Magnolia is een bloem en staat voor
oplettendheid, doorzettingsvermogen,
waardigheid, idealisme, trouw en
sterke principes. Deze waarden zijn
de fundamenten van

Magnoliahuis.

Meer info
www.magnoliahuis.nl
info@magnoliahuis.nl
06-460 65 980

Diagnostisch
onderzoek

Postadres
Postbus 22 225
3003 DE Rotterdam
Bezoekadres
Bouwcentrum
Schiekade 830
3032 AL Rotterdam
Openbaar vervoer
Tram 25, halte Schiekade
Metrohalte Stadhuis (5 min. lopen)
Treinstation Rotterdam CS (7 min. lopen)
Parkeren
Aan drie zijden van het gebouw zijn volop (betaalde) parkeerplaatsen

“

Als u zich zorgen maakt om uw
kind, kunt u rechtstreeks contact
opnemen met Magnoliahuis.
We denken met u mee en geven
vrijblijvend advies.

”

Wat doet Magnoliahuis?

U kunt ons bellen voor

Magnoliahuis is een centrum voor diagnostisch onderzoek.
Als je je zorgen maakt om een kind en je weet niet precies wat er aan
de hand is, kan je diagnostisch onderzoek laten doen. Een kind dat niet
mee kan komen in de klas, wordt onzeker. Hierdoor kan het kind nog
meer aan zichzelf gaan twijfelen en steeds meer fouten maken. Dit kan
te maken hebben met onzekerheid en faalangst, maar andere oorzaken
kunnen zijn dyslexie, dyscalculie of een concentratie-stoornis.

• vrijblijvend en gratis pedagogisch advies voor uw zoon of dochter
• een concrete hulpvraag
• een praktische vraag als u wil weten bij welke hulpverlenende
instantie u kan aankloppen
• een onafhankelijke doorverwijzing

Soms wordt een kind snel afgeleid en weten we niet of dit door
omgevingsfactoren komt, of doordat een kind zelf niet goed in staat is om
zich te concentreren. Natuurlijk is het vaak een combinatie van
meerdere factoren. Er wordt al snel geroepen dat een kind ADHD heeft,
maar of dat werkelijk zo is, weten we pas na diagnostisch onderzoek. Er
kan ook veel in de omgeving van een kind of jongere aan de hand zijn,
waardoor een kind bepaald gedrag gaat vertonen. Voordat er conclusies
getrokken worden, is het goed om een kind individueel te laten testen.
Magnoliahuis heeft zich gespecialiseerd in intelligentie-onderzoek
en diagnostisch onderzoek bij kinderen, jongeren en mensen met een
verstandelijke beperking.
Ons aanbod voor kinderen, jongeren en licht verstandelijk
beperkten:
• intelligentie-onderzoek
• second opinion op het gebied van IQ-testen
• alternatief voor CITO-toetsen
• cultuursensitieve testen (niet-talige testen) voor nieuwe Nederlanders
• diagnostisch onderzoek naar individuele problematiek
• zorgarrangementen in het kader van passend onderwijs

Advies en hulp
Als u zich zorgen maakt om uw kind, kunt u voor hulp aankloppen op
school of bij het wijkteam. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met
Magnoliahuis. Wij denken met u mee en geven vrijblijvend advies.
Ook kunnen wij onderzoeken doen, zodat we een betere inschatting
kunnen maken hoe uw kind het beste geholpen kan worden.
U beslist uiteindelijk welke hulp u wel of niet wilt.
Wij helpen u graag en delen de zorg voor uw kind!

Wat voor soort onderzoeken doet
Magnoliahuis
•
•
•
•

intelligentieonderzoek
persoonlijkheidsonderzoek
leerstoornissen
ontwikkelingsstoornissen

Observatie op school of thuis
Om een totaalbeeld te krijgen, zullen er voor sommige onderzoeken
observaties op school of thuis plaats vinden. Indien dat nodig is, zullen
we dat met u bespreken.

Wilt u even
overleggen?
Bel ons gerust!

