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Verloop	traject	
 
Intakegesprek 

• Kennismaking (kan ook telefonisch); 
• Verhelderen van de onderzoeksvraag; 
• Uitleg over het onderzoek; 
• Eventuele uitleg over aanvullende diagnostiek zoals een schoolobservatie/thuisobservatie; 
• Uitleg en tekenen overeenkomst; 
• Plannen onderzoeksochtend en adviesgesprek. 

 
Voorinformatie 

• Ouders en school wordt gevraagd hiertoe een korte vragenlijst in te vullen; 
• Deze wordt per mail verzonden na het intakegesprek; 
• Graag retourneren uiterlijk 5 werkdagen voor de onderzoeksochtend. 

 
Vragenlijsten 

• Afhankelijk van de onderzoeksvraag zal u als ouder(s)/verzorger(s) gevraagd worden van tevoren vragenlijsten in te 
vullen; 

• Deze vragenlijsten worden vanuit Bij Elkaar online naar u opgestuurd; 
• Vragenlijsten graag uiterlijk 2 werkdagen voor de onderzoeksochtend invullen. 

 
Verloop van de ochtend 

• Om 09:00uur bent u welkom om uw kind te brengen op het kantoor van Bij Elkaar; 
• Rond 09:15uur wordt gestart met de afname van het onderzoek door de orthopedagoog; 
• Gedurende de ochtend zijn er pauzes, afhankelijk van de behoefte van uw kind; 
• Het is fijn wanneer uw kind zelf iets te eten meeneemt (drinken is aanwezig op kantoor); 
• Tussen 12:00uur en 12:15uur is het onderzoek afgelopen; 
• U hoeft uw kind alleen te brengen en te halen, tijdens het onderzoek wordt u als ouder gevraagd om iets anders te 

gaan doen. U bent niet aanwezig bij het onderzoek; 
• Na het onderzoek krijgt u niet direct een terugkoppeling of uitslag. Het materiaal moet nog worden nagekeken en 

geïnterpreteerd.  
 
Adviesgesprek en verslag 

• De orthopedagoog zal na de ochtend het onderzoeksverslag schrijven met alle voorinformatie, de vragenlijsten en de 
uitkomsten van de onderzoeksochtend.  

• Tijdens het adviesgesprek zullen de uitkomsten van het onderzoek, het verslag en de adviezen worden toegelicht. 
 
Onze ervaring is, dat kinderen het vaak naar hun zin hebben tijdens de onderzoeksochtend, vooral wanneer zij weten wat zij 
kunnen verwachten. Het is om die reden helpend om uw kind voor te bereiden op de onderzoeksochtend. U kunt vertellen dat 
de ochtend niet zoveel afwijkt van een gewone schoolochtend alleen hoeft er nu nauwelijks gelezen of gerekend te worden én 
uw zoon of dochter heeft een juf voor zich alleen. Gedurende de ochtend krijgt uw kind opdrachten, verschillende testjes en 
vragen die inzicht geven op de reden van aanmelding en de vragen die er (eventueel) spelen bij u als ouder(s)/verzorger(s) of 
school. Er zullen ook gesprekjes gevoerd worden gedurende de ochtend en er is vaak ruimte om te spelen, te tekenen of een 
kort spelletje te doen in de pauzes. Uiteraard doen wij er alles aan het onderzoek zo prettig mogelijk te laten verlopen.  
 
 


