Sociaal emotioneel onderzoek
Wat is er met mijn kind aan de hand?
Mijn kind zit steeds minder lekker in zijn vel.
Soms heeft een kind moeite zich te handhaven binnen een groep. Dit kan op school
zijn, bij de sportclub of gewoon thuis. De problemen kunnen zich in het gedrag uiten.
Een kind kan bijvoorbeeld erg druk zijn. Ook kan een kind sociaal-emotionele
problemen hebben, bijvoorbeeld door meer dan normaal last te hebben van angsten.
Wat er precies mis is, is niet altijd even duidelijk. Daarom bieden wij een uitgebreid
onderzoek aan, gericht op het gedrag en de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw
kind. Vervolgens zal OPPB u, en indien gewenst de school, praktische en
handelingsgerichte adviezen geven voor de begeleiding van uw kind. Wanneer er
meer inzicht is in de problemen op sociaal-emotioneel gebied, kan OPPB u een
gericht begeleidingstraject bieden.
Onderzoek
OPPB kan een individueel onderzoek uitvoeren bij uw kind. De vaststelling van een
eventuele diagnose gebeurt op gedragsniveau. Een dergelijk onderzoek is uitgebreid
en bestaat uit de volgende onderdelen:
 Een anamnese: een gesprek met ouders over de geschiedenis van uw kind
vanaf de zwangerschap tot nu
 Vragenlijsten ingevuld door u en de school
 Een intelligentieonderzoek
 Een onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling; door middel van tests
en observaties wordt er gekeken naar de taalontwikkeling, de motoriek, de
mate van inzicht in sociale relaties, de denkstijl van uw kind, de manier,
waarop uw kind contact maakt e.d.
 Een (spel)observatie en/of observatie in de klas
 Schoolinformatie
Begeleiding
Afhankelijk van de uitkomsten of van een eventuele diagnose uit het onderzoek kan
OPPB, indien gewenst, een specifieke begeleiding voor uw kind aanbieden. U kunt
hierbij denken aan bijvoorbeeld:
 Sociale vaardigheidstraining
 Beter omgaan met faalangst
 Psycho-educatie voor uw kind: We werken praktisch aan zaken zoals: Wie
ben ik? Wat zijn mijn mogelijkheden en beperkingen? Wat betekent dit voor
mij?
 Studievaardigheden zoals organisatie van schoolwerk, leerstrategieën
 Video-interactiebegeleiding
Indien gewenst kan OPPB u ondersteunen in de aanvraag van een
Persoongebondenbudget (PGB) om bovenstaande begeleiding mogelijk vergoed te
kunnen krijgen.
Meer informatie over deze begeleidingsmogelijkheden vindt u op onze website.

