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Meestal hebben we een vrij goed zicht op de
verstandelijke en lichamelijke ontwikkeling van een
kind.
Maar hoe staat het met de emotionele ontwikkeling ?
Mijn zoon van 15 jaar gedraagt zich niet altijd volgens zijn
leeftijd, hij is precies nog een klein kind.
Mijn dochter volgt me de ganse tijd als een schaduw.
Ik heb het gevoel dat ik altijd naast mijn kind moet zitten als
hij een taak of werkje moet maken, alleen wil hij het niet
doen.
Mijn dochter wil altijd haar zin doen en houdt geen rekening
met ons.
Mijn zoon wordt vaak kwaad zonder enige aanleiding.

De emotionele ontwikkeling doorloopt verschillende
fasen. Soms is er sprake van vertraging in die
ontwikkeling, om welke reden dan ook. Dit kan
aanleiding geven tot probleemgedrag.
Een goede inschatting van die emotionele
ontwikkeling leert ons iets over de betekenis van
gedrag.
Binnen Start West-Vlaanderen is een pakket
‘emotionele ontwikkeling’ beschikbaar. Het is mogelijk
om het emotionele niveau van je zoon of dochter te
bepalen. Een team van pedagogen en
psychologen/thuisbegeleiders heeft zich hierin
gespecialiseerd.

Beeldvorming is mogelijk op twee manieren:
 filmopnames
We observeren uw zoon of dochter in interactie met
andere gezinsleden thuis.
Met de ouders bekijken we de fragmenten. Samen
komen we tot een beeld van de emotionele
ontwikkeling.
 kleurenprofiel
De inschatting is een proces dat samen doorlopen
wordt. Aan de hand van kleurenkaarten werk je als
ouder actief mee.

Aan de hand van filmfragmenten of kleurenprofiel
komen we tot een beeld van de emotionele
ontwikkeling van jullie zoon of dochter. Zo kunnen we
adviezen geven op maat van jullie kind.

Enkele ouders die reeds aan het project deelnamen,
getuigen :
Het is een opluchting dat het voor jullie nu duidelijk is
hoe zwaar het probleemgedrag wel is voor ons
We kregen meer inzicht in ons eigen handelen en het
effect daarvan op ons kind.

start west-vlaanderen
thuisbegeleidingsdienst voor kinderen,
jongeren en volwassenen met een
ontwikkelingsvertraging of verstandelijke
beperking en hun gezin

Het doet deugd te horen welke zaken we goed
aanpakken.
We hebben meer bewust aandacht gekregen voor de
belevingswereld van ons kind
en kunnen er zo beter bij aansluiten.
We staan nu meer stil bij onze eigen gevoelens en
gaan die gevoelens vaker verwoorden.
Onze twijfel rond de manier waarop we
met de opvoeding van ons kind bezig zijn, werd
weggenomen.
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pakket beeldvorming en
advies voor ouders rond
emotionele ontwikkeling van
hun zoon of dochter

