
NLD COLLECTIEF 

 

Visie 

NLD Collectief heeft als doel om NLD in onderwijs en samenleving meer bekend maken 

zodat mensen met NLD meer begrip en ondersteuning ondervinden. 

Vraaggerichte hulp op maat en begeleiding bieden aan mensen met NLD én hun omgeving. 

Deskundigheidsbevordering voor ouders en opvoeders, onderwijs en hulpverlening op het 

gebied van NLD. 

 

Doelgroep 

In alle gevallen is individuele of groepsgerichte begeleiding 

mogelijk.  

Ouders van kinderen/jongeren met NLD 

▪ Kinderen van 7 tot 12 jaar 

▪ Jongeren van 12 tot 18 jaar 

▪ (Jong)volwassenen vanaf 18 jaar 

▪ Basisonderwijs 

▪ Voortgezet onderwijs 

▪ Hulpverleners 

Er zal zoveel mogelijk naar gestreefd worden om het hele systeem rondom een cliënt mee te 

nemen in de hulpverlening. 

 

Aanbod 

De hulp wordt altijd nauwkeurig afgestemd op de hulpvraag van de cliënt. Deze hulpvraag 

wordt in kaart gebracht na een eerste intake/adviesgesprek.  

▪ Sociaal  emotionele speltraining 

(kinderen 7 t/m 11 jaar)   

▪ Brugklas voorbereiding 

(groep 8 en brugklaskinderen) 

▪ Cursus/lotgenotendag jongeren 

(12 t/m 16 jaar) 

▪ Studiedagen ouders én onderwijs 

▪ Deskundigheidsbevordering scholen en 

hulpverlening 

▪ Individuele hulpverleningstraject (alle leeftijden) 

▪ Huiswerkondersteuning VO (plannen) 



▪ RT rekenen 

▪ Eénmalig informatie en adviesgesprek 

▪ Leren omgaan met een vol hoofd en emotionele problemen door 

matrixcoaching 

Op de website kunt u over de verschillende trajecten nadere informatie 

vinden. www.nld.nu  

 

Werkwijze 

Het hulpverleningstraject ziet er als volgt uit: 

1. Aanmelding via mail / website of telefoon 

2. Intakeformulier invullen en opsturen met een evt. onderzoeksverslag 

3. Intakegesprek waarbij de individuele hulpvragen worden gezocht 

           Intakegesprek is ook advies gesprek, hierin wordt al veel informatie of uitleg   

           gegeven als ook tips en handvatten voor opvoeding of functioneren 

      4. Bepalen hulpverleningstraject. Dit kan bestaan uit: 

          - Groepsbegeleiding / training 

          - Individuele begeleiding 

          - Gezinsbegeleiding 

          - Lotgenotencontacten met begeleiding 

          - Schoolbegeleiding 

      5. Evaluatie en afsluiting 

 

Contactgegevens 

 

Ivon Jacobs, onderwijsorthopedagoog 

Postadres     : Oude Ban 18 

    4285 TH  Woudrichem 

Tel. nr.          : 06 17378631 

Website : www.nld.nu  

Email   : info@nld.nu 

     ijacobs@nld.nu 

Praktijkadres : Baljuw 1 

                          Woudrichem  (In het gebouw van Hoppas kinderopvang) 
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