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De kleine Plantage
Observatiediagnostiek voor jonge kinderen
Elk kind is anders, ontwikkelt zich anders en heeft een andere benadering
nodig. U maakt zich zorgen over uw kind en u bent op zoek naar
deskundigen die met u mee kunnen denken over wat het beste is voor uw
kind en uw gezin. Stek heeft hiervoor diverse arrangementen.
Bij dit arrangement komt uw kind naar onze locatie voor observatie in de
groep de Vuurtoren.
WELKE KINDEREN KOMEN IN AANMERKING VOOR OBSERVATIEDIAGNOSTIEK
U ervaart of hoort op de kinderopvang of op school dat uw kind zich anders
ontwikkelt dan andere kinderen en u wilt weten wat er aan de hand is en
wat een goede aanpak voor uw kind is. Observatiediagnostiek richt zich op
kinderen bij wie er snel duidelijkheid moet komen over de ontwikkeling, het
gedrag en de mogelijkheden.
Om te komen tot een goed advies over de aanpak en de begeleiding die uw
kind nodig heeft, zal er een aantal vragen beantwoord worden.
• Wat is er aan de hand? Zijn er bijzonderheden op het gebied van taal en
spraak?
• Hoe speelt uw kind en hoe gaat uw kind met andere kinderen en
volwassenen om?
• Hoe reageert uw kind in bepaalde situaties?
• Hoe beweegt uw kind? Is er lichamelijk iets aan de hand?
• Hoe is de concentratie en hoe zelfstandig kan uw kind opdrachten
uitvoeren?
Vaak betreft het kinderen met vragen rondom zowel hun ontwikkeling als
hun gedrag. De reguliere voorzieningen hebben vaak onvoldoende antwoord
hierop. Onze gestructureerde en stimulerende omgeving is ondersteunend
om een goed beeld te vormen van de mogelijkheden.
HOE WERKT OBSERVATIEDIAGNOSTIEK OP DE KLEINE PLANTAGE?
Uw kind komt voor een periode van 12 weken gedurende 3 dagen in de
week naar onze locatie. Op De Vuurtoren wordt er in een groep van 8
kinderen gewerkt met een vast en stimulerend dagprogramma met
verschillende activiteiten, een duidelijk herkenbare structuur en een rustige,
maar uitnodigende omgeving. Opdrachten worden stapsgewijs met veel
individuele begeleiding aangeboden.
Aanvullend op de uitgebreide observaties van uw kind op de groep vinden er
verschillende onderzoeken plaats zoals met u afgesproken bij de start.

Hierbij kunt u denken aan een intelligentie- een logopedisch-, en/of een
fysiotherapeutisch onderzoek. Een kinderpsychiatrisch onderzoek kunnen we
zo nodig aanvragen bij een andere organisatie.
Naast de observaties en onderzoeken van uw kind op De Vuurtoren zullen
we regelmatig gesprekken met u hebben om een beeld te krijgen van de
gezinssituatie waarin uw kind opgroeit, en om met u uit te wisselen over het
gedrag en de ontwikkeling dat u thuis van uw kind ziet en wat wij hier zien.
Uw eventuele vragen beantwoorden we hierin zoveel mogelijk.
Aanvullend is er de mogelijkheid tot observatie van uw kind thuis, en binnen
de kinderopvang/ op school, wanneer uw kind deze naast de dagen bij de
Vuurtoren bezoekt.
Aan het einde van de observatie-/ diagnostiekperiode heeft u meer zicht op
de ontwikkeling en de mogelijkheden van uw kind, en op een passende
aanpak en vervolgplek van uw kind.
AANMELDEN
Voor dit programma kunt u zich laten verwijzen door het Centrum voor
Jeugd & Gezin, het wijkteam, Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, uw
huisarts of jeugdarts. In overleg met u wordt bekeken of het programma
een passende oplossing is voor de problemen binnen uw gezin.
Kijk op onze website voor meer informatie: www.stekjeugdhulp.nl.
STEK
De kleine Plantage is onderdeel van Stek Jeugdhulp. Stek ondersteunt bij
opgroeien en opvoeden door begeleiding en behandeling.
Stek staat voor ‘Hulp die helpt’. De hulp is gericht op het benutten, activeren
en versterken van de eigen mogelijkheden van het kind/de jongere, het
gezin en de familie.
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