruimte voor de kinderen. Een ruimte met 
helmgras, golven en strand. Maar ook een vuurtoren en zelfs een deel van een schip 
zijn zichtbaar. 

doet KDC de Vuurtoren regelmatig onderzoek naar 
bijvoorbeeld de schoolkeuze, de mogelijkheden 
van activiteiten, de oorzaken van bijzonder 
gedrag, of de eventuele terugval in vaardigheden. 
Bij de samenstelling van de groep wordt rekening 
gehouden met de ontwikkelingsleeftijd en 
met de werkelijke leeftijd van het kind. Ook 
wordt rekening gehouden met de specifieke 
(lichamelijke) beperkingen van het kind.

Middelen en voorzieningen
Rondom de centrale ruimte bevinden zich de 
groepsverblijven. Via de tuin sluiten ze aan op 
het omliggende bos. De ramen in de ruimtes 
zijn verlaagd, zodat de kinderen vrij uitzicht 
hebben op het groen. Iedere groepsruimte is 
zodanig ingericht dat kinderen er zich helemaal 
thuis voelen. Er zijn daarnaast diverse algemene 
faciliteiten zoals een hydrobad, een speellokaal en 
een snoezelruimte. Er vinden activiteiten plaats 
om de ontwikkeling van het kind te stimuleren. 
Daarbij staan de diensten van orthopedagogen, 
logopedisten, fysiotherapeuten en een AVG-arts 
ter beschikking. 

Samenwerking
KDC de Vuurtoren zoekt actief naar samenwerking met andere 
instanties. Deze is bijvoorbeeld gevonden bij de reguliere basisscholen 
en het speciaal onderwijs in Emmen. Daarnaast bestaat er sinds 
medio 2015 een samenwerkingsverband tussen De Trans en Promens 
Care op het gebied van kind- en jeugdzorg. Door de verschillende 
samenwerkingsverbanden en het delen van expertise en faciliteiten, 
ontstaan meer mogelijkheden voor een passende ondersteuning van de 
kinderen.

Meer voor kinderen en jongeren
Behalve de begeleiding binnen het KDC, biedt De Trans nog meer 
vormen van ondersteuning aan kinderen en jongeren. Bijvoorbeeld 
24-uurs ondersteuning voor kinderen in Rolde en Emmen. Bij De Trans 
woont het in een passende omgeving met dag en nacht ondersteuning. 
Ook zijn er mogelijkheden voor dag- en logeeropvang van kinderen. 
Daarnaast kan het kind vanzelfsprekend thuis worden begeleid. Daar 
krijgt het praktische en opvoedkundige ondersteuning in de eigen 
gezinssituatie.

Meer informatie
Voor meer informatie over begeleidingsmogelijkheden, of indicatie en 
financiering, kunt u onze website raadplegen: www.detrans.nl, 
of contact opnemen met ons Cliëntservicebureau:
Telefoon: (0592) 24 76 07.
E-mail: cliëntservicebureau@detrans.nl


