Pedagogisch ambulant
Extra pedagogische ondersteuning rondom uw kind
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Extra pedagogische behandeling
Uw kind heeft extra aandacht nodig. Misschien heeft hij moeite met contacten aangaan
met andere kinderen, met het uiten van emoties, wordt hij snel boos en opstandig, zijn
er taalproblemen of een motorische achterstand. Leerkrachten noemen uw kind ‘lastig’
en door zijn gedrag is het voor hen moeilijk een fijne relatie op te bouwen. Uw kind dreigt
achter of geïsoleerd te raken op school.

We helpen in de eigen omgeving
Bij entrea lindenhout hebben we een rotsvaste overtuiging: Kinderen horen thuis. En als
dat niet kan, zo thuis mogelijk. Kinderen die extra aandacht en ontwikkelingsstimulering
nodig hebben, halen we niet uit hun normale omgeving. Het werkt juist heel goed ze te
helpen in hun eigen omgeving: op school, bso, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf en bij u
thuis. Dat doen we dus ook.

Coaching van kinderen én begeleiders
Onze jeugdzorgwerkers observeren en behandelen uw kind, coachen medewerkers op
school en werken nauw samen met u en zijn begeleiders of leerkrachten. We adviseren
en coachen u en de school hoe uw kind in zijn dagelijkse omgeving goed geholpen kan
worden. Als het nodig is bieden we extra ondersteuning bij u thuis.
U kent uw kind het beste. Uw zorgen, vragen en wensen zijn daarom richtinggevend voor
de hulpverlening. Ook tijdens de hulp stemmen we continu met u af, zodat de aanpak op
school of kinderdagopvang is afgestemd op de manier waarop u thuis met uw kind omgaat
en andersom.

Onze jeugdzorgwerkers kunnen uw kind, zijn leerkrachten en u op twee manieren
ondersteunen:
1.

Coaching on the job
Door coaching on the job leren we u en begeleiders of leerkrachten op school signalen
te herkennen met betrekking tot de ontwikkeling van uw kind. We starten hierbij
altijd met een korte observatieperiode. Hierna geven we adviezen over bijvoorbeeld
een goede omgang met uw kind en geven we tips over wat hij nodig heeft om zich
optimaal te kunnen ontwikkelen. We denken mee en dragen onze kennis over aan de
begeleider of leerkracht op school en aan u.

2.

Individuele behandeling
Als er naast ons advies en ondersteuning aan u en leerkrachten, extra behandeling
voor uw kind gewenst is, kunnen onze jeugdzorgwerkers hem ook individueel
behandelen in de groep van bijvoorbeeld een kinderdagverblijf op school. We
werken dan heel gericht aan de hand van doelen aan zijn ontwikkeling. Eén op één
behandeling buiten de groep is ook mogelijk als dat nodig is.

Meestal worden deze twee manieren van ndersteuning gecombineerd. Pedagogisch
ambulant is op maat, passend bij wat nodig is. De duur van de behandeling is daar dus
afhankelijk van, maar doorgaans duurt Pedagogisch ambulant rond de negen maanden.

•
•
•
•

Voor kinderen tussen de 0 en 12 jaar met een moeizame ontwikkeling.
We helpen in de eigen omgeving van het kind: op school, bso,
peuterspeelzaal of kinderdagverblijf en bij u thuis.
We adviseren en coachen u en de school hoe u uw kind in zijn
dagelijkse omgeving goed kunt helpen.
Ondersteuning op twee manieren: ‘coaching on the job’ en
individuele behandeling.

Voor wie is Pedagogisch ambulant bedoeld?
Onze jeugdzorgwerkers zijn er voor kinderen tussen de 0 en 12 jaar met een moeizame
ontwikkeling. U kunt daarbij denken aan problemen op het gebied van gedrag, emotie,
cognitie, taal/spraak. Of problemen met eten, slapen en concentratie. Dit uit zich
bijvoorbeeld in gedragsproblemen of problemen in de relatie tussen u en uw kind. Deze
problemen kunnen zich ook voordoen op school of voor- en naschoolse voorziening.
Indien het aan de orde is, kunnen we ook psychodiagnostiek inzetten om een beter zicht
te krijgen op diverse ontwikkelingen van uw kind. Diagnostisch onderzoek verloopt via een
gedragswetenschapper van Summa, het expertisecentrum van entrea lindenhout.

Informatie en aanmelding
Met vragen over Pedagogisch ambulant en over het aanmelden kunt u terecht bij ons
Entreeteam.
Professionals van wijkteams, (huis)artsen en jeugdbescherming kunnen kinderen en hun
gezin aanmelden. Dit kan via het aanmeldformulier op onze website. Artsen kunnen ook
aanmelden via het verwijzingsprogramma ZorgDomein.
Met de juiste verwijzing zijn er aan de hulpverlening geen kosten verbonden.
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