Onderwijsbegeleiding • Leer- en opvoedingsvragen

Aanmelden
Wanneer u uw kind wilt aanmelden voor een
onderzoek kunt u contact opnemen met ZIEN
in de Klas of via de website een intakeformulier
downloaden. Deze kunt u invullen en opsturen
naar ZIEN in de Klas. Wij nemen dan zo spoedig
mogelijk contact met u op om het onderzoeksplan en een onderzoeksdatum aan u voor te
leggen.
Kosten
In veel gevallen kan de ziektekostenverzekering
een deel van de onderzoekskosten vergoeden.
Voor de hoogte van de vergoeding kunt u
contact opnemen met uw verzekeraar. Wilt u
meer weten over onze tarieven, dan kunnen
wij u telefonisch of per e-mail informeren.

Contact
ZIEN in de Klas
Sluysoord 3
3602 AS Maarssen
Telefoon: (0346) 82 28 34
Mobiel: (06) 240 802 50
E-mail: info@zienindeklas.nl
Website: www.zienindeklas.nl
KvK: 34284903
Wij werken op locatie (op de basisscholen).
Daarnaast hebben we een aantal
vaste kantoorruimten in Utrecht, Maarssen,
Amsterdam en Amersfoort.
Wij zijn aangesloten bij NVO
Nederlandse Vereniging van Pedagogen
en Onderwijskundigen

Leer- en
opvoedingsvragen
Kijk voor meer informatie op: www.zienindeklas.nl

ZIEN in de Klas is een adviesbureau op het gebied van onderwijs- en
ouderbegeleiding. Bij ons werken beroepsgeregistreerde NVO Orthopedagogen
(-Generalist) die bevoegd zijn tot het stellen van diagnoses. Wij begeleiden
ouders en basisscholen op betrouwbare en professionele wijze. U kunt bij ons
terecht voor vragen over de ontwikkeling van uw kind en voor onafhankelijk

ZIEN zoekt naar praktische oplossingen die thuis
of op school direct toepasbaar zijn

advies. Uw hulpvraag staat bij onze begeleiding centraal.

Psychologisch onderzoek

Werkwijze

U vraagt zich misschien wel eens het
volgende af:
• Hoe komt het dat mijn kind moeite heeft
met leren?
• Is er mogelijk sprake van Dyslexie,
Hoogbegaafdheid, Dyscalculie, ADHD,
PDD-NOS?
• Welk type (vervolg-)onderwijs is het meest
geschikt voor mijn kind?
• Mijn kind heeft weinig vriendjes en wordt
gepest, hoe komt dit?
• Hoe kan mijn kind het beste begeleid
worden?
• Hoe komt het dat mijn kind zich niet kan
concentreren?
• Wat is de intelligentie van mijn kind?
• Hoe zorg ik ervoor dat mijn kind beter gaat
luisteren en zich meer aan regels houdt?

Als u ZIEN in de Klas wilt inschakelen voor het begeleiden van uw kind,
dan gaat dat als volgt in zijn werk:
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Van verschillende onderzoeksmethoden kan
gebruik gemaakt worden, bijvoorbeeld:
• een consultatie- of intakegesprek met
u of met de leerkracht;
• een observatie bij uw kind in de klas;
• het afnemen van individuele psychologische
testen bij uw kind bijvoorbeeld een
intelligentieonderzoek;
• het afnemen van didactische toetsen voor
onder andere het lezen, rekenen, spellen;
• het invullen van gedragsvragenlijsten
door u, de leerkracht of uw kind.

ZIEN in de Klas kan u helpen bij het vinden van
een antwoord op deze vragen door onderzoek
te verrichten naar relevante vaardigheden
of competenties van uw kind, zoals bijvoorbeeld de intellectuele capaciteiten, schoolse
leergebieden (lezen, spellen of rekenen), de
sociaal-emotionele ontwikkeling of het gedrag.

Kijk voor meer informatie op: www.zienindeklas.nl
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Wanneer u uw kind heeft aangemeld
voor een onderzoek (per e-mail,
telefonisch of via de website), dan
wordt u en/of de school, gevraagd een
Intakevragenlijst in te vullen om een goed
beeld te krijgen van de problemen en uw
vragen met betrekking tot uw kind.
Als ZIEN in de Klas deze vragenlijst
heeft ontvangen wordt op basis van de
gegevens bepaald welk onderzoek voor
uw kind relevant is.
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ZIEN in de Klas neemt vervolgens contact
met u op om het onderzoeksplan en de
kosten aan u voor te leggen.
Het onderzoek vindt in 1 of 2 dagdelen
plaats op de school van uw kind, in een
voor uw kind vertrouwde omgeving.
Na het onderzoek volgt een gesprek,
waarin de resultaten van het onderzoek
en het advies worden besproken. Daarvan
ontvangt u ook een schriftelijk verslag.
Dit gesprek kan, afhankelijk van de
omvang van het onderzoek, op dezelfde
dag of binnen 2 weken plaatsvinden.

