Rekenproblemen
dyscalculie
➢

Ambulatorium Universiteit van Utrecht
•
•

Voor wie?
Wat?

•

Waar?

•

Hoe?

Kinderen van 0 t/m 18 jaar met (ernstige) rekenproblemen
Onderzoek naar de factoren die het leren rekenen in de weg
staan. Daarna wordt kinderen de optimale begeleiding
aangeboden, zowel binnen als buiten school. Speciaal voor
kinderen die willen leren omgaan met dyscalculie Wegwijs in
dyscalculie aan.
Utrecht Science Park (in het Langeveldgebouw). Kamer G 1.18.
Heidelberglaan 1, 3584 CS Utrecht.
Aanmelden via aanvragen aanmeldingspakket. Telefonisch
030-253 4462 of per mail ambusecr@fss.uu.nl . Zie ook website
www.uu.nl/organisatie/ambulatorium/hulp-aanjeugdigen/dyscalculie-en-dyslexie

➢ Instituut voor Consultatie bij Leerproblemen Utrecht (ICU)

➢

•

Voor wie?

•

Wat?

•

Waar?

•

Hoe?

Kinderen, jongeren en volwassenen met leerachterstanden,
leerproblemen en ontwikkelingsproblemen. Ook kinderen met
zwakke aandacht en concentratie en waarbij meer
duidelijkheid nodig is over cognitieve capaciteiten en/of
schoolkeuze.
Onderzoek (intelligentie, dyslexie, dyscalculie,
NIO, studiekeuze en algemene leerachterstanden), training
faalangst en begeleiding (remedial teaching en vergoede
dyslexiebehandeling).
Hoofdvestiging: Ingenhouszstraat 28a, 3514 HW Utrecht
Nevenvestiging: Houtensewetering 37, 3991 LK Houten
Nevenvestiging: Zorgpoort Leidsche Rijn/Centrum Vleuterweide,
Middenburcht 98 (1e etage, ruimte B15), 3452 MT Vleuten.
Aanmelden via de website: www.praktijk-icu.nl

Orthopedagogisch Centrum Leidsche Rijn
•
•
•
•

Voor wie?
Wat?
Waar?
Hoe?

Kinderen en jongeren t/m 18 jaar en hun ouders.
Onderzoek bij vermoeden van dyscalculie.
Langerakbaan 157, 3544 PE Utrecht.
Aanmelden via: 030-2718808 / info@ocleidscherijn.nl /
www.ocleidscherijn.nl (ma t/m vrij) – afspraken in de avond zijn
mogelijk. Vrijblijvend eerste informatie- en kennismakingsgesprek
is kosteloos.

➢ Orthopedagagische Onderwijskundige Psychologische Praktijk (OOPP)
•

Voor wie?

•

Wat?

•

Waar?

•

Hoe?

Kinderen, jongeren en jongvolwassenen die vastlopen op
school door leer- of gedragsproblemen, met sociaal emotionele
problemen, autisme en AD(H)D vragen rondom beroepskeuze
en studiemogelijkheden of rondom de overgang naar het
voortgezet onderwijs.
Ouders met vragen over de opvoeding, het gedrag,
leercapaciteiten en werkhouding van hun kinderen.
Basisscholen voor het uitvoeren van capaciteitenonderzoek
i.v.m. schoolkeuze VO en VO-scholen voor het uitvoeren van
een signaleringsonderzoek.
Regio Utrecht-stad en Utrecht-West.
Psychodiagnostisch onderzoek naar o.a. intellectueel, sociaal
emotioneel, didactisch functioneren en de
informatieverwerking (planning, concentratie en geheugen).
Begeleiding van ouders bij de opvoeding. Begeleiding van
kinderen bij o.a. faalangst en sociale vaardigheid,
informatieverwerkingsproblemen (ADHD) en leerproblemen
(dyslexie en dyscalculie). Tevens advisering in thuis en
schoolsituatie.
Praktijkadres: Fazantenkamp 212, Maarssenbroek. Voor
algemene informatie kunt u bellen of e-mailen: info@oopp.nl /
tel. 0346-552353
Aanmelden kan via aanmeld- en intakeformulier op de website:
www.oopp.nl.
OOPP heeft contracten afgesloten met de regio’s Utrecht West
(gemeenten Stichtse Vecht, Ronde Venen, Woerden, Weesp,
Wijdemeren, Montfoort en Oudewater) en Utrecht Stad (hiertoe
behoren o.a. Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern).
Een voorwaarde om voor vergoeding van de kosten door de
gemeente in aanmerking te komen is dat uw huisarts/jeugdarts
of specialist een verwijzing geeft voor generalistische
psychologische zorg.
Een aantal zorgaspecten is uitgesloten van vergoeding. Hiertoe
behoren onder andere intelligentieonderzoeken, onderzoek en
behandelingen voor leerproblemen en
begeleiding/behandeling die niet samenhangt met een
ontwikkelingsstoornis. De kosten hiervan komen voor eigen
rekening en kunnen niet door u zelf worden gedeclareerd bij de
gemeente.

➢ Orthopedagogen Psychologen Praktijk Utrecht (OPPU)
•

Voor wie?

•

Wat?

Kinderen en jeugdigen tussen 4 t/m 18 jaar met
ontwikkelingsproblemen, gedragsproblemen, problemen met
leren of een combinatie hiervan.
Diagnostiek en behandeling van onder andere
werkhoudingsproblemen, emotionele problemen, vermoedens
van dyslexie, dyscalculie of andere leerproblemen, vermoedens
van meerbegaafdheid, sociale problemen, gedragsproblemen,

•
•

Waar?
Hoe?

verwerkingsproblemen bij echtscheiding of rouw,
adoptieproblematiek en opvoedingsproblemen.
Brede diagnostiek kan bestaan uit neuropsychologisch
onderzoek en psychodiagnostiek, en indien nodig kunnen
diagnoses worden vastgesteld.
Behandelingsvormen zijn onder andere: individuele cognitieve
gedragstherapie, ouderbegeleiding, begeleiding van dyslexie,
oplossingsgerichte therapie, EMDR, werkgeheugentraining,
faalangsttraining en zelfbeeldversterkende training, training
omgaan met boosheid en specifieke sociale
vaardigheidstraining.
Oude Bunnikseweg 6, 3732 GP De Bilt, 030 2730149.
Aanmelden door ouders kan online via aanmeldingsformulier:
www.oppu.nl
Om voor vergoede zorg door uw gemeente in aanmerking te
komen, dient u te zijn verwezen door uw huisarts, kinderarts of
sociaalteam uit uw gemeente. Een beschikking van uw
gemeente is een voorwaarde om vergoede zorg te krijgen.

➢ Pedagogische Praktijk Woerden
•

Voor wie?

•

Wat?

•

Waar?

•

Hoe?

Kinderen in de basisschoolleeftijd, bij wie de ontwikkeling anders
verloopt en bij wie leerproblemen en/of gedragsproblemen
naar voren komen, die belemmerd zijn voor de ontwikkeling.
Kortdurende psychologische hulp als er vragen zijn rondom de
ontwikkeling van uw kind. Onderzoek en behandeling van
leerproblemen en gedragsproblemen, waarbij het liefst
samengewerkt wordt met de school. Onderzoek naar o.a.
intelligentie en leerstoornis.
Behandelingen: cognitieve gedragstherapie, symbooldrama,
EMDR en ouder-/(leerkracht)begeleiding.
Meeuwenlaan 31, 3443 BB Woerden (Frederike Immerzeel)
Marius Bauerstraat 39, 3443 HK Woerden (Tineke Floor)
Aanmelden kan telefonisch (0348-481642 / 0348-407447)
of via het contactformulier op de website
(www.ped-praktijkwoerden.nl)
Om onderzoek en behandeling (deels) vergoed te krijgen is een
specifieke verwijsbrief van de huisarts nodig. Niet-vergoede zorg
wordt ook verleend en komt op eigen rekening van ouders.

➢ Psychologen Groep Utrecht
•
•

Voor wie?
Wat?

Kinderen waarbij zorgen zijn over de ontwikkeling,
Breed onderzoek op het gebied van leren, sociaal emotionele
ontwikkeling, gedrag en intelligentie. Tevens mogelijkheden tot
vaststelling van dyslexie en dyscalculie. Overleg met school is
gebruikelijk en gegevens van school worden meegenomen in
het onderzoek. Na onderzoek wordt met ouders en school
gekeken naar de gevolgen in de thuis- en schoolsituatie.

•

Waar?

•

Hoe?

Bij dyslexie is er de mogelijkheid tot begeleiding volgens de
orthodidactische visie.
Voor scholen is er de mogelijkheid tot het afnemen van de NIO
en inkopen van training voor teams.
Bergweg 159, 3707 AC Zeist. Telefoon +31 (0)6 11 59 99.
Per mail: info@pgutrecht.nl
Aanmeldingen via de website: www.pgutrecht.nl (zie
aanmeldingsformulieren). Het tarief per 1 november 2015 is €
90,- per uur. Hieronder vallen werkzaamheden als onderzoek,
begeleiding, behandeling, schoolgesprekken, overleg en
administratie. Er zijn geen contracten met gemeentes
afgesloten. De kosten komen voor eigen rekening. In sommige
gevallen hebben gemeentes een mogelijkheid om nota’s van
niet gecontracteerde hulpverleners te vergoeden. U kunt bij de
gemeente (of de zorgverzekeraar) informeren er toch
vergoeding mogelijk is.

