Ambulante coaching en begeleiding 0 – 7 jaar
Voor wie is de coaching en begeleiding?
Ambulante coaching en begeleiding richt zich op de professionals die werken met kinderen van 0 - 7
jaar. De hulp vindt plaats op de dagbesteding van het kind, is preventief en is erop gericht dat het
kind in de dagbesteding kan blijven. Dit wordt gerealiseerd door middel van coaching aan de
professional en/of begeleiding van het kind.
Wat is het doel van coaching en begeleiding?
Het doel is om kinderen zo veel mogelijk in de eigen leefomgeving te helpen zodat ze zo optimaal
mogelijk kunnen functioneren. Leerkrachten in het onderwijs en leidsters in de kinderopvang en
peuterspeelzalen worden steeds vaker geconfronteerd met kinderen die opvallen en een steuntje in
de rug nodig hebben. Door middel van coaching krijgt de professional handvatten/adviezen over
passende ontwikkelingsstimulering en/of gedragshantering van het kind. Middels begeleiding wordt
er met het kind gewerkt aan het in evenwicht brengen van taken en vaardigheden.
Wat houdt coaching en begeleiding in?
De expertise van de coach op het vlak van gedrags- en ontwikkelingsproblematiek van jonge
kinderen (0 - 7 jaar) wordt ingezet waar nodig.
De coach:
 Beantwoordt vragen van de professional(s);
 Geeft advies en handvatten voor een effectieve omgang met een situatie of bepaald gedrag van
een kind;
 Geeft advies en handvatten voor gespreksvoering met de ouder(s);
 Coacht de professional bij het observeren en registreren van opvallend gedrag;
 Geeft advies en handvatten ter versterking van het pedagogisch klimaat op de groepen;
 Begeleidt het kind in zijn ontwikkeling en gedrag door middel van oefenen, voorbeeldgedrag,
belonen enzovoort.
De coach (pedagogisch medewerker TriviumLindenhof) wordt vanuit TriviumLindenhof begeleid door
een gedragswetenschapper. De activiteiten van de coach vinden plaats in samenspraak en
afstemming met de ouder(s).

Hoe ziet het traject eruit?
 Aanmelding (huisbezoek, kennismaking met betrokkenen, bespreken hulpvraag);
 Interventiefase (8 afspraken van 1 – 1,5 uur in 2-3 maanden);
 Afsluitend gesprek met alle betrokkenen en eindverslag met conclusie en handelingsadviezen.
Indien wenselijk kan de procesdiagnostiek worden aangevuld met testdiagnostiek.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dagbehandeling 0 - 7 jaar.
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