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AANBOD VIA-PROJECT
VERKENNING
		
		
INDICATIE
		
		
ACTIE
		

aanbod van vraaggestuurd
diagnostisch onderzoek
vraagverheldering
vrijwillig aanbod
ambulant
maximaal 1 maand
handelingsgerichte diagnostiek
krachten en advies op maat

Het VIA-Project biedt
hulp op het vlak van
diagnostiek en begeleiding
voor jongeren en werkt
hierbij vanuit een
totaalprofiel.
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Het VIA-Project werkt vraaggestuurd en doelgericht met als
eindproduct een gericht advies
waar de cliënt, de context en de
verwijzer onmiddellijk mee aan
de slag kunnen gaan.

DOELGROEP

TEAM

Jongeren van 6 tot 18 jaar in
een complexe verontrustende
opvoedingssituatie:
		pedagogische problemen
		emotionele problemen
		spijbelproblematiek

Het VIA-Project staat voor
een samenwerking tussen
verschillende disciplines, een
muldisciplinair
onderzoek.

De jongere is ingeschreven in
een school van het
arrondissement Antwerpen.

Zo maken psychologen,
maatschappelijk werkers en
orthopedagogen deel uit van
het team en is er een nauwe
samenwerking met andere
disciplines, bv. onderwijsdeskundigen, artsen...
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AANMELDEN
CLB’s van het arrondissement
Antwerpen zijn, zonder
andere verwijzers uit te
sluiten, onze prioritaire
aanmelder.
CLB’s van scholen uit het
grondgebied stad Antwerpen
kunnen hun aanmelding via
het CMP doen.
Na een kwaliteitscheck van
de aanmelding op basis van
de set aanmeldingscriteria
door het OOOC, kan het
dossier opstarten.
Men kan dagelijks aanmelden
via de website van vzw
Elegast, VIA-Project.
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DIAGNOSTISCH
ONDERZOEK

BEGELEIDING

Het diagnostisch onderzoek
stoelt op het wetenschappelijk
kader van de handelingsgerichte diagnostiek (HGD).

Na aanmelding wordt een intake gepland met alle betrokkenen, zijnde de
jongere, diens context en de aanmelder. Tijdens de intake staan, naast
informatie geven, de verwachtingen van cliënten en verwijzer centraal.
Bij kracht- en contextgericht werken ligt de regie in handen van de cliënt
en diens context. De regie van het begeleidingstraject wordt sterker bij
de hulpvrager gelegd en er wordt uitgegaan van de sterktes, de krachten
en de mogelijkheden van de cliënt en de context. De cliënt en de context
gaan een plan voor een oplossing uittekenen en zij bepalen voor welke
aspecten en met welk doel ze hulp vragen aan het expertisecentrum
(Diagnostisch Centrum OOOC). We spreken hierbij over een evolutie
van het aanbieden van een hulpverleningsproces naar het gericht ingaan
op een vraag in een oplossingstraject.

Via diverse bronnen en
methodieken wordt antwoord
gezocht op volgende vragen:
“Wat zijn de oorzaken?
Waarom is dit aan de hand?
Wat kunnen we eraan doen? “
Dit resulteert in een actiegericht
advies op maat van de cliënt.

De begeleiding richt zich op preventie van, het omgaan met en
begeleiden van jongeren met moeilijkheden. De focus ligt op het
ondersteunen/probleemoplossing op gang brengen voor jongeren met
(psychosociale) problemen en deze begeleiden.
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V.U. : Marc Parmentier T. 03 286 75 25

Diagnostisch Centrum
Jacob Jordaensstraat 73
2018 Antwerpen
T. : 03 285 91 50
Directeur
Emmanuel Standaert
Emmanuel.standaert@elegast.be
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