Onderzoek
bij mijn kind
Informatie voor ouders/verzorgers

Onderzoek bij uw kind
Met deze folder willen we u graag informeren over het psycho
diagnostisch en orthopedagogisch onderzoek. Dit onderzoek wordt
binnenkort bij uw kind afgenomen of u overweegt om dit te laten
doen. We bieden u informatie over hoe het onderzoek in zijn werk
gaat en wat u kunt verwachten.
Waarom een onderzoek?

Misschien hebt u vragen over het gedrag of de sociaal-emotionele ontwikkeling
van uw kind. Of zijn er signalen dat het op school niet zo goed gaat met leren.
Dan kan een onderzoek zinvol zijn. Het doel van een onderzoek is om de
ontwikkeling en het gedrag van uw kind beter te gaan begrijpen. Er ontstaat
duidelijkheid over de mogelijkheden en belemmeringen van uw kind. Hierdoor
kan de aanpak thuis en op school zo goed mogelijk worden afgestemd op wat
uw kind nodig heeft.

Onderzoek op school

Het onderzoek vindt in principe plaats op de school van uw kind. Uw kind kan
daardoor in een vertrouwde omgeving blijven. Hij of zij hoeft zo min mogelijk
lestijd te missen. Daarnaast krijgt de onderzoeker op deze manier een goed
beeld van de schoolomgeving. In overleg kan uw kind ook op de locatie van
De Kracht onderzocht worden.

Het onderzoek
Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek maakt u kennis met de orthopedagoog/psycholoog
die uw kind gaat onderzoeken. Hij/zij praat met u en de school over de vragen
die u hebt over uw kind en wat u van het onderzoek verwacht. De onderzoeker
geeft uitleg over het onderzoek en maakt afspraken met u over het traject.

Afname van het onderzoek

Elk kind is anders. Daarom ziet elk onderzoek er anders uit. De onderzoeker
kiest de onderzoeksmiddelen die nodig zijn om uw vragen te
kunnen beantwoorden. Meestal bevat het onderzoek de volgende onderdelen:
• (school)observatie
• invullen van vragenlijsten
• psychodiagnostische testen
• oudergesprek
• gesprek met uw kind
De orthopedagoog/psycholoog ziet uw kind altijd zelf. Daarnaast kan de
psychologisch assistent worden ingezet voor enkele onderdelen.
Bij de Kracht zijn stagiair(e)s werkzaam. Zij kijken bij sommige onderzoeken
mee of voeren onder begeleiding delen van het onderzoek uit. Als er een
stagiair(e) met de onderzoeker mee komt, wordt u hier vooraf van op de hoogte
gebracht.

Adviesgesprek

In het adviesgesprek legt de onderzoeker uit wat de resultaten van het
onderzoek zijn. Ook bespreekt de onderzoeker met u wat dit betekent voor uw
kind en u. Er worden handelingsadviezen gegeven (wat kunnen u en de school
praktisch doen) en eventueel advies voor begeleiding of behandeling. U krijgt
een uitgebreid onderzoeksverslag.

Voor en tijdens het onderzoek

• Het is belangrijk om uw kind voor te bereiden op het onderzoek. U kent uw
kind het beste. Daarom is het verstandig om samen met de leerkracht te
overleggen welke voorbereiding het best bij uw kind past en wie dit gaat
doen.
• Zorg dat uw kind voor het onderzoek goed geslapen en gegeten heeft. Uw
kind mag tijdens de onderzoeksmomenten altijd wat te eten en te drinken
nemen.
• Als er tijdens de onderzoeksperiode bijzonderheden zijn in de situatie van uw
kind dan is het goed om de onderzoeker hiervan op de hoogte te houden.
Hij/zij kan hier dan rekening mee houden.

• Als uw kind ziek is op de dag van het onderzoek, laat u dit dan z.s.m.
rechtstreeks aan de onderzoeker weten.
• Als u tussentijds vragen hebt dan mag u altijd contact opnemen met de
onderzoeker.

Kosten en vergoeding
De kosten van een onderzoek zijn afhankelijk van de onderzoeksvragen.

Intelligentieonderzoek

Een intelligentieonderzoek wordt op offerte uitgevoerd. De kosten hiervan zijn,
afhankelijk van de test die wordt gebruikt, tussen de € 370,- en € 465,-. Dit is
inclusief intakegesprek, onderzoeksafname, adviesgesprek en verslaglegging.

Dyslexie-/dyscalculieonderzoek

Een onderzoek naar dyslexie of dyscalculie wordt ook op offerte uitgevoerd. De
kosten hiervan zijn € 1200,- (inclusief intelligentieonderzoek).

Breed onderzoek

Een breed onderzoek houdt in dat de gehele ontwikkeling van uw kind in beeld
gebracht wordt. Het gaat hierbij dus zowel om de cognitieve als de sociaalemotionele ontwikkeling. Ook dit onderzoek kan op offerte uitgevoerd worden.
Het is ook mogelijk om dit onderzoek te laten vergoeden vanuit de jeugdwet*. Er
zijn twee routes mogelijk:
• Via een verwijzing vanuit het medisch domein (huisarts, jeugdarts of medisch
specialist). U kunt hiervoor zelf contact opnemen met uw huisarts/specialist.
De school kan ook vanuit het zorgteam aan de jeugdarts vragen om een
verwijzing op te stellen.
• Via een beschikking van het wijkteam/de toegang van de gemeente waar u
woont. U kunt hiervoor terecht bij uw gemeente.
*Let op: dit is alleen mogelijk als uw kind is ingeschreven in één van de gemeentes
van de regio Hart van Brabant: Goirle, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Dongen, Gilze en
Rijen, Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Tilburg.

Privacy

Contactgegevens

Bij een onderzoek gaat het om vertrouwelijke informatie. Hier gaan we
zorgvuldig mee om, volgens de landelijke wetgeving en de richtlijnen van de
beroepsvereniging van orthopedagogen (NVO).

Algemeen

Voor het afnemen van een onderzoek is toestemming nodig van u en/of uw kind.
• Als uw kind jonger dan 12 jaar is van beide gezaghebbende ouders of voogd
• Als uw kind 12 t/m 15 jaar is van beide gezaghebbende ouders of voogd én
van het kind zelf
• Als uw kind 16 jaar of ouder is van het kind zelf
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Contactpersoon onderzoek

Drs. Maud Straathof, m.straathof@dekracht.com
Ook voor het opvragen van gegevens bij een andere school of hulpverlener is
toestemming nodig.
Veel ouders vinden het prettig als de informatie uit het onderzoek gelijk met
school of een andere instantie gedeeld wordt. De informatie uit het
onderzoek is echter vertrouwelijk. Dat betekent dat degenen die het gezag
over het kind hebben, het recht hebben om (delen van) de informatie te
blokkeren en feitelijke onjuistheden in het verslag te laten
corrigeren. Daarom legt de orthopedagoog altijd eerst aan u
persoonlijk uit wat de conclusie van het onderzoek is.
Daarna vraagt de onderzoeker toestemming aan u om de
gegevens en het onderzoeksverslag te delen met school of
een andere instantie.

De onderzoeker van mijn kind is:
Naam:
Telefoon:
E-mail:
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