Observatiediagnostiek KWIK
Met Cardea kun je verder!

Wat is er toch met mijn kind aan de hand?
Waarom kan mijn kind zich zo moeilijk concentreren?
Heeft mijn kind een achterstand en kan die ingehaald worden?
Waarom is mijn kind zo vaak boos en opstandig?
Dat kunnen centrale vragen zijn bij kinderen die worden aangemeld voor de KWIK.
Cardea heeft in samenwerking met de GGZ Kinderen en Jeugd een speciaal observatieen diagnostiektraject: Kijk Wat Ik Kan (KWIK). Ontwikkelingsvragen en -problematiek
van jonge kinderen zijn vaak complex. Regelmatig is er vraag naar een langere
observatieperiode in samenwerking met ouders. Voor het kind en de ouders is het prettig
om zo vroeg mogelijk te kijken waar het kind behoefte aan heeft en hoe dit kan worden
gerealiseerd. Zo wordt voorkomen dat ouders en kind verder vastlopen en negatieve
ervaringen opdoen.

Observatiediagnostiek KWIK
Met Cardea kun je verder!
Voor wie?
De observatiediagnostiek KWIK richt zich op kinderen van 2 tot 6 jaar, die stagneren in hun
ontwikkeling of (zorgelijk) gedrag vertonen waarvan de oorzaak niet direct te achterhalen is.

Wat houdt het in?
In de KWIK-groep wordt onder andere gekeken naar hoe het kind zich gedraagt, hoe
het reageert op opdrachten en hoe het omgaat met andere kinderen en volwassenen.
Er zijn ook observaties in de thuissituatie, op de peuterspeelzaal, op school en/of op
het kinderdagverblijf. Daar waar nodig vinden andere onderzoeken plaats, zoals een
intelligentieonderzoek en een onderzoek naar de vroege ontwikkeling.

Doelen
Alle inspanningen van ouders en het KWIK-team zijn erop gericht om een beeld te vormen
van de mogelijkheden, behoeften en ontwikkeling van het kind. Dit kan leiden tot een
diagnose. Het beeld van het kind vormt het uitgangspunt in het advies, dat gericht is op wat
het kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen en/of welke vervolghulp passend is voor
kind en gezin.

Hoe lang duurt het?
De observatieperiode in de KWIK-groep bestaat uit twee dagdelen per week voor een periode
van vier maanden. Ouders worden actief betrokken en er zijn regelmatig gesprekken over de
voortgang en de onderzoeksresultaten.

Waar?
Campus Alphen aan den Rijn			
Campus Leiderdorp					
Campus Lisse

Openingstijden KWIK-groep
Maandag en dinsdag

8.30 uur tot 12.30 uur
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