
De Kameleon - Onderwijszorgroep 
Je eigen leven leiden. Het klinkt heel gewoon, maar het is niet altijd vanzelfsprekend. 
Bijvoorbeeld omdat je je leven leidt met een beperking of chronische ziekte. Wij ondersteunen 
je bij het organiseren van jouw leven. Zodat jij zo zelfstandig mogelijk kunt wonen en mee 
kunt doen in de samenleving.  Wij zijn er waar en wanneer jij dat nodig hebt.    
   
Wij zijn Siza, hoe kunnen we je helpen?

Waar en voor wie?

Op het terrein van ’s Koonings Jaght vind je op locatie ‘De Kameleon’ de onderwijszorggroepen. 
Hier wordt een onderwijs-zorgarrangement aangeboden aan kinderen met een Ernstig 
Meervoudige Beperking (EMB) en kinderen met een matige tot Ernstige Verstandelijke 
beperking met een intensieve begeleidingsvraag ( EVB+). De onderwijszorggroep bestaat 
momenteel uit 4 groepen, ieder met een eigen kleur: Saffraan, Violet, Karmijn en Turquoise. 
Elke groep bestaat uit 4-6 leerlingen in de leeftijd tot 18 jaar.

De Kameleon ligt op ’s Koonings Jaght, een beschut park midden in de natuur, op 
tien kilometer van het centrum van Arnhem. Er is weinig verkeer op het park, waardoor 
je er zo zelfstandig mogelijk kunt wandelen of fi etsen. Op het park zijn er verschillende 
woon- en dagbestedingslocaties en is er een zwembad, sporthal, belevenis en 
een mini-camping. ’s Koonings Jaght is goed bereikbaar met de taxi en het 
openbaar vervoer.



De Kameleon - Onderwijszorgroep

Hartenkoning 21-23, 6816 TK Arnhem

088-377 95 02

Voor aanmelding, informatie en advies:
088-377 91 99
sizaentree@siza.nl

www.siza.nl

Werkwijze

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Bij De Kameleon Onderwijszorggroep staat 
de ontwikkeling van het kind centraal. Het leren van vaardigheden en communicatie, het 
verbreden van de ervaringswereld, het vergroten van de zelfredzaamheid en het bieden van 
prikkel-regulerende activiteiten aan de kinderen staat centraal. Hierbij staat het creëren van 
een veilige omgeving voorop en een balans te vinden tussen inspanning en ontspanning, 
zowel fysiek als cognitief. 

Specialisatie

Onderwijs en zorg bieden aan kinderen in de leeftijd van 8-18 jaar waarvoor V(SO) scholen 
geen passende onderwijsondersteuning kunnen bieden, terwijl er wel sprake is van een 
onderwijsperspectief. Een vereiste is dat het kind ook als leerling ingeschreven staat bij 
het onderwijs.

Het team

Het aanbod wordt ontwikkeld door De Onderwijsspecialisten en Siza. Ons team bestaat uit 
ongeveer 18 teamleden van leerkrachten, begeleiders en verzorgers. Ieder kind krijgt een eigen 
contactpersoon als eerste aanspreekpunt. Samen met de contactpersoon en leerkracht worden 
persoonlijke doelen opgesteld die past bij de ontwikkeling van het kind.
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