VROEGDIAGNOSTIEK BAMBINO
SAMEN STERK VOOR KINDEREN MET EEN HULPVRAAG
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Maak je je als ouder zorgen om je kind? Lijkt de ontwikkeling anders te verlopen dan bij leeftijdsgenootjes of
kun je zijn of haar gedrag soms moeilijk begrijpen? Bij Vroegdiagnostiek Bambino observeren wij je kind en
brengen zo de ontwikkeling van je kind in beeld. Ons uitgangspunt is dat ieder kind uniek is en recht heeft
om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen in zijn eigen tempo.
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Bij Vroegdiagnostiek Bambino observeren en volgen we kinderen

Het is bij jonge kinderen vaak lastig om te bepalen wat er precies

van nul tot vijf jaar met een hulpvraag spelenderwijs. Dit doen we

aan de hand is. Bij Vroegdiagnostiek Bambino volgen we een kind

voor een periode van maximaal vier maanden. Daarmee proberen

daarom langere tijd. Bij de observatie zijn vragen van jou als ouder

we zo vroeg mogelijk te ontdekken wat er precies aan de hand is

ons uitgangspunt. Door een afwisselend observatieprogramma

en antwoord te vinden op je vragen. De groep bestaat uit zes

van individueel spel, groepsactiviteiten en onderzoeksmomenten,

kinderen en is twee ochtenden in de week open.

krijgen we nog beter in beeld wat er precies aan de hand is en wat
je kind nodig heeft. Ook onderzoeken we welke begeleiding het
best bij je kind past en geven we je handvatten voor thuis en/of
voor de opvang waar je kind naar toe gaat. Naast de vaste evaluatie
momenten, krijg je deze informatie tijdens de breng- en ophaal
momenten.
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Een pedagogisch medewerker en gedragsdeskundige van Vroeg

Vroegdiagnostiek Bambino biedt ook ambulante vroegdiag

diagnostiek Bambino doen de observaties en onderzoeken. Hierbij

nostiek. Het doel en een groot deel van de werkwijze van zo’n

betrekken ze de expertise van een multidisciplinair team van o.a.

ambulant traject is hetzelfde. Het verschil is dat je kind niet naar

een kinderfysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist. Tijdens

de groep komt. De ambulant medewerker observeert je kind in

de periode dat we observeren en onderzoeken, stemmen we onze

zijn vertrouwde omgeving: bijvoorbeeld thuis, het kinderdag

bevindingen tussentijds met je af. Aan het einde van het traject

verblijf of de (voor)school.

geven we je advies over passende begeleiding, opvoeding, behan
deling of vervolgplek/schoolkeuze.

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN?
Voor meer informatie en aanmelden kun je terecht bij Pauline Tijmense (06 238 971 80 of p.tijmense@amerpoort.nl )
of Anja Bos (06 131 085 13 of abos@amerpoort.nl).
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