Sociaal-emotioneel onderzoek
Praktijk Leeuwenburgh
Sociaal-emotioneel onderzoek geeft een beeld van de sociale en emotionele ontwikkeling
van een kind. De oorzaken van problemen in de sociaal- emotionele ontwikkeling kunnen
in het kind zelf liggen (door het temperament, aanleg of erfelijke factoren). Problemen
kunnen ook veroorzaakt worden door factoren binnen het gezin (gescheiden ouders,
ziekte van een ouder), of de omgeving waarin het kind opgroeit (de buurt waar het woont,
de kinderen in de klas, de leraar, het onderwijssysteem) of een combinatie daarvan.
De sociaal-emotionele ontwikkeling is een van de vier ontwikkelingsgebieden van een
kind, samen met de cognitieve ontwikkeling (zie intelligentieonderzoek), de motorische
ontwikkeling en de morele ontwikkeling.
Wat wordt verstaan onder sociaal-emotionele ontwikkeling?
De sociaal-emotionele ontwikkeling is de ontwikkeling van een eigen persoonlijkheid,
overeenkomstig met verwachtingen en gedragingen uit de sociale omgeving. Bij de
sociaal-emotionele ontwikkeling hoort onder andere het ontwikkelen van emoties, het
zelfbeeld en het temperament van het kind.
De sociaal-emotionele ontwikkeling is te splitsen in de sociale en de emotionele
ontwikkeling. Deze gaan hand in hand en beïnvloeden elkaar.
De sociale ontwikkeling omvat het krijgen van begrip voor andere mensen en het
ontwikkelen van positief gedrag en vaardigheden ten opzichte van anderen. Hier valt ook
sociale cognitie onder. Dat wil zeggen dat het kind kennis heeft van omgangsregels en
relaties tussen mensen.
De emotionele ontwikkeling wil zeggen dat het kind leert om de gevoelens van zichzelf
en anderen te begrijpen en om daar goed mee om te gaan.
Bij welke vragen sociaal-emotioneel onderzoek?
Onderzoek naar de sociaal- emotionele ontwikkeling kan nodig zijn als er zorgen zijn over
het verloop van de ontwikkeling en de gevolgen daarvan. Wanneer er vragen zijn omtrent
het zelfbeeld, zelfvertrouwen, temperament, empathie en de sociaal-cognitieve
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vaardigheden van uw kind, kan een sociaal-emotioneel onderzoek veel informatie
verschaffen en handvatten bieden voor behandeling.
Soms kan een aanvullend intelligentieonderzoek of onderzoek naar aandacht en
concentratie extra informatie of verklaring bieden voor vermoedens van of vastgestelde
sociaal-emotionele ontwikkelingsproblemen. Zie ‘AANBOD op mijn website voor meer
informatie.
Praktijk Leeuwenburgh voert tevens sociaal-emotioneel onderzoek uit voor scholen.
Neem voor meer informatie contact op via: info@leeuwenburghorthopedagoog.nl
Onderzoeksmaterialen
Gedurende een ochtend worden gesprekken, opdrachten, vragenlijsten en creatieve
opdrachten afgewisseld. Zo wordt een indruk verkregen van de sociaal-emotionele
ontwikkeling van uw kind.
Praktisch
De afname van het sociaal-emotioneel onderzoek vindt bij voorkeur plaats in de ochtend.
Het onderzoek duurt ongeveer 3 uur.
De kosten voor het sociaal-emotioneel onderzoek bedragen € 560,00 voor intakegesprek,
testafname, onderzoeksverslag en adviesgesprek
Voor meer informatie over mijn werkwijze en aanmelding zie ‘WERKWIJZE’ op mijn
website; www.leeuwenburghorthopedagoog.nl
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