Wat is een procesonderzoek?
Een procesonderzoek houdt in dat de onderzoeker samen met het kind en de ouders gaat
onderzoeken wat de behoeften zijn van het kind. De diagnostiek loopt samen met de begeleiding,
waardoor de wachttijd korter is en er direct hulp geboden wordt.
Omdat zowel het kind als de ouders meegenomen worden in dit proces zal minder uitgebreide
verslaglegging van de diagnostiek nodig zijn. Dit betekent dat er meer tijd gaat naar de ouders en het
kind. Natuurlijk hoort een verslag met uitgebreide handelingsadviezen er nog altijd bij.
We merken dat een procesonderzoek heel fijn werkt, omdat het geen momentopname is. We zien de
kinderen en hun opvoeders nu meerdere keren op verschillende momenten. Zo leren we jullie steeds
beter kennen. We lopen als het ware een stukje mee. Zo is er ook de mogelijkheid om tussendoor of
achteraf gesprekken te hebben met ouders en op school bijvoorbeeld.
Als ouder is het soms zoeken naar de juiste route en de juiste plek of de juiste manier om daar te
komen. Hierin kunnen wij dus meedenken en meelopen.
We bieden nu twee trajecten aan (verder kan altijd bekeken worden wat op maat gemaakt kan
worden):
•
•
•
•
•

➢ Traject 1 (volgorde kan wisselen)
Uitgebreide intake (60-90 minuten)
1 sessie van 2 uur met het kind (waarin meestal een intelligentieonderzoek wordt afgenomen)
6 sessies met het kind voor diagnostiek en begeleiding (45-60 minuten) met een korte
terugkoppeling aan de ouders
Verslaglegging
Adviesgesprek (60-90 minuten)

Tussentijds worden belangrijke zaken gedeeld met ouders en worden ook oefeningen of adviezen
meegegeven.
De kosten van dit traject zijn 1150 euro.
•
•
•
•
•
•

➢ Traject 2 (volgorde kan wisselen)
Uitgebreide intake (60-90 minuten)
1 sessie van 2 uur met het kind (waarin meestal een intelligentieonderzoek wordt afgenomen)
6 sessies met het kind voor diagnostiek en begeleiding (45-60 minuten) met een korte
terugkoppeling aan de ouders
Verslaglegging
Adviesgesprek (60-90 minuten)
4 uur extra voor tussentijdse gesprekken met ouders, op school, met de gemeente etc.

Dit traject bieden we aan, omdat we gemerkt hebben dat een dergelijke traject veel vragen met zich
meebrengt en adviezen direct goed opgepakt kunnen worden. Zo lopen we nog een stukje
intensiever mee in het proces om op de juiste plek te komen.
De kosten van die traject zijn 1450 euro.

