Molendrift
Hulp bij leer- en/of
gedragsproblemen

Over deze folder
U hebt onze algemene folder al gelezen. Nu wilt
u graag meer weten over één van de terreinen
waarop Molendrift werkt: Hulp bij leer- en/of
gedragsproblemen.

Voor wie?
Molendrift biedt hulp aan iedereen die op school, op het werk of
thuis problemen ervaart. U kunt hierbij onder andere denken aan:
Y een kind dat op het gebied van lezen en spelling of leren achterblijft;
Y een kind dat moeizaam contacten legt;
Y een kind waarvan de docent aangeeft dat er meer in lijkt te zitten
dan eruit komt;
Y een kind dat zich op school verveelt omdat hij of zij het allemaal
zo gemakkelijk vindt;
Y een leerling op het voortgezet onderwijs die telkens onvoldoende
scoort wanneer er er grote stukken tekst bestudeerd moeten
worden;
Y een leerling op het voortgezet onderwijs waarvan de docenten
en ouders aangeven niet te weten hoe ze hem of haar kunnen
motiveren om het huiswerk te maken;
Y een student die wil weten of er bij hem of haar sprake is van
dyslexie;
Y jongvolwassenen met sociale problemen samenhangend met
AD(H)D of aan autisme verwante contatcstoornissen;
Y een werknemer die moeite heeft met het ﬂexibel schakelen
tussen diverse werkzaamheden;
Y iemand die bang is om slecht te presteren, faalangst heeft;
Y een gezin dat relatief vaak te maken heeft met ruzie of onbegrip
tussen ouder(s) en kind(eren);
Y een ouder met problemen in het persoonlijk functioneren ten
gevolge van angsten of depressiviteit.
Dit zijn maar enkele voorbeelden. We rekenen alle denkbare
problemen op het gebied van leren en gedrag tot ons werkveld.

Onderzoekstraject
Nadat u uzelf of uw kind schriftelijk hebt aangemeld, starten we
zo snel mogelijk met een onderzoekstraject. We kijken altijd naar
uw concrete situatie en uw reden van aanmelding. Vanwege deze

persoonlijke invulling is er geen vaststaande route die gevolgd
wordt, maar als uitgangspunt hanteren we de volgende stappen:
Y U wordt uitgenodigd voor een eerste gesprek. In dit gesprek
bespreken we met u en de eventueel overige betrokkenen de
geschiedenis van u of uw kind. Dit informatieve gesprek biedt de
gelegenheid om met elkaar één of meer concrete hulpvragen te
formuleren. Voorbeelden van hulpvragen zijn:
· Is er bij mij sprake van dyslexie?
· Waardoor wordt het drukke gedrag van mijn kind veroorzaakt?
· Op welke manier kan er op school het beste instructie aan mijn
kind gegeven worden?
· Hoe kan ik mijn problemen compenseren zodat ik voldoendes
op wiskundeproefwerken haal?
· Wat kunnen we doen of laten om thuis minder strijd met elkaar
te hebben?
Er kan dus zowel gekeken worden naar de oorzaak van een
probleem (vragen 1 en 2) als naar mogelijke manieren om de problemen weg te nemen of te doen verminderen (vragen 3, 4 en 5).
Y Tijdens één of twee onderzoekscontacten gaan we met de
betrokkene(n) dieper in op de problemen. De precieze inhoud
van deze contacten hangt uiteraard af van de overeengekomen
hulpvraag of hulpvragen. Het kan gaan om gesprekken, de
afname van testen en vragenlijsten en soms kunnen we het
beste analyseren wat er werkt door te starten met hulp. Bij een
leerprobleem gaan we bijvoorbeeld na op welk niveau iemand
spelt, op welke manier iemand een rekentaak aanpakt, van welke
leesstrategieën iemand kennis heeft, of iemand slim kan plannen en/of hoe iemand een proefwerk leert. Ook zoeken we uit
hoe het handiger kan. Bij een gedragsprobleem onderzoeken we
bijvoorbeeld in welke situaties het ongewenste gedrag met name
optreedt, van welk type reacties iemand kennis heeft en hoe de
betreffende persoon het zelf beleeft. Ook onderzoeken we op
welke manier de sterke eigenschappen van deze persoon beter
benut kunnen worden. Bij een probleem op de werkvloer zoeken
we bijvoorbeeld uit hoe iemand bepaalde werkzaamheden

aanpakt en in welke mate diegene kennis heeft van compenserende
strategieën. Ook gaan we na welke aanpassingen er bij de cliënt
en diens omgeving mogelijk zijn.
Y Tussen de onderzoeksgesprekken door nemen we contact op met
mensen die aanvullende informatie kunnen geven. Dit doen we
alleen als we inschatten dat het nodig is en als u ons daarvoor
toestemming geeft. Die informatie kan heel nuttig zijn, want hij
komt altijd van iemand die nauw bij u of uw kind betrokken is.
Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan de betreffende juf of de
meester, de remedial teacher, de docent geschiedenis, de mentor,
de leerlingbegeleider, de studentendecaan of de leidinggevende
op het werk.
Y Alle informatie wordt gebundeld in een onderzoeksrapport. In dit
rapport vatten we samen wat er besproken is en welke materialen
er zijn gebruikt. In de conclusie krijgt u antwoord op uw hulpvraag
of hulpvragen. Uiteraard geven we ook een advies over het soort
hulptraject dat volgens ons zinvol zal zijn.
Y Het rapport wordt naar u of uw kind gestuurd zodat het thuis
rustig doorgenomen kan worden.
Y Bij Molendrift bespreken we het rapport met u en eventueel uw
kind. Eventuele onduidelijkheden kunnen we dan ophelderen.
Er wordt in ieder geval uitgebreid ingegaan op het advies. We
leggen uit wat dit advies concreet voor u en/of uw kind betekent
en welke hulp Molendrift kan bieden.
Y Indien u toestemming geeft, sturen we het rapport vervolgens
naar de overige betrokkenen, zoals de docent of de leidinggevende met wie we eerder contact hebben gehad.
Y Het rapport wordt met deze persoon of personen besproken. Dit
gebeurt uiteraard op een heel discrete manier. Daarna kunnen we
afspraken over het hulptraject maken.
Y Waardoor worden mijn sociale problemen veroorzaakt en wat kan
ik hieraan doen.
Een onderzoekstraject is niet in alle gevallen noodzakelijk of even
uitgebreid. Indien we bijvoorbeeld beschikken over een recent
onderzoeksrapport met voldoende voorinformatie en de hulpvraag
erg praktisch is, is het mogelijk direct te starten met het hulptraject.

Hulptraject
Na het onderzoek kunnen we beginnen met het hulptraject.
Dit traject is op maat gemaakt. Het richt zich op haalbare doelen
en past bij uw situatie of de situatie van uw kind. Het is bij ons
gebruikelijk om in het begin wekelijks met elkaar af te spreken,
maar hiervan kan worden afgeweken als dat wenselijk is. We
werken in fases, hetgeen inhoudt dat we stap voor stap resultaat
willen bereiken. Regelmatig wordt geëvalueerd in hoeverre de
gestelde doelen nog actueel en haalbaar zijn. Het zo zelfstandig
mogelijk functioneren van u of uw kind staat daarbij steeds centraal.
Over het algemeen houden we graag contact met de betrokkenen
op school, op het werk of thuis. Als Molendrift bijvoorbeeld uw kind
compenserende strategieën aanreikt, is het belangrijk om met een
contactpersoon op school te overleggen over de toepassing ervan
in de klas. Een goede samenwerking biedt immers een grotere kans
op succes.

Vragen?
We hopen u op deze manier voldoende informatie te hebben
gegeven. Indien dit niet het geval is informeren we u graag over
de mogelijkheden in uw situatie.
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