Betrokken naar
oplossingen

Extra aandacht is steeds
vaker nodig
Op iedere school zitten kinderen die extra aandacht
nodig hebben. Omdat ze problemen hebben met lezen,
rekenen, hun werkhouding, hun spraak-/taalontwikke
ling of met andere vaardigheden. Dit komt steeds
vaker voor en het verzwaart de werkdruk voor de
leerkrachten, zoals uit DUO-onderzoek is gebleken.
Maar die extra aandacht is wél nodig, want kinderen
moeten kunnen meedoen in de klas, voldoende
resultaten halen... kortom, lekker in hun vel zitten.
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Van signaleren naar oplossen, samen met
de behandelaar
De leerkrachten op uw school zijn erin getraind om
problemen met leren en andere vaardigheden te
signaleren. Maar tussen signaleren en oplossen loopt een
lange weg. Accurate diagnose, effectieve begeleiding en
succesvolle behandeling vereisen professionele expertise.
Niet iedere school heeft daar de mensen en middelen
voor. Wat zou het mooi zijn als die expertise onder
handbereik is. Letterlijk binnen uw school. Dicht bij het
kind, de ouders en de leerkrachten. Zodat samen met de
behandelaar wordt gewerkt aan een optimaal resultaat
voor het kind.

HÉT KINDZORGCENTRUM EDUCTO ONDERSTEUNT ...
... uw school bij het effectief aanpakken van problemen met leren en andere vaardigheden.
Onze ervaren psychologen, orthopedagogen, logopedisten en remedial teachers zetten
zich in voor uw leerlingen. Bij elk leer- of ontwikkelingsprobleem en met uw school als
‘thuisbasis’.

Oplossingen
Een in-house vestiging van hét Kindzorgcentrum Educto, waar kinderen en hun ouders in
een vertrouwde omgeving kunnen binnenstappen. Heen en weer reizen voor externe
professionele ondersteuning is niet meer nodig.
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IN-HOUSE VESTIGING

ONDERSTEUNINGSVORMEN

Als er een ruimte beschikbaar is kunnen wij in het
schoolgebouw een Educto-vestiging inrichten. Hier
houden onze professionals hun spreekuren en vinden
behandelingen plaats. Een ideale oplossing, waarbij
kinderen en hun ouders niet hoeven te reizen. En het
zorgt vanzelfsprekend ook voor een directer contact
tussen onze professionals en uw team.

Hét Kindzorgcentrum Educto biedt diagnostiek en
behandeling bij dyslexie, dyscalculie en spraak-/
taalstoornissen. Daarnaast verzorgen onze professionals
ondersteuning bij lezen, spelling, begrijpend lezen,
rekenen en wiskunde, Engels, werkhoudingsproblemen
en meer- en hoogbegaafdheid.

“De Educto-aanpak ziet er prima uit. Wat mij betreft voldoet
het aan de verwachting die ik had.”
Erika Schouwenburg bovenschools intern begeleider van Stichting OPOPS
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Sommige hulpvragen
zijn complex
Ook op uw school zitten leerlingen die te kampen
hebben met meer dan één leer- of ontwikkelings
probleem. Een taalontwikkelingsstoornis in combinatie
met ASS bijvoorbeeld. Of dyslexie samen met ADHD.
Ouders maken zich grote zorgen en kijken naar de
school voor hulp, advies en steun. En ze willen een
oplossing voor hun kind. Een oplossing die neerkomt
op maatwerk.
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Ontzorging met blijvende betrokkenheid
Bij dit soort complexe hulpvragen kan uw school
handelingsverlegen zijn. De juiste professionals
inschakelen, het begeleidings- en behandelingstraject
uitstippelen... Er zijn wellicht onvoldoende kennis, tijd
en middelen beschikbaar om zulk secuur maatwerk te
bieden. Waar uw school in zo’n geval behoefte aan heeft
is ontzorging. Door een expert die een optimaal op het
kind gerichte aanpak opstelt en organiseert... en hier
tot het einde toe bij betrokken blijft.

HÉT KINDZORGCENTRUM EDUCTO IS IN STAAT ...
... om maatwerkoplossingen te bieden voor complexe problemen. Oplossingen waarbij
meerdere hulpverleners in beeld zijn en die vragen om goede coördinatie en één
aanspreekpunt voor de school en ouders.

Oplossingen
Inzet van professionals uit verschillende disciplines. Aanstelling van een zorgregisseur.
Verankering van kennis binnen uw school.
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DISCIPLINES

ZORGREGISSEUR

Via hét Kindzorgcentrum Educto kunt u gebruik maken
van de hulp van psychologen, orthopedagogen, logo
pedisten en remedial teachers. Hun expertise ligt op
gebieden als dyslexie, dyscalculie, spraak/-taalstoornissen
en andere uiteenlopende leerproblemen.

De zorgregisseur is een betrokken ‘sleutelfiguur’. Hij of
zij zorgt ervoor dat bij complexe hulpvragen en/of grote
zorgen van de ouders ondersteuning wordt geboden die
is toegesneden op de specifieke behoefte van het kind.
Ook fungeert de zorgregisseur als eerste aanspreekpunt
voor de school en de ouders.

“Educto is een professionele organisatie met mensen
die oog hebben voor het individuele kind.”
Irma Valk Intern Begeleider basisschool Tandem en moeder van een zoon met ernstige dyslexie
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Uw school wil de vinger
aan de pols houden
Het kenmerk van een goede school is betrokkenheid
bij hun leerlingen. Dat wordt van uw school verwacht
en aan die verwachting moet worden voldaan.
Als leerlingen begeleiding krijgen wil uw school weten
hoe het met ze gaat, hun ontwikkelingen volgen...
Van het begin tot het eind van het traject. Cruciaal is
tweerichtingsverkeer tussen enerzijds het schoolteam
en ouders en anderzijds de externe begeleiders.
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Communicatie
Houdt de behandelaar uw school continu op de hoogte
van de voortgang? Zijn er regelmatige evaluatie
momenten? Kan uw schoolteam kennis en kunde delen
met experts? En ook hun eigen input geven? Met andere
woorden, er moet op een transparante en toegankelijke
manier met elkaar worden gecommuniceerd. Als echte
partners, die samenwerken in het belang van het kind.

HÉT KINDZORGCENTRUM EDUCTO ZORGT VOOR ...
... optimale communicatie tussen alle partijen die bij de behandeling betrokken zijn.
Uiteraard door middel van regelmatige gespreksmomenten. Maar wij gaan nog een stap
verder. Ouders en schoolteam kunnen inloggen op onze website om de wekelijkse
ontwikkelingen van het kind te volgen en hun eigen feedback te geven.

Oplossing
Multidisciplinair overleg. Digitaal schrift voor extra interactie tussen behandelaar, school
en ouders.
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DIGITAAL SCHRIFT
Ouders en school kunnen op de Educto-website inloggen
in het digitaal schrift. Dit bevat informatie over de
vorderingen van het kind, zoals verslagen van elke
behandeling. Ouders en school kunnen hierop reageren,
wat een extra mogelijkheid geeft tot communicatie met
de behandelaar.

“Dank je voor je snelle antwoord. Het is zo
ontzettend prettig om met je samen te werken!”
Maikel Groenen Intern Begeleider Nicolaasschool Rotterdam
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En dan is er nog
het kostenplaatje
Net als iedere andere organisatie hebt ook u als
schooldirecteur financiële belangen. U moet uw
uitgaven verantwoorden – en uw geld dus verantwoord
uitgeven! Hoe graag u ook externe ondersteuning
zou krijgen, het moet wel binnen uw budget passen.
En niet ten koste gaan van andere belangrijke taken.
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Financieringsmogelijkheden
‘The sky’ is niet ‘the limit’. Oók niet bij het inkopen van
hoogwaardige expertise. U zoekt een partner die hier
begrip voor heeft en diensten aanbiedt tegen tarieven
die voor u realistisch zijn en waarvoor financierings
mogelijkheden bestaan.

HÉT KINDZORGCENTRUM EDUCTO BEGRIJPT DAT ...
... kosten een belangrijke overweging zijn. Daarom kan uw school bij ons zorgarrangementen
afnemen om leerlingen met complexere hulpvragen binnen uw school te laten begeleiden
door een externe professional. Afhankelijk van het type zorgarrangement is financiering
vanuit uw Samenwerkingsverband mogelijk.

Oplossing
Zorgarrangementen voor verschillende vormen van begeleiding.
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ZORGARRANGEMENTEN
Voor uw school is het mogelijk om externe hulp van
Studieus, een van de labels van Educto, te financieren
vanuit het basiszorgarrangement en specialistische
zorgarrangementen. De basiszorgarrangementen
kunnen direct door uw school worden ingekocht. De
specialistische zorgarrangementen kunnen worden
ingekocht na goedkeuring vanuit het
Samenwerkingsverband.

“Hét Kindzorgcentrum Educto,
een partner met oog voor ons budget.”
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Komt Educto ook onder
úw dak?
t
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Bewegwijzering buiten

Ondersteuning bij leerproblemen in een vertrouwde
omgeving. Met een ‘eigen’ Educto-vestiging biedt uw
school haar leerlingen een ideale en kindvriendelijke
oplossing onder handbereik.
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Bewegwijzering binnen

De Educto-vestiging is volledig uitgerust voor intake,
onderzoek, diagnose, behandeling en begeleiding door
ervaren professionals. Alles onder één dak... úw dak.

29-01-16 19:06

11

www.educto.nl
078 - 790 00 53

TAALREIS
Uw professionele
partner voor vergoede
zorg bij ernstige
enkelvoudige dyslexie.
Onze diensten omvatten
zowel diagnostiek als
resultaatgerichte
behandeling. Wij bieden
ook mogelijkheden om
online behandeling
‘op afstand’ te laten
plaatsvinden.

Hét behandel- en
kenniscentrum voor
dynamische logopedie.
Onze aanpak is evidencebased en innovatief
en wordt gekenmerkt
door toegankelijkheid
en betrokkenheid.
Ook zijn er mogelijk
heden voor online
behandeling
‘op afstand’.

Waar kinderen uit het
basis- en voortgezet
onderwijs ‘leren leren’.
Want ieder kind kan het
beste uit zichzelf halen
voor optimale studie
resultaten. Ondanks een
leerobstakel. Je moet
soms alleen even leren
hóe. Studieus helpt
daarbij.

Ontspannen omgaan
met cijfers en getallen.
Rekenen met plezier
en zonder stress.
Dat kan ieder kind
leren. Rekenlicht maakt
rekenen licht met een
uitdagende, kind
gerichte aanpak van
rekenproblemen en
dyscalculie.

Wegwijzer en expertise
centrum op de gebieden
van dyslexie en meeren hoogbegaafdheid.
U kunt bij ons terecht
voor passende
oplossingen in de vorm
van onderzoek, advies
en begeleiding.

www.leestalent.nl
078 - 790 00 55

www.detaalreis.nl
078 - 790 00 50

www.studieus.nl
078 - 790 00 52

www.rekenlicht.nl
078 - 790 00 51

www.mijnlabyrint.nl
078 - 790 00 54

