
Wonen, verblijf, dagbehandeling en 
onderwijs in Vries

Kentalis biedt in Vries onderzoek, advies en begeleiding, dagbehandeling, 

woonmogelijkheden en kortdurend verblijf voor kinderen en jongeren van 

drie tot 23 jaar met een auditieve en/of communicatieve beperking en een 

verstandelijke beperking. Soms in combinatie met een lichamelijke beperking en/

of doofblindheid. Zij krijgen zorg en dagbehandeling op maat. Dat kan zeven 

dagen per week, 24 uur per dag, maar ook in combinatie met verblijf thuis.

Uw kind verblijft in een beschermde groene omgeving. Op het terrein kan uw kind gebruikmaken van diverse 

faciliteiten zoals een zwembad, speeltuin, kinderboerderij en snoezelruimten. Verblijf en behandeling zijn 

gericht op het vergroten van de communicatieve redzaamheid. Er is volop aandacht voor het uitbreiden van 

communicatiemogelijkheden. We werken met thema’s zoals sociale omgangsvormen, hygiëne, zelfredzaamheid, 

vrijetijdsbesteding en het functioneren in de maatschappij.

Samen met een multidisciplinair team maakt de behandelcoördinator een behandelplan voor uw kind, dat met u 

besproken wordt. U heeft met de pedagogisch behandelaar contact over de dagelijkse gang van zaken. Met een 

maatschappelijk werker bespreekt u indien gewenst wat nodig is om het dagelijks leven thuis gemakkelijker te laten 

verlopen. 

Wonen en kortdurend verblijf
In Vries heeft Kentalis enkele woningen. Elke woning heeft een woonkamer, keuken, badkamer, vier of vijf 

slaapkamers en een tuin. Eén woning is aangepast voor kinderen en jongeren met doofblindheid. Soms kan het 

in het kader van de behandeling wenselijk zijn dat jongeren gebruik maken van kortdurend verblijf. Uw kind heeft 

contact met andere dove kinderen of jongeren en ze kunnen samen uitstapjes maken. 

Dagbehandeling: het Communicatiebehandelcentrum
Als uw kind geen onderwijs (meer) volgt, kan hij terecht op de dagbehandeling bij het 

communicatiebehandelcentrum De Gebarenzee. De behandeling is gericht op het vergroten van de communicatieve 

redzaamheid en het stimuleren van de algehele ontwikkeling. We werken onder andere vanuit de methode Totale 

Communicatie.

Locatiewijzer

Samen sterk in communicatie



Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Kentalis behoudt zich het recht voor haar aanbod te wijzigen.

Totale Communicatie
Als uw kind een communicatieve en/of verstandelijke beperking heeft, is communicatie niet vanzelfsprekend. Met

de methode Totale Communicatie past de omgeving zich aan bij de communicatiemogelijkheden van uw 

kind. Daarbij worden verschillende vormen van communicatie gebruikt, zoals spraak, gebaren, voorwerpen, 

foto’s, tekeningen, pictogrammen, expressie en lichaamshouding. Door alle mogelijke middelen te combineren 

en aan te passen aan het niveau van het kind, krijgt uw kind de kans zich verder te ontwikkelen en 

communicatiemogelijkheden uit te breiden.

Speciaal onderwijs bij de Kentalis Guyotschool in Haren en Vries
De Kentalis Guyotschool voor (V)SO is er voor kinderen en jongeren van drie tot twintig jaar met een auditieve, 

communicatieve en/of verstandelijke beperking. Sommigen hebben daarnaast een lichamelijke beperking en/of zijn 

doofblind. De school heeft een locatie op het terrein in Vries en een locatie in Haren. Uitgangspunt voor het

onderwijs zijn de mogelijkheden en talenten van het kind.

Informatie en aanmelding 
Kijk op onze website voor meer informatie over onze diensten, producten en locaties. Daar vindt u ook meer 

informatie over het aanmelden.

U kunt ook contact met ons opnemen voor informatie, advies of aanmelding. Wij helpen u graag verder.

T 0800 53 68 25 47 / 0800 kentalis

E info@kentalis.nl 

I  www.kentalis.nl

Adres locatie Vries

Kentalis

Veenweg 12

9481 TJ Vries

* waar ‘hij’ staat, wordt uiteraard ook ‘zij’ bedoeld.

Kentalis is er voor mensen die een taalontwikkelingsstoornis hebben of slechthorend, doof of 

doofblind zijn, ook als zij meerdere beperkingen hebben. Wij willen dat iedereen kan meedoen. 

Daarom bieden we onderzoek, zorg en onderwijs op maat, dicht bij huis en op locaties door heel 

Nederland. Ook werken we samen met zorg- en onderwijsprofessionals in het binnen- en buitenland. 

Samen komen we verder.

Volg ons via Facebook, Twitter, LinkedIn of YouTube.

www.kentalis.nl
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