Zorgniveau 3
Kinderen met leer- en/of gedragsproblemen hebben,
hebben het vaak moeilijk op school en thuis.

Het probleem

Leer- en/of
gedragsproblemen

Zonder diagnose

Met diagnose

Tijd en expertise

Extra handen

Kinderen met leer- en of
Om deze kinderen goed te
Er kan sprake zijn van beperkte Soms is er wel een diagnose
Binnen de wet passend
gedragsproblemen hebben het
sociale vaardigheden,
gesteld en heeft de leerkracht ondersteunen in de klas wordt onderwijs wordt er verwacht
vaak moeilijk op school en
er veel tijd en expertise
weerbaarheid of zwakke
te maken met een leerling die
dat het onderwijs kan voorzien
thuis. Dit kunnen leerlingen
gevraagd van de leerkracht.
executieve functies. Of
gediagnosticeerd is met
in specifieke onderwijs en
zijn zonder of met een
kinderen die zeer hoogbijvoorbeeld (faal)angst,
ondersteuningsbehoefte. Vaak
diagnose
gevoelig, vaak boos en/of
dyslexie, autisme, AD(H)D of
lukt dit maar voor sommige
prikkelbaar zijn.
ODD
leerlingen blijkt extra (externe)
handen toch wenselijk
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De oplossing:
Er is altijd een mogelijkheid voor succes

Wekelijks
begeleiden

Intake

Wekelijks begeleidt de
Tijdens een intake bepalen we
gedragsspecialist het kind op
samen de noodzakelijke
school, buiten de klas dit
activiteiten voor school en
gedurende maximaal zes
thuis
maanden.

Monitoren en
evalueren
We stellen een behandelplan
op, toetsen daar waar nodig
en evalueren vanuit de
driehoek kind, ouder, school

De Oplossing
Er is altijd een mogelijkheid voor succes

Onze
medewerkers

De kracht van
Cedin

Methodieken

Onze medewerkers zijn
orthopedagogen en
psychologen.

Tijdens multidisciplinaire
overleggen, binnen onze
praktijken kunnen onze
medewerkers terugvallen op
de aanwezige expertise en
ervaring in het onderwijs en
de jeugdzorg.

Wij werken met evidence
informed/based
methodieken.
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De Oplossing
Er is altijd een mogelijkheid voor succes
Afstemming
Gedurende het traject
observeren wij in de klas en
stemmen we regelmatig af
met ouders en school

Zorgarrangement en
jeugdzorg
Eventueel adviseren wij
ouders in een verwijzing
naar en behandeling vanuit
de jeugdzorg

Samenwerken
School, Cedin onderzoeken
samen met het kind en de
ouders wat er nodig is om
de hulpvraag van de kind te
beantwoorden.
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Afstemmen met school en ouders

Samen komen we
verder
We maken samen heldere
afspraken over
•

Hoe, waar en wanneer we met elkaar
communiceren

•

Wat het gezamenlijke doel is en wat ieders
bijdrage is.

•

Welke informatie we delen met elkaar.

•

Hoe we met elkaar omgaan als het even
niet vanzelf gaat.

•

We weten zo wat we van elkaar kunnen
verwachten
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Voorbeeldtrajecten
We zijn in staat om een integrale aanpak te realiseren waarbij zowel het onderwijs als de jeugdzorg bijdragen aan de oplossing. In dit voorbeeld geven we een
indicatie van de tijds-investering in het traject en de kosten. Per traject wordt een offerte opgesteld waarbij we een onderscheid maken tussen school- en
jeugdzorg activiteiten. Onderstaande voorbeelden zijn indicatief, waarbij er nog geen onderscheid is gemaakt tussen de bijdrage van de school en de
jeugdzorg. We hanteren voor het onderwijs het zelfde tarief dat gebruikelijk is in de jeugdzorg.

Kortdurend

Middenlang

Lang

Kinduren

1 uur per week

1 uur per week

1 uur per week

Weken

4-8 weken

9-16 weken

17-22 weken

Intake

Eenmalig 4 uren op locatie: inclusief gesprek
met kind, ouders, leerkracht/intern
begeleider en observatie in de klas

Eenmalig 4 uren op locatie: inclusief gesprek
met kind, ouders, leerkracht/intern
begeleider en observatie in de klas

Eenmalig 4 uren op locatie: inclusief gesprek
met kind, ouders, leerkracht/intern
begeleider en observatie in de klas

Opstellen behandelplan, evaluaties en
bijstellen

3 uur per traject

5 uren per traject

7 uren per traject

Tussentijds vinger aan de pols via de mail &
telefonisch

1 uur per traject

2 uren per traject

3 uren per traject

Reistijd

30 minuten

30 minuten

30 minuten

Tarief

€ 85,- per uur

€ 85,- per uur

€ 85,- per uur

Traject prijs min/max

€ 1232,50 / € 1870,-

€ 2125,- / € 3017

€ 3400,- / € 4292,50
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Over Cedin
Wij geloven dat iedereen zich kan ontwikkelen, altijd!
Om dat vermogen te helpen benutten, staan we graag klaar voor
kind en volwassene.

Over Cedin
Wij geloven dat iedereen zich kan ontwikkelen, altijd!
Over Cedin
Bij Cedin hebben we verstand van onderwijs en opvoeden. Met inmiddels
ruim 180 medewerkers, van psychiater tot rekenspecialist en van
gezinscoach tot fusiebegeleider, zijn we al jaren werkzaam in het onderwijs
en in de jeugdzorg.
In ons werk staat de driehoek kind – gezin – school centraal. We helpen
kinderen die in hun ontwikkeling tegen problemen aan lopen en zijn er ook
voor hun opvoeders en leerkrachten. Daarnaast helpen we professionals in
het onderwijs verder in hun ontwikkeling, veelal met op maat gemaakte
begeleiding of trainingen.
Als je werkzaam bent in het onderwijs heb je een uniek vak! Wij helpen jou
om dit vak zo goed mogelijk uit te voeren. Al ruim 45 jaar ondersteunen wij
kind, school en gezin dagelijks bij leer- en ontwikkelvraagstukken. Onze hulp
bestaat altijd uit maatwerk, gericht op jouw vakmanschap, jouw groep en
jouw school.
We doen wat nú van ons wordt gevraagd. Dat staat niet in de weg dat we
veel energie steken in innovatie. Neem bijvoorbeeld de manier waarop we
onderwijs en jeugdzorg verbinden of onze eigen ICT afdeling waar slimme,
digitale oplossingen worden gebouwd voor gepersonaliseerd leren,
kwaliteitszorg en een volgsysteem voor nieuwkomers in Nederland.
Wat we doen, doet ertoe. Dat maakt ons werk zo mooi.

