
Is al veel gedaan maar zijn er nog vragen?

Is uw kind extra begeleid in de groep?

Is al veel geprobeerd om uw kind de juiste 

ondersteuning te bieden, maar gaat het niet 

beter? Dan kan psychodiagnostisch 

onderzoek duidelijkheid geven.

De school kan dit na een trajectoverleg 

aanvragen bij Sine Limite. U en de leerkracht 

van uw kind vullen een formulier in, waarna 

Sine Limite bekijkt of het onderzoek zinvol is.

Onderzoek op school, eerst in gesprek 

Het onderzoek vindt plaats op school, door 

een orthopedagoog (of psycholoog) van Sine 

Limite. Voor die tijd gaat u in gesprek met de 

onderzoeker en dat doet de leerkracht ook. 

Dan hoort u meer hoe het onderzoek er 

precies uit gaat zien. Dat hangt namelijk af 

van de onderzoeksvraag.

Er is veel mogelijk: van intelligentie-

onderzoek tot ontwikkelingsscreening en van 

persoonlijkheidsonderzoek tot 

neuropsychologisch onderzoek.

Psychodiagnostisch onderzoek

Leert uw kind sneller of langzamer dan gemiddeld? Zijn er vragen over 

zijn gedrag? Signalen dat de sociaal-emotionele ontwikkeling 

belemmerd wordt? Dan kan een psychodiagnostisch onderzoek 

antwoorden geven waarmee de leerkracht en u verder kunnen.

Onderzoeksverslag

In het onderzoeksverslag staan de 

resultaten en begeleidingsadviezen. Meestal 

staat er ook een profiel in van uw kind met 

zijn sterke punten en wat hij nog verder kan 

ontwikkelen.

Op maat

We stemmen het onderzoek af op de leef-

tijd en het niveau van uw kind. Is uw kind nog 

jonger, dan kijkt de onderzoeker vaak ook 

hoe hij zich gedraagt in de groep.

Twee jaar geldig

Omdat uw kind zich blijft ontwikkelen, zijn de 

onderzoeksresultaten twee jaar geldig.

Wie is uw contactpersoon?

De leerkracht en intern begeleider van de 

basisschool zijn uw contactpersonen. 

Kunnen zij uw vragen niet beantwoorden? 

Bel dan gerust met het loket van Sine Limite, 

telefoon (0570) 745610 of mail naar 

loket@po-deventer.nl.

Geen kosten

Het onderzoek is gratis voor ouders.

sine limite voor ieder kind




