Ze heeft
zo’n hekel
aan school.
Haar leeftijd
genootjes lijken
zich sneller te
ontwikkelen.
Hij kan z’n
aandacht er
niet bij houden.

Ze is slim,
maar het komt
er onvoldoende
uit.

Hij komt soms
zo moeilijk uit
z’n woorden.

Ze krijgt haar
huiswerk nooit
op tijd af.
Hij wil wel,
maar het lijkt soms
of hij niet kán.

Waarom
snapt hij die
sommen niet?

Herkenbaar?

Samen op weg naar een
oplossing voor uw kind
U vermoedt dat uw kind een probleem heeft met leren.
Of met andere vaardigheden zoals concentratie of taal- en
spraakontwikkeling. Misschien heeft de school, huisarts
of een andere professional uw vermoeden al bevestigd.
Dit roept een groot aantal vragen, twijfels en onzekerheden
op. Daar wilt u antwoorden op hebben. En wat u voorál wilt is
een oplossing. Zodat uw kind zijn of haar talenten volledig
kan ontplooien, betere schoolresultaten haalt en weer blij
en vol zelfvertrouwen in het leven staat.

Wie is hét Kindzorgcentrum Educto?
De naam zegt het eigenlijk al: hét Kindzorgcentrum
Educto is een centrum, een fysieke plek waar professionele
hulpverleners hun beroep uitoefenen. Allen zijn
gespecialiseerd op het gebied van de ontwikkeling van
kinderen en jongeren.

Waarbij helpt hét Kindzorgcentrum Educto?
Een luisterend oor

Serieus genomen worden

Uw vragen en zorgen
krijgen de aandacht die ze
verdienen. Daar nemen we
ruimschoots de tijd voor.

Het draait om úw zorgen en
de behoeften van úw kind.
Die staan centraal bij onze
adviezen en begeleiding.

Antwoorden waar
u iets mee kunt
Geen vraag blijft onbeantwoord.
Eventueel stellen we een aanvullende
diagnose. Zo komen wij tot een advies
waar u iets mee kunt.

Daar gaat hét Kindzorgcentrum Educto samen met u en
uw kind aan werken.

Resultaten bereiken

Een regelrechte route

Een kind dat weer blij is. Lekker
in zijn of haar vel zit. Betere
schoolresultaten haalt. En weer
plezier heeft in leren. Dat is het
resultaat waar we voor gaan!
Gaat u mee?

Niet meer van het kastje naar
de muur! Educto stelt een
uitgebreid en uitgebalanceerd
advies op, toegesneden op de
behoeften van úw kind. Een
route die regelrecht naar
resultaat leidt.

Online op
de hoogte blijven
Volg de vorderingen van uw
kind via het digitale schrift op
onze website. Hierop kunt u ook
zelf reageren en extra contactmomenten met de behandelaar
inlassen.

Hulp bij complexe
problemen
Afstemming met anderen
Als er zaken moeten worden
afgestemd met de school of andere
partijen, fungeert de coördinator van
Educto als tussenpersoon. Zodat u
ook dáár medewerking krijgt.

Ook kinderen met meervoudige
leerproblemen kunnen bij Educto
terecht. Onder de hoede van een
zeer betrokken zorgcoördinator, die
uw directe en persoonlijke
aanspreekpunt is.

Educto helpt kinderen en hun ouders een oplossing te
vinden bij leer- en ontwikkelingsproblemen. Denk daarbij aan
dyslexie, dyscalculie, taal-/spraakstoornissen en problemen
zoals ASS, ADHD en meer-/hoogbegaafdheid. Educto
begeleidt ouders en kinderen naar passende en effectieve
ondersteuning, net zolang tot de beste oplossing is bereikt.

Hoe helpt hét Kindzorgcentrum Educto?
Allereerst met gedegen advies, begeleiding en evaluatie.
En als u dat wenst kan uw kind óók voor diagnose en
behandeling binnen hét Kindzorgcentrum Educto terecht.
Dit bieden wij aan onder vier ‘labels’: Leestalent (dyslexiezorg), Taalreis (logopedie), Studieus (studiebegeleiding en
-training) en Reken, Taal en Kernlabyrint (onderzoek en
coaching).

Wat kost hulp door hét Kindzorgcentrum Educto?
Zorg bij ernstige enkelvoudige dyslexie kost u niets, evenals
logopedie. Dit wordt vergoed door respectievelijk uw
gemeente en de meeste zorgverzekeraars. De tarieven
voor andere ondersteuningsvormen kunt u vinden via
onze website.

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 mogelijkheden 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 studieresultaten. 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, kindgerichte aanpak van
rekenproblemen en
dyscalculie.

Wegwijzer en expertisecentrum 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

