Werkwijze Praktijk Leeuwenburgh
U wilt uw kind aanmelden voor psychologisch onderzoek ?
1. U belt, of mailt om uw kind aan te melden. Als u dat wenst kan er eerst een
kosteloos en vrijblijvend telefonisch kennismakingsgesprek plaatsvinden.
2. Ik stuur u een aanmeldingsformulier, waarin u al uw vragen, wensen en
verwachtingen kunt aangeven. Daarnaast stuur ik u een gedragsvragenlijst en met
de vraag of u deze met het aanmeldingsformulier voorafgaand aan het
intakegesprek ingevuld aan mij wilt mailen.
3. We stemmen samen af welk onderzoekspakket het meest passend is en prikken
een datum voor het onderzoek en het adviesgesprek (maximaal drie weken na het
onderzoek).
4. U ontvangt via de mail uitleg over het hoe de onderzoeksochtend eruit zal zien, ook
krijgt u een toestemmingsformulier, ter ondertekening.
5. Op de onderzoeksochtend hoeft u uw kind alleen te brengen en halen. Uiteraard
kunt u bij aanvang van de ochtend nog even bij uw kind blijven totdat het gewend
is. Er kan nooit exact aangegeven worden hoe laat we klaar zijn, maar ik kan een
kwartiertje van tevoren een sms sturen, zodat u weet wanneer uw kind weer kan
worden opgehaald. Uw kind kan een tussendoortje en iets te drinken meebrengen
voor tijdens de pauze.
6. Na afloop van het onderzoek ga ik aan de slag met het uitwerken en het opstellen
van het verslag en de adviezen. Tijdens het adviesgesprek geef ik toelichting op de
conclusies en adviezen uit het verslag. U ontvangt een origineel en ondertekend
exemplaar van het verslag. Daarmee is het onderzoekstraject afgerond.
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U wilt uw kind aanmelden voor een begeleidingstraject?
1. U belt, of mailt om uw kind aan te melden. Als u dat wenst kan er eerst een
kosteloos en vrijblijvend telefonisch kennismakingsgesprek plaatsvinden.
2. Ik stuur u een aanmeldingsformulier, waarin u al uw vragen, wensen en
verwachtingen kunt aangeven. Daarnaast stuur ik u een gedragsvragenlijst en met
de vraag of u deze met het aanmeldingsformulier voorafgaand aan het
intakegesprek ingevuld aan mij wilt mailen.
3. Ik nodig u uit (in overleg met of zonder uw kind erbij) voor een intakegesprek, om
de hulpvragen te bespreken en uitleg te kunnen geven over mijn werkwijze. Het
standaard basis begeleidingstraject bestaat uit 8 sessies (en een intakegesprek)
Iedere sessie bestaat uit:
⋅ Bijpraten / eventueel huiswerk van de vorige keer bespreken
⋅ Concreet aan de slag met de hulpvraag middels oefeningen, spel, thema’s
⋅ Eventuele huiswerkopdracht volgende keer bespreken
⋅ Afsluiting
4. De inhoud van de sessies is ‘maatwerk’ en wordt per kind en per sessie opgesteld
en waar nodig bijgestuurd.
5. Ouders zijn niet bij de begeleiding aanwezig. Ieder kind ontvangt van ons een mooi
werkboek. Hierin wordt huiswerk gemaakt en er staan ook soms opdrachten voor
ouders of leerkracht. Op deze manier wordt u ook op de hoogte gehouden over de
inhoud van de begeleiding en de ontwikkeling van het kind tijdens dit traject. Soms
kan er, uiteraard in overleg, in plaats van een individueel gesprek met het kind,
een ouder of gezinsgesprek plaatsvinden.
6. Indien gewenst kan altijd een tussentijds adviesconsult (€ 80,- per 60 minuten)
worden afgesproken met ouders.
7. Ieder individueel basis begeleidingstraject betreft standaard 8 sessies, verdeeld
over 5-6 maanden (eerste 4 sessies tweewekelijks, daarna met grote interval).
Meestal is dit voldoende om de gestelde doelen te bereiken. Soms kan echter
behoefte zijn aan meer begeleiding. Dit wordt vanzelfsprekend met u besproken.
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U wilt uw kind aanmelden voor een groepstraining?
1. U belt, of mailt om uw kind aan te melden. Als u dat wenst kan er eerst een
kosteloos en vrijblijvend telefonisch kennismakingsgesprek plaatsvinden,
2. Ik stuur u een aanmeldingsformulier, waarin u al uw vragen, wensen en
verwachtingen kunt aangeven. Daarnaast stuur ik u een gedragsvragenlijst en met
de vraag of u deze met het aanmeldingsformulier voorafgaand aan het
intakegesprek ingevuld aan mij wilt mailen.
3. Ik nodig u uit (in overleg met of zonder uw kind erbij) voor een intakegesprek, om
de hulpvragen te bespreken en uitleg te kunnen geven over mijn werkwijze. De
groepen bestaan uit maximaal 6 kinderen of jongeren. Het aantal
groepsbijeenkomsten bestaat uit 10.
Iedere sessie bestaat uit:
⋅ Even bijpraten / eventueel huiswerk van de vorige keer bespreken
⋅ Concreet aan de slag met de hulpvraag middels oefeningen, spel, thema’s
⋅ Eventuele huiswerkopdracht volgende keer bespreken
⋅ Afsluiting
4. De inhoud van de sessies is ‘maatwerk’ en wordt per groep en per sessie
opgesteld en waar nodig bijgestuurd.
5. Ouders zijn niet bij de begeleiding aanwezig.
6. Ieder kind ontvangst van ons een mooi werkboek. Hierin wordt huiswerk gemaakt
en er staan ook soms opdrachten voor ouders of leerkracht. Op deze manier wordt
u ook op de hoogte gehouden over de inhoud van de begeleiding en de
ontwikkeling van het kind tijdens dit traject.
7. Indien gewenst kan altijd een tussentijds adviesconsult (€ 80,- per 60 minuten)
worden afgesproken.
8. Ieder groepstraining betreft standaard 10 sessies, verdeeld over 5-6 maanden
(eerste 4 sessies tweewekelijks, daarna met grote interval). Aan het eind van de
training ontvangt ieder kind of jongere een persoonlijk verslag en evaluatie.
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9. Meestal is dit aantal bijeenkomsten voldoende om de gestelde doelen te bereiken.
Soms kan echter besloten worden dat er meer sessies nodig zijn. Dit wordt
vanzelfsprekend in overleg met u besloten. Dan kan er worden overgegaan op een
aanvullend individueel traject.
U wilt opvoedingsondersteuning inzetten voor uzelf als opvoeder?
1. U belt, of mailt om uw kind aan te melden. Als u dat wenst kan er eerst een
kosteloos en vrijblijvend telefonisch kennismakingsgesprek plaatsvinden
2. Ik nodig u uit voor een intakegesprek, om de hulpvragen te bespreken en uitleg te
kunnen geven over mijn werkwijze.
3. Samen wordt bekeken wat wenselijk is:
Een aantal gesprekken. In de sessies, die ‘maatwerk’ zijn, wordt heel specifiek
afgestemd op uw vragen en worden handvatten gegeven, waarmee u zelf direct
aan de slag kunt. U krijgt concrete ‘opdrachten’ mee voor thuis, die in de volgende
sessie worden besproken en waar nodig bijgesteld. Wanneer de doelen zijn
behaald wordt de begeleiding afgesloten.
of:
Een thuis observatie van een uur, waarna een advies op maat wordt geformuleerd
met concrete handvatten. Hierna volgen een tussentijdse telefonische evaluatie
waar het advies mogelijk wordt bijgesteld en eindevaluatie

U wilt een aanbod op maat?
Ik bespreek graag uw wensen en mijn mogelijkheden met u tijdens een kosteloos en
vrijblijvend kennismakingsgesprek.
U wilt een aanbod op maat voor scholen?
Voor het aanbod voor scholen kunt u contact met mij opnemen voor meer informatie. Ik
kom graag bij u langs om kosteloos en vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken.
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