DOELGROEP
Jongeren van 6 tot 18 jaar in een
verontrustende opvoedingssituatie:
Hulp op het vlak van
diagnostiek of begeleiding.

•

pedagogische problemen

VRIJWILLIG - AMBULANT - 1 MAAND

•

sociaal-emotionele problemen

•

gedragsproblemen

•

schoolse problemen

•

spijbelproblematiek

•

…

Diagnostiek

Begeleiding

Psychologisch onderzoek

Concrete handvaten en interventies

Contextueel onderzoek

De-escalatie

Probleeminzicht en -oplossing

Uitvalpreventie

VERKENNING

INDICATIE

* Leerling ingeschreven in school v.h. arrondissement Antwerpen
** Jongere en gezin wonen in het arrondissement Antwerpen
*** Het VIA-traject is een vrijwillig aanbod: we verwachten
motivatie en bereidheid tot samenwerking.

TEAM
Het VIA-traject staat voor een
samenwerking tussen verschillende
disciplines, een muldisciplinair onderzoek.
Het vaste team bestaat uit een

ACTIE
Het VIA-Traject werkt vraaggestuurd en doelgericht met als eindproduct

jongerenbegeleider en een
contextbegeleider.
Verder is er een nauwe samenwerking

een gericht advies op maat waar de jongere, de context en de verwijzer

met andere betrokken disciplines zoals

onmiddellijk mee aan de slag kunnen gaan.

opvoeders en onderwijsdeskundigen.

AANMELDEN
CLB’s (CMP) en de Jeugdbrigade zijn, zonder andere verwijzers uit te sluiten,
onze prioritaire aanmelder.

VIA-TRAJECT
Aanmelding
Online inschrijving

Een belangrijke voorwaarde is een goede afbakening van de onderzoeksvraag.

Afstemming VIA-team
(eventueel met aanmelder)

Men kan dagelijks aanmelden via de website, www.elegast.be, VIA-traject.
Twijfel je? Neem gerust telefonisch
contact op om verder af te stemmen!

Intakegesprek
(met jongere, context én aanmelder)
Vraagverheldering

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

Kracht- & Contextgericht werken
3 contactmomenten
jongere-jongerenbegeleider
3 contactmomenten
contextﬁguren-contextbegeleider
individueel gesprek, gezinsgesprek, huisbezoek, …

Multidisciplinair overleg

Eindbespreking
Terugkoppeling van het onderzoek
en het advies

Dit resulteert in een actiegericht advies op maat van de jongere en zijn context.
Diagnostisch actieverslag

 eelegast.be
 03 285 91 50
 via@elegast.be

